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Conlocuitorii noștri Sași serbeză, precum 

scimă, în săptămâna acăsta aniversarea fundărei 
colonieloru lord. în Transilvania, înainte cu șăpte 
sute de ani. S’au făcută pregătirile cele mai fru- 
mdse. S’au întrunită în Sibiiu t,6te reuniunile 
săseăci ardelene: reuniunile „Gustav Adolf,“ reu
niunea lord sciențifică, cea economică, reuniunea 
așa numită a Carpațiloru ș. a. Punctulă de cul- 
minare ală serbărei va fi conductulu festivii is
torică, care va representâ venirea Sașiloră în 
Ardălă.

La aceste serbări Sașii nu au uitată se in
vite și pe conaționalii loră din Germania și ga
zetele germane au salutată cu entusiasmă acăsta 
invitare din partea „fideliloru loră conaționali din 
Transilvania, “ „patrioții germani “
nu potă privi nemișcați și indiferenți când o 
ginte germană serbăză o asemenea sărbătdre de 
ondre, „care e totodată și sărbătdrea Germaniei.“

Totă cu acăsta ocasiune foile din Germania 
n’au putută să nu amintăscă câte ceva despre 
starea asuprită, în care se află aiji gintea săsăscă 
dela marginea răsăritdnă a monarchiei austro-un- 
gare. Astfelă tjice „Die Post“ din Berlină în- 
tr’ună articulă întitulată: „o aniversare germână 
în Ardălu“ într’ună răsumată istorică privitorii 
la desvoltarea Sașiloră din Ardălă : „Revoluțiunea 
„dela 1848 a sguduită pentru întaia 6ră basele 
„constituțiunei loră (a Sașiloră) și de cândă din 
„acăsta revoluțiune s'a născută ărăși vechia dom- 
„niă a nobilimei maghiare, Sașii stau isolațl în 
„lupta de esterminare, care este îndreptată în 
„contra drepturiloră loră garantate precum și în 
„contra naționalitățiloră. Parlamentarismulă, în
temeiată pe ună sistemă nedreptă electorală, 
„care se practică într’ună modă brutală, îi asu- 
„presce cu forța. “

Acestă limbagiu ală foiloră din Germania 
plină de simpatiă pentru frații asupriți dela p6- 
lele Carpațiloru, a deșteptată din nou mânia ce- 
loră dela Peșta. Ei se ciudescă acum grozavă, 
că nu vădă în totă arangiamentulă serbărei Sa
șiloră nimică ungurescă. „Nu scimu — întrăbă 
„Pester Lloyd“ cu ironiă — dăcă la Sibiiu să 
„serbeză legătura Sașiloră cu statulă ungurescă, 
„ori legătura loră cu națiunea germană ?“ Ace
iași fdie nu se sfiesce de a afirmă că ea „în ade- 
vără“ nu este de ajunsă informată asupra ten
dinței festivitățiloră dela Sibiiu.

Nu le vine la socotălă celoră din Peșta nici 
aceea, că la serbările din Sibiiu voră luâ parte 
și multe capacități din Germania, nu numai 
scientifice ci și „politice.“ „Pester Loyd“ pre
tinde adecă, că dspeții din Germania voră duce 
cu sine la Sibiiu și o porțiune bună de tendințe 
politice și ar voi astfeliu se presente întrăga ser
bare a Sașiloră ca ună evenementă anti-ungurescă 
și anti-patriotică.

Sașii sunt Germani și se țînă de naționali
tatea germană, cu tdte astea serbarea loră nu 
pdte fi o serbare germană, ci este admisă numai 
ca festivitate ungurescă. Așa raționăză cei dela 
„P. Lloyd.“ Pentru ei este ună păcatu comisă 
în contra patriotismului, dăcă gintea germană din 
Arddlă simpatisăză cu Germanii din marele im
periu.

„Noi cundscemă numai o singură iubire de

patriă, 4’ce y,P--Lloyd“ și acăsta trebue s& se 
! afirme în propria țără, neconturbată și neînfluin- 
țată prin rudiri naționale. “

Amă fi curioși să scimă dăcă simpatiele, ce 
i le-au arătată Maghiarii în modă atâtă de demon- 
' strativă pentru Turci, în anii răsboiului ruso- 
româno-turcescă, au alterată iubirea loră de pa- 

i triă. Noi nu credemă, precum nu putemă 
! crede, că Sașii avendă contactă spirituală cu 
conaționalii loră din Germania, n’ar fi capabili 
de sentimente adevărate și neturburate patriotice.

T6tă neînțelegerea în privința acăsta isvo- 
i reșce, credemă, numai de acolo, că Maghiarii șo- 
jviniști nu voră să admită între marginile acestui 
! stată o desvoltare, care se n’aibă timbrulă speci
fică ungurescă; nu voră să recunoscă, că păte fi 

'cineva bună patriotă și atunci când își iubesce 
i naționalitatea. Egoismulă ungurescă reclamă tdte 
1 numai pentru sine.
j Noțiunea patriotismului cuprinde în sine și 
1 o dosă însemnată de abnegare. Se păte 6re află 
câtă de puțină abnegare în pi'ocederea și jude
cata șoviniștiloră unguri, pentru cari totă ce nu 
e văpsită cu culorile maghiare este negru?

Nu ne semțimu chiămațl a răspunde la 
acusările, ce le îndrăptă pressa maghiară în contra 
Sașiloră. Amă voită numai se constatămă, că 
nici o festivitate istorică și cu totulă inofensivă 
ca cea săsescă din Sibiiu n’a putută se se facă, 
fără ca intoleranța maghiară să se dă din nou 
pe față.

CRONICA piLEI.
J)iua nascerei M. Sale monarchului nostru Franciscă 

Iosifă s’a serbată în tbte patru bisericile române de aci 
printr’ună serviciu divină, înălțându-se rugăciuni pentru 
îndelungata viață a Maiestății Sale și cântându-se imnulă 
împărătescă. Poporulă a asistată în numără fărte mare.*

La băile Vâlcele (Elopatak) și Tușnadă s’a sărbată 
(jiua nascerei Măiestății Sale, în presără, prin iluminațiă, 
musică și focă de artificii.

*
M. S. Imperatulă și regele va plecă în 28 Augustă 

st. n. la 7 6re săra cu trenulă separată de curte și în
soțită de o suită numerdsă spre Aradă, unde va ajunge 

1 la 5 bre dimineta. La trenă nu i se va face o primire 
sărbătorescă. La 7 bre monarchulă se va duce călare 
pe câmpulă de manevră. Audiență va primi numai în 
(jiua de odihnă, 31 Augustă. In 1, 2 și 8 Septemvre 
se voră continuă manevrele, și deși acestea se voră es- 
tinde pănă la Lipova, impăratulă de astă dală totă nu 
va cercetă Timișbra. Dela Aradă va trece în 3 Septem
vre sera directă prin Pesta, Marchegg, Gănsendorf, la 
Angern, unde va ajunge trenulă la 6 bre diminăța. Dela 
trenă se va duce călare la manevrele de cavaleriă. Cuar- 
tierulă generală ală statului majoră sub conducerea ar- 
chiducelui AIbrecht și a arbitriloră, între cari va fi și 
principele de corbnă R u d o 1 f, va fi în Durnkrat. Oficerij 
străini, cari voră luâ parte la manevre, între cari va fi 
și regele Serbiei Mi lan, voră pleca cu trenă separată 
din Viena la manevre și după ametjl se voră întorce.

*
M. Sa impăratulă și regele a numită, între alții, în 

gradulă de sublocotenentă în infanteria: pe Victoră 
Moga, din Academia militară, la ală 62 reg.; în gradulă de 
cadetă în infanteriă, pe absolvenții scbleloră de cădeți 
Alexie Malița la ală 64 reg., Ionă Popoviciu la ală 31 
reg.; in artileriă: Ibnă Măcelaru la ală 8 reg.

*
Tratările dintre direcțiunile căiloră ferate române și 

austro-ungare pentru egalarea unoră tarife nouă la căile 
austro-ungare și române s’au întreruptă. Causa ară fi, 
că căile ferate române ar fi retrasă concesiunile, ce fă

cuseră celoră austro-ungare. Esportorii germani voră fi 
siliți să introducă în România ferulă pela Galați și Brăila.

*
Partea ântâiu din opulă »Austro-Ungaria în cuvinte 

și tablouri» va apare la 1 Sept. 1885 și se va trată în 
ea «Austria de josă.< In a doua parte, A. S. prințulă 
de corbnă Rudolfă va trată ,Regiunile Dunărene.*

*
In Sinaia se facă mari pregătiri pentru primirea 

AA. LL. prințului și prințesei nostre de coronă. Caste- 
lulă se iluminâză cu electricitate și se face și ună apă- 
ductă. M. Sa regele Carolă inspecteză din timpă în 
timpă mersulă lucrăriloru.

*
M. S. Regele Carolă a inspectată, spune »Răsboiulă,< 

în fjiua de 4 Augustă la orele 10 și jumătate,,batalionulă 
2 de vânători, ce face gardă de onore la Sinaia. Trupa 
presintă celă mai frumosă aspectă și după revistă, a ese- 
cutată mânuirea armeloră, focurile și inovația focuriloră 
în eșichier a colbneloră de companiă. Apoi s’au esecu- 
tată mișcările scolei de batalionă, terminându-se cu tira- 
liorl scoși din compania din capă a colonei, cu care s’a 
simulată o luptă în pădurea Furnica. Interesulă pusă 
de M. S. Regele în cele mai mici detaliuri, unită cu sen
timentală datorită și inteligenta conducere a ostașiloră, 
făcură ca esercițiulă de luptă să dea aspectulă unei ade
vărate închipuiri de răsboiu. Se trecu apoi defilarea în 
colbnă plină și cu pasă gimnastică, și M. Sa binevoi a 
’șl exprimă înalta-i satisfacțiune. in urmă a trecută prin 
barăci, care erau cu destulă gustă ornate cu mușchiu de 
piatră și corone de flori de câmpă. La orele 12 și ună 
sfertu, M. Sa s’a retrasă la castelulă Pelesă.

*
Ună omă prăjită de viu, ca o scrumbiâ, în flăcă

rile a patru stânjeni de lemne, este ună spectacolă pre 
atrăgătoră, cjice acelașă (jiară; de aceea și lumea alergă 
nebună aseră în curtea palatului Bibescu, ca să asiste 
la acestă grozăviă. Cei mai mulțl însă n’avură parte să 
vedă nimică de bre ce spectacolulă se terminase... mai 
nainte d’a se fi începută. Spună unii c’au vădută pe 
nemțulă îmbrăcată într’ună aparată plină de apă, um- 
blândă vr’o cinci minute pe lângă flăcări, și atâta totă. 
Vasta curte a palatului răsună de fluerăturl și huiduell. 
Se c|ice că d. Schala, despre care amă amintită, a că
pătată și ceva pe spinare, dela publică, dar s’a alesă cu 
părăluțe la buzunară, căci eră 1 francă intrarea. Ună 
bietă coșară desilusionată, făcea următorea reflecțiă: 
»VedI ai dracului nemți, cum scie să ne ia paralele, 
pentru că Românii sunt proști!* Simplu, dar adevărată.

*
Cu privire la furtuld de 139,800 mărci dela posta 

din Munchen, s’a constatată pănă acum, că tâlharii au 
avută chei făcute pe brosca ușiloră, și că au spartă cu 
puterea casele de bani. Casa centrală a rămasă ne-a- 
tinsă. Direcțiunea posteloră a pusă ună premiu de 500 
mărci pentru cei ce voră descoperl.pe criminali.

*
Hagi Loja, insurgentulă bosniacă, va fi eliberată din 

Theresienstadt de atjl în 35 de dile. De câtă-va vreme 
a fostă bolnavă și din causa purtărei sale excesive nu 
fu cu putință să-lă țină în spitală. Bucatele și-le gă- 
tesce singură și e dusă la scaldă de două ori pe săptă
mână cu trăsura. *

Din Copenhaga se scrie, că comuna a dată ună 
splendită banchetă congresului medicală. Au 
luată parte mai multă de 1200 persone. Au toastată 
Finzen președintele, pentru regele Christiană și pentru 
congresă, Pasteur pentru Danemarca, Virchov pentru 
colegii Danezi, Tommasi Crudelli vorbi de simpatiile 
mediciloră italieni. Orașulă și portulă a fostă împo
dobită cu bandiere.

*
In Petersburg a sosită trimisulă Șahului, Miza Aga 

Chan, omă de încredere și ginere ală Șachului. A adusă 
ună chipă ală socru-său împodobită cu briliante și are 
o misiune politică, cum se crede, în cestiunea regulării 
granițeloră persano-ruse și a relațiuniloră comerciale ale 
celoră două țări.

*



Cu privire la descoperirea complotului din Varșo
via spune «Gazeta de Petersburg,* că s’au arestată 32 
persone: 3 ortodoxi, 21 catolici, 7 evrei.. Gercetându-li- 
se locuințele nu s’au găsită la ei nici dinamită, nici arme, 
ci numai publicațiunl, proclamațiuni și scrieri revolu
ționare.

*
Armatele belgiane voră fi representate la manevrele 

armatei austriace prin Vauters locotenentă de artileriă și 
Roel, maioră.

*
«Czas* spune, că persecutarea evreiloră a începută 

ârășl. In Dombrova poporulă a omorîtă 7 evrei. In gu- 
vernamentulă Pultavei și Chersonului mase mari de po- 
poră se pună în mișcare împotriva loră.

*
Referitoră la băla regelui spaniolă se scrie »Presei 

nouă libere* din Viena, că elă a avută vărsări de sânge 
curândă după suirea sa pe tronă, și că aceste vărsări se 
repetăză acuma așa de desă, încâtă trebue să te iai de 
gânduri. Regele a folosită isvorele cu puciâsă și sodă 
dela Betelu din Novarra pentru tămăduirea bălei de plă
mâni și bronchii. Boia s’a pronunțată acum din nou.

*
Comuna Freivaldau a petiționată la dieta silesiană, 

să decidă, că căsătoria unei învățătorese, ca și în Mora- 
via și Stiria, să fie împreunată cu ab4icerea la oficiulă său.

*
Calendarulă pentru dece mii de ani a lui Rafael 

Biltz a eșită în a doua edițiune.
*

Principele Muntenegrului a ordonată zidirea unei 
cetăți nouă P o d g o r i ț a.

ADUNAREA GENERALĂ A „ASOCIAȚIUNEI 
TRANSILVANIEI."

(Coresp. part, a Gaz. Trans.) 
Orăștiă, 5 (17) Aug 1884.

Ședința I.
Duminecă dimineța la 9 ore Ospeții s’au întrunită 

la biserica gr. or., pentru a asistă la serviciulă divină. 
După terminarea sfintei slujbe, d. protopopă Ioană Hannea 
din Sibiiu rosti o cuvântare, în care esplică poporului, 
adunată în mare numără la biserică, scopulă Asociațiunei, 
rugândă pe poporenii de față a luă parte la desbaterile 
adunării în numără câtă se pote mai mare.

După acesta a urmată deschiderea ședinței, care se 
făcu totă în biserică, și în lipsa d-lui președinte Tim. 
Cipariu, fu deschisă și presidată de d. vice-președinte 
Iacobă Bologa. Afară de d. vice-președinte, mai erau 
de față următorii membri din comitetă: d-nii G. Barițiu 
secretară I., P. Bărcianu secret. II., E. Brote casieră și 
membrulă Visarionă Romană.

In cuvântarea sa de deschidere d. vice-președinte 
a accentuată între altele, că deși societății nu i-au ier
tată mijldcele până acuma de a contribui și la cultura 
secsului frumosă, speră însă că în viitoru Associațiunea 
va pute lucră și pentru creșcerea femeei române și acâstă 
speranță și-o întemeiază atâtă pe conclusulă adusă de 
adunarea din anulă trecută pentru zidirea unei școle de 
fetițe, câtă și pe o altă propunere venită la acâstă șe
dință.

După deschiderea ședinței d. Dr. A. Tincu a dată 
espresiune prin câte-va cuvinte mulțumirei Româniloră 
din Orăștiă, pentru onorea, ce li-s’a făcută prin ținerea 
adunării în acelă orașă apoi d. vice-președinte citi o 
telegramă de felicitare sosită la adresa Asociațiunei dela 
d-nii Iacobă și Aurelă Mureșană etc. din Brașovă și 
presentâ adunării o scrisdre a d-lui Harșană însoțită de 
mai multe propuneri. (Se transmite comisiunei pentru 
propuneri).

După acestea, trecându-se la ordinea (jilei, s’a alesă 
o comisiune de patru membri pentru încasarea taxeloră 
dela membrii vechi și noi, compusă din d-nii I. Mihaiu, 
proprietară, Vasile Popă, canonică în Gherla, Dr. I. Mihu 
advocată, și E. Brote, casierulă Asociațiunei.

S’au încasată: dela 2 membri fundatori 400 fl., 
dela 6 membri ordinari pe viață 600 fl, dela 34 mem
brii ord. noi (a 6 fl.) 204 fl. și dela 14 membri ord. 
vechi (a 5 II.,) 70 fl., și dela doi m. ajutători 6 fl., în 
totală 1280 fl.

Etă și lista membriloră fondatori și a aceloru or
dinari pe viață:

Cu ocasiunea adunării gen. a ,Ass. Trans.< ținută 
în Orăștiă la 17—18 Aug. 1884. s’au înscrisă ca mem
brii fundatori d-nii: Nicolae Fekete-Negruță, 
redactară în Gherla 200 fl. v. a. Dr. I o a n ă M i h u ad
vocată în Orăștiă 200 fl. v. a. Ca membrii ordinari 
pe viață cu taxa de 100 floreni v. a. d-nii: Avramă 
Mihaiu, medică din Bucuresci; Ladără Bințințianu 
farmacistă din Bârladă în Moldova; Aurelă Iosivă Ciura 
farmacistă din Bucuresci; Gligore Pop dană căpitană 
în retragere; Ioană Mihaiu proprietară în Orăștiă; 
Silviu Demiană proprietară în Balșia.

D. secretară II Dr. D. P. Barcianu citesce ra- 
portulă generală ală comitetului Asociațiunei despre ac
tivitatea sa din anulă trecută.

Urmeză conformă programei, alegerea unei comi- 
siunl de 5 membri pentru esaminarea proiectului de bu- 
getă pe anulă vii tară, și a altei comisium de 5 pentru 
esaminarea propuneriloră.

Se numescă în comisiunea pentru budgetă d-nii: I. 
LăzăricI, Avramă Pecurară, Protopopulă Ionă Papiu, Lau- 
riană Bărciană, și Sava Borha ; âr în comisiunea pentru 
propuneri: d-nii Fr. L. Hossu, Bar. Ursu, adv. Nicolau 
Barbu, Dr. lână Mețiană și N. F. Negruță.

D. vice-președinte anunță, că a întrată la comi

tetă o disertațiune, care fiin’dă examinată, este admisă 
pentru a sâ ceti în adunare. Autorulă disertațiunei d. 
Severă Axente însă declară, că disertațiunea sa, fiindă 
menită pentru plugarii săteni, cari la acestă ședință sunt 
representațl în numrăă forte mică îșl amână citirea di- 
sertațiunei pentru altă adunare, iar la cererea d-lui G. 
Barițiu, să învoesce ca ea să fiă publicată în revista 
Asociațiunei «Transilvania.*

. *♦ *
Sera pe la 8 6re sala cea mare a «Hotelului 

Națională* eră îndesată de ună publică curată ro- 
mânescă din tate clasele societății. Toți așteptau cu 
nerăbdare începerea concertului. IlusiunI mari nu-șl 
făcea nimeni asupra celoră ce avea să audă, pentru că 
afară de d. G. Dima, în programă nu să vedea altă nume 
cunoscută. Eră mai multă ună felă de curiositate, care 
ținea pe cei de față în așteptare. Și tocmai pentru 
acâsta, putemă dice, că concerlulă a reușită mai pe susă 
de ori ce speranță. Eată programa concertului, arangiată 
cu ocasiunea adunării generale a .Asociațiunei transil
vane* pentru literatura și cultura poporului română, în 
Orăștiă la 17 Augustă 1884: 1. Sărmană frunză,
cântecă românescă poporală arangiată pentru coră micstă 
de G. Dima, esecntată de corulă dameloră din Orăștiă. 
2. O uvertura din opera «Alexandro Stradela* 
de F. v. Flotaw, arangiată pentru piano â 4 mâni de 
C. Diabelli, esecutată de d-na A. Vladă și d-ra Maria 
PopovicI (acâsta din urmă în costumă națională). 3. Două 
cântări, pentru o voce de basă și acompaniare de 
piano: a)Medulă nopții de G. Dima, b) Gr e nadir ii 
(baladă) de R. Schumann, esecutate ambele de d. G. 
Dima. 4. Rămâi sănătosă, cântecă românescă aran
giată pentru coră micstu de G. Dima, esecutată de co
rulă dameloră din Orăștiă. 5. Doue cântări, pentru 
o voce de basă, cu acompaniare de piano: a) Cântecă 
de jertfă, de L. v. Beethoven, b) Ciobanii iu de G. 
Dima, esecutate de Isaia Popa. 6. Potpouri româ- 
nescă pentru flaută și piano eșec, de A Un gură.! 
7. Cântulă ciocârliei, arangiată pentru coră micstă 
de F. Mendelsohn, esecutată de corulă dameloră.

Abstrăgândă dela d. G. Dima, despre care e de 
prisosă să o spunemă, că a cântată frumosă cele doue 
cântece de sub punctă 3 — putemă 4lcei Inai toți 
debutanții și-au împlinită rolulă cu snccesă; ouvertura 
din opera «Alexandro Stradela' a fostă esecutată 
cu multă precisiune de d-na A. Vladă și d-ra M. PopovicI; 
d. Augustină Ungură a fostă aplaudată de repețite ori 
pentru fruntașele cântece românesc!, esecutate pe fiaută. 
Corulă formată din tinere dame, și acompaniată de câte
va voci bărbătesc!, sub conducerea bravului invățătoră 
I. Branga din Orăștiă, a secerată asemenea numărose 
aplause cu fie-care cântecă, dar mai alesă cu celă din 
urmă, care a trebuită să-lă esecute de două ori.

Nu mai puțină efectă a produsă și tânerulu Isaia 
Popa, teologu absolută din Sibiiu, cu cele doue cântece 
de sub p. 5, dintre care celă din urmă «Ciobanulă* a 
fostă repețilu. Vocea puternică și mlădtasă a tânărului 
teologă a surprinsă și încântată pe toți cei de față.

Afară de succesulă morală, care este necontestabilă, 
concertulu a mai produsă pentru asociațiune și ună ve
nită materială cam de 300 fiorini. X.

* * * 
Discursul!! (le deschidere rostită de d. v.-președinte 

[. Bologa.
Ilustrată adunare!

Onorațiioră domni și stimațiloră frați Români!
Precum amă fostă și în anulă trecută — cu oca

siunea adunărei nostre din Brașovă — așa mă aflu de 
o parte și acum destulă de tristă și supărată, pentru ca 
precum făcuiă atunci celoră presențl, așa sciu că vă facă 
acum și D-vostră o mare neplăcere, trebuindu mai na- 
inte de tote să Vă aducă cu nespusă părere de rău la 
cunoscință, că celebrulu literată rom. multă meritatulă 
și pre eruditulă președinte ală «Asociaț. Trans.* pentru 
lit. rom. și cultură pop. rom. statulariulă și pre înțelep- 
tulă conducători ală adunăriloră ei generale D-lă T e- 
moteu Cipariu va lipsi și asta dată din mijloeulă 
nostru, pentru că după scrisorea din 7 Augustă 1884 
nu-i permite starea sănătății, în care să afiă și actual- 
minte a suporta oboselele călătoriei până aici și a ne 
conduce cu înăscuta-i înțelepciune. Am simțită într’a- 
deveră și eu și simțu și acuma întristarea și supărarea 
ce ne-a causată și ne causeză lipsa ilustrului nostru pre
ședinte din mijloeulă celoră ce avânta să învățăm multă 
dela dânsulă.

încâtă însă mă privesce întristarea și supărarea 
menționată numai pe mine, apoi etă vă mărlurisescă, 
de altă parte, domniloră, că eu pentru mine aflu o mare 
micșorare a asprimei acelora în plăcuta mea posițiune 
de președinte ală >Asoc.* nostre, de ore ce âtă, că în 
acâstă calitate a mea ocupă de nou și cu mândriă acestă 
locă; âtă că mie îmi impune absența președintelui con
ducerea unei adunări cultuale atâtă de strălucită, de 
atâta însemnătate și valore, precumă și cea de față; 
dară ceea ce pentru mine e și mai de însemnată, âlă că 
încrecjându-mi-se mie din nou conducerea unei adunări, 
ca acesta, mi-se face din nou o mare onore, o onore 
domniloră cu care mă voiă făli totdâuna, aducându-ml 
cu multă bucuriă aminte că am stată de mai multe ori 
și stau și acuma, în fruntea atâtoră suflete nobile ca ale 
celoră ce au alergată și alergă întru ajutorulă nâmului 
loră, car! s’au adunată și se adună, ca să se sfătuâscă 

cum ară putea să-și mântue nâmulă mai cu înlesnire, și 
mai sigură de nevoile, cari l’apasă de secol!.

Da, domniloră, mă încântă acâstă ondre cu atâta 
mai multă, cu câtă mai puțină grijă portă de sarcina 
care o condiționâză cu câtă mai puțină scrupuli-mî face 
conducerea acestei adunări.

Am eu, frațiloră, spre marea mea bucuriă o bogată 
și pre însuflețilore esperiență. M’a convinsă practica de 
13 an! de cândă mă ocupă și eu ca președinte și ca 
vice președinte ală .Asociațiunei* ndstre mai cu deadin- 
sulă și inai de aprope cu afaceri de ale ei, că tați aceia, 
din cari constă ea, și cari i compună adunările generale, 
va să dică, membrii aceleia sunt toți bărbați ai bunei 
ordini, țină contă de recerutulă tactă și de buna cuviință, 
profită cu cumpătă de drepturile ce le acordă, și împli- 
nescă cu devoțiune datorințele ce Ie impună statalele, 
pe ală căroră temeiu sa înființata și esistă «Assoc,' și 
că nici unulu dintre acei membrii și nici odată n’a per- 
dută dinaintea ochiloră minții, că dâcă e, ca să se sus
țină și să prospereze acâstă reuniune românescă, trebue 
să se observe cu tată seriositatea ală 3 §. din statutele 
ei, după care in adunările acestei Asociațiun! sunt oprite 
ori ce desbaterl asupra obiecteloră religtase și politice, 
încâtă acestea se referă la presentă.

Deci căutândă sub plăcuta impresiune a celoră 
imediată dise la cei ce-mi stau față și mă împresură, și 
sciindă, că pentru agendele înlrunirei nOstre vitale, veți 
fi și D-vostră, care ca fideli membrii ai Asociațiunei com- 
puneți acâsta adunare, de același spirită, de aceeași în
suflețire conduși, de care s’au condusă toți aceea, câți 
în asemenea calitate au cercetată adunările nâstre de 
până acuma: așă putâ deschide, și așă și deschide cu 
tată cinstea sufletâscă îndată ședința acestei adunări, 
decă n’așă ave încă unele dorințe, care-mi zacă la inimă, 
pre care așă vre să le cunosceți înainte de a ne apucă 
de lucru și cu a cărora descoperire mi permită prin 
urmare, a pune încă pentru vre-o câteva minute la pro
bă indulgența și paciența D-vostră. Dorescă din sufletă, 
domniloră și credeți-mi, că amu, totă în urma esperen- 
țeloră făcute, momentose cause, multe și tari motive, din 
care dorescă, ca nu numai toți membrii acestei Associ- 
ațiune, numai toți Românii, ei chiar și neromânii și ceia- 
lalțl coinpatrioțl ai noștri să cunâscă câtă numai s’ară 
pute mai deaprope și mai bine scopurile «Asociațiunei* 
transilvane pentru literatura română și cultura poporului 
română. Dorescă, ca să se spună câtă de desă, pentru 
că pulândă află, să-și însemne totă insulă, că cu nemu
ritorii săi archi-păstori, Șaguna și Șiuluțîu în frunte, a 
cerută inteligenta română din Transilvania, prin petiți- 
unea din 10 Maiă 1860 dela competențele locuri conce
siunea de a înființa o reuniune, care să facă posibilă 
înaintarea literaturei române și cultivarea poporului ro
mână ; că aceiași intelegință a compusă in urma reso- 
luțiunei guverniale din 31 Febr. 1861 în conferința sa 
din 9 (21) Martie 1861 statute pentru amintita reuni
une, numind’o » Asocia țiunea pentru literatura ro
mână și cultura poporului română,* că Maiestatea 
Sa prea bunulă nostru Francisca losifă I. s’a 
îndurată prâgrațiosă a aprobă prin prea Înalta sa resolu- 
țiune din 6 Septembre 1861 amintitele statute; că pe 
temeiulă acestoră statute s’a inaugurată și s’a constituită 
«Asociațiunea* menționată în adunarea Româniloră din 
23 Octombre 1861 că scopulă acestei «Asociațiunei* după 
ală 2 §. ală statuteloră ei nu e altulă decâtă singură șl 
numai înaintarea literaturei române și cultivarea popo
rului română, că ea constă, după ală 5 §. din statute, 
din membrii fundatori, ordinari, corespondenți și onorari 
«fără deosebire de naționalitate și religiune* 
și că ea îșl desvoltă conformă statuteloră menționate ac
tivitatea și administrațiunea prin membrii amintiți, prin 
comitetulă sâu esecutivă, sprijinita în tate afacerile sate 
statutari de cătră mai multe oficii auxiliare din despăr- 
țămintelele terilorului ei și prin adunarea-i generală, carea 
se ține ca cea actuală în totă anulă în deosebite locuri 
din teritorulă ei.

Dorescă mai departe, ca chiar pe cale oficială să 
se afle și să se scie, că acestă «Asociațiune transilvană* 
s’au apucată îndată după inaugurarea și constituirea sa 
de resolvirea problemeloră sale.

In 23 de ani a esistenței sate a lucrată ea prin 
organele sale, conformă §. 2 din statute, și spre înainta
rea literaturei române. Cele mai multe puteri și mijloce 
ale sate, însă le-a întrebuințată ea până acuma spre pro
movarea culturei poporului română, sprijinindă prin sti
pendii și ajutore bănescl nu numai o mulțime de tineri, 
pe mulți dintre acei fii ai poporului română cari s’au 
ocupată cu diferite specialități de sciință, de artă, de 
comerciă, de inpustriă și meseriă, ci chiar și unele scdle 
poporale române.

Amă dorită și dorescă să se afle și se se constate 
tote acestea în publică spre a servi de dovadă ori și 
cui că reuniunea, instituțiunea nostră acesta are basele 
sale de totă solide și că ea e de ună nespusă folosă nu 
numai pentru Români ci, considerândă inmensulă bine, 
ce resullă pentru tote popârele conlocuitdre din egala loră 
cultură trebue să-lă vâ()ă și să-lă mărturisască ori ce 
nepreocupată. — chiar, pentru ceialalțl locuitor! din țera 
acesta. Pentru aceea mî-amă permisă eu, domniloră. 
a repeți — chiar și cu risiculă, cu periculă a fi repro
șată — multe din cete ce amă rostită și cu alte oca- 
siunl.

Dar precumă cu plăcere v’amă arătată desvoltarea 
activității Associațiunei ndstre în unele direcțiuni cu pri
vire adecă mai cu semă la fii poporului română, așa 
cu durere trebue să vă arătă și pre puțina ei activitate 
în alte direcțiuni; cu privire la ficele poporului română. 
Pentru aceste fragete ființe, cărora aventa a-le muțămi 
esistința și durabilitatea națiunei ndstre, n’a făcută Aso- 
ciațiunea totulă ce — nu dâr că n’ară fi putută face — 
în alte împrejurări și cu alte puteri ară fi trebuită să 
acă. A ajutată ea, ce e dreptă și pemnele dintre ficele 
poporului română la învățătură de care și de lucru; ci 
a se îngriji după cuviință și în ntesura și modalitatea 
recerută de educațiunea genului femenină românescă pe



deplinii c-orespund!ătore timpului și recuințeloră nâmului | 
ndstru, nu ia iertată mijlocele de care a dispăsă ea 
până acum.

Bună e insă Dumnezeu și lauda lui, că mare și 
însuflețită e numărulă celoră ce constitue reuniunea năș
iră, a aceloră membrii ai ei, cari au recunoscută și re- 
cunoscă imperativa și intețitorea necesitate de a sări po
porului română înlr’ajutoră și printr’o corespundătore 
crescere și întrunire, a fict loru lui a jertfi in favorea 
acestora și în celă mai bine înțelesă și mai sigură in
teresă ală Românismului însuși, chiar și ultimele resturi 
din puterile Asociațiunei nostre.

Ne va ajută după ulteriăra și ferbintea mea do
rință bunulă Dumnezeu, er susțiitorii acestei AssociațiunI 
său membrii ei. conduși de convingeri ca cele inmediată 
esprimate, — nu me îndoescă, ci speră cu t6tă încre
derea, că voru desvoltă totă mai tare ș> continuitivă ză- 
lulă, care îlă au spre a cresce bine și a instruâ deajunsă 
și pe femeea română, și că în modulă acesta ne va suc
cede a ne împlini în curendă încă o datorință sfântă.

Speranța acesta a mea să baseză, domniloră pe 
conclusulă măreței năstre adunări generale din anulă 
trecută, prin care s’a stabilită inrevocabilă zidirea și în
tocmirea unei scâle superiăre pentru fetițele române, să 
baseză pe propunerile relative la acestă zidire și întoc
mire a scâlei, cu care a venită comitetulă d-vdstre la 
acăstă adunare, și se basăză și pe măgulitorea mea cre
dință, că d-v6stră domniloră membri ai Asociațiunei, 
veți binevoi a primi propunerile menționatului comitetă.

Incheiu, domniloră și frațiloră, înpărtășindu-vă și 
cordialele salutări, pre cari vi-le trămite pre demnulă 
nostru domnă președinte, apoi salutândă și eu pe frații 
OrăștienI cu celă mai căldurosă «bine v’amă aflată frați
loră*, ăr pe cei ce s’au ostenită încdce din diferite lo
curi ale marelui nostru teritoriu, cu celă mai cordială, 
«bine ați venită frațiloră 1* și în urmă învitându-ve pe 
toți la lucru, deschidă prin acesta șădință primă a adu- 
narei n6s re generale ordinare a XXIII.

SERBĂRILE DIN SIBIIU.
Sibiiu, 6 Augustă 1884.

Din fuga condeiului îmi iau voe se vă scriu ceva 
despre serbările, ce începă ațfl în vechiulă nostru orașă 
și cari se voră urmâ într’ună șiră de bună sămă mân
dru de d'te- Că va fi așa e dovadă însuflețirea, cu care 
compalrioții noștri, se gătescă și s’au gătită pentru ele, 
și mai este și povoiulă de âspețl ce vină din tote’ părțile, 
să ia parte la aceste festivități naționale.

Diferite reuniuni săsescl și-au pusă tote puterile să 
ridice serbările la o trăptă potrivită cu a loră însemnă
tate. Așa e «Fundațiunea Gustav-Adolf* cu vrednicu-i 
președinte, Fricke, în frunte, > Reuniunea ardelănă săsăscă 
pentrn cultura pământului,* .Reuniunea pentru cunosce- 
rea țării,* .Reuniunea carpatină,* «Reuniunea de cân
tări,* cari' tote își au rolulă cuvenită loră în decursulă 
sărbăriloră. Culmea acestoră serbări o va face .conduc- 
tulă festivă istorică,* care e menită, să aducă aminte 
sașiloră descălecarea strămoșiloră loră în țera Arde
iului și să le mai oțălescă entusiasmulă, ce trebue 
trebue să aibă fie-care nemă 'pentru păstrarea și feri
rea vieței sale naționale — căci, disă să fie in trecătă 
— Sașii încă au destule cause să se plângă de vremile 
acestea, a căroră fericire numai stăpânii o simtă și o 
vădă și-apoi buciumă în lumea largă, că de ia se îm- 
părtășescă tăte nâmurile dintre hotarăle regatului sf. 
Ștefană. Conductulă le va mai aduce aminte — așa 
audă vorbindă pe toți — și de credința cătră teră — 
căci dorulă și voința, de-a șl susținea ună nemă indivi
dualitatea sa, nu eschide acestă credință și dragoste de 
țeră, după noi toți, afară de fulgerătorii redactori ai 
gazeteloră maghiare.

Dar să mă întercă la obiectă.
Astădî la 6 6re după ame^I presidiulă reuniune» 

evang. a fundațiunei «Gustav-Adolf* pentru Ardelă îșl 
va ține ședința la sasa presidintului, la 7 ore va fi șe
dința — neoficială — a presideului și deputațiloră din 
despărțâminte și la 8 6re convenirea colegială în hala 
festivă, înaugurându-se în acestă chipă obicinuită șirulă 
serbăriloră, de cari — voi mai scrie.

B.

CEHII ȘI POLONII.
In 16 Augustă st. n. vr’o 1500 de âspețl cehi, — 

între cari și deputății Tonner și Hevera, — de prin Co
lin, Koniggrsetz, Podiebrad și Pardubiz, au ajunsă cu tre
nuri separate în Cracovia. Contele Constantin Rey a 
salutată pe ospețl și a accentuată comunitatea de inte
rese între Cehi și Poloni, care constă în a aperâ Austria 
contra tuluroră inimiciloră esternl. Conductulă trecă a- 
poi prin stradele decorate cu stegurî negrii-galbine, roșii- 
albe și vinete-albe la casa sfatului. Două musicl cântau 
cântece naționale. In sala cea mare a casei sfatului se 
făcu primirea oficidsă. Celă dintâiă, care luă cuventulă, 
a fostă deputatulă Tonner; între altele $ise elă în limba 
polonă:

«Noi amă venită, să depunemă omagiele nâstre de 
reverință înaintea capiloră acestei sfinte cetăți regescl, 
să ne mângăemă reciprocă în nenorocire și să vă poftimă 
succesă bună în lupta națională, care de sigură ne va 
duce la scopulă dorită.*

Primarulă Veigel, în răspunsulă său accentua, că 
Cehii și Polonii îșl voră întinde unulu altuia mâna fră- 
țescă.

Totă Polonulă că mică si mare întâmpină din 
inimă pe ospețl și întrâgă Cracovia strigă: .Trăescă po- 
porulă boemă!* Entusiasmulă în urma scestei vorbiri 
fu mare. Dintre deputății poloni bineventară pe Cehi 
contele Mierosovschl și Splavinki. Lunea trecută, fiindă 
<|iua nascerii împăratului, Cehii și Polonii ș’au manifes
tată în corpore lealitatea loră.

DIVERSE.
Cum să ounosce o vacă lăptosă. — Ecă ca trăsuri 

generale, după Villeroy și alții, caracterele ce se ceră 
pentru o vacă bună de lapte: Să fie născută de ună 
taură tenără și de bună origină. Capulă mică și pu
țină lungă, ochii vii, cărnele spițălate, mici și ascuțite, 
ună trupă cam disproporționată, regiunea spinărei drăptă, 
âr a șaleloră largă, șoldurile depărtate, ceea ce arată ună 
basină largă, ugerulă mare puțină cărnosă și flască după 
ce s’a mulsă. Fluerile subțiri și delicate, pielea fină și 
părulă dulce la pipăită. Ca semne parlicolare, se cere: 
vinele pântecelui se fie voluminăse și cum să dice la vadă, 
aceste vine la noi se numescă: «isvorulă laptelui* im
proprie numire, căci nu ele aducă materiele necesare 
pentru secreția laptelui dar, mărimea loră esplică acti
vitatea secreției, căci cu câtă sângele vine în mai mare 
cătățime aici, cu atâtă și drumulă de întărcere ală sân
gelui spre inimă, trebue a fi mai largă. Asemenea și 
pe ugeră trebue a se observă vinele bine desvoltate. 
Caracterulă esențială ce datorimă lui Guenon. în alegerea 
vaceloru de lapte, consistă în disposițiunea periloru pe 
perineu *). Acești perl urmeză o direcțiune opusă celor
lalți (în răspără) și mergă din josă în susă, constituindă 
aceea ce Guenon numesce: ecusson. In de obște ecu- 
sonulă presintă două părți: una, care se întinde dela 
ugeră până la ombelică (burică) cealaltă plecândă dela 
fața internă a glesnei, sue lungulă feței interne a căpsei 
pe perineu, până aprăpe de vulvă — la unele vaci.

După cum acestă ecuson are o întindere mai multă 
sau mai puțină largă și cu câtă s’apropie de vulvă sau 
trece pe părțile laterale ale vulvei, Guenon stabilesce mai 
multe clase, ordine și secții. Cu câtă ecussonulă are o 
întindere mai mare și perii lui voră fi mai fini, scurți, 
mătăsoși, cu atâtă laptele va fi mai bună și în mai mare 
câtățime și mai cu semă decă pielea în dreptulă acesta 
va fi galbenă și unduosă la pipăită. — Vacile ce voră 
avea aici pielea albic'dsă ne va da ună lapte seros și 
săracă în principii nutritivi. Necesită asemenea de a 
căuta ca perii ecussonului să fie regulați și simetrici. — 
Vacile ce ar presenta acești perl cu o direcțiune ca ceia 
dela dreptă la stânga, vice-versa seu în josă, anunță ună 
defectă și trebue să ne ferimă căci lăptuozitatea lipsesce. 
Guenon numesce tărâțe, materia furfuracee care se ea 
după ecusson, cândă se frecă cu mâna. Ele sunt în ra
portă cu' producțiunea laptelui, și etă pentru ce: aceste 
aceste tărîțe nu sunt altceva decâtă materia sebacee care 
venindă în contactă cu aerulă se usucă. Ele indică o 
activă funcțiune a pelei, condițiune nelipsită pentru o 
mare secrețiune de lapte.

Etă dar, dice d-lă Dezeimeris, adevăratulă mijlocă, 
necunoscută până aici, de a regenera — din punctulă 
de vedere ală producțiunei laptelui — varietatea anima- 
leloră a căroră perfecțiune intereseză progresulă econo
miei rurale. („Gazeta Șatenului.1-)

—x—
Pedagogă bătăușă. — In filele recente s’au ocu

pată tribunalele germane, din Naumburg și Bamberg, cu 
procese intentate contra unoră învățători pentru maltra
tarea copiiloră. Ună învățătoră din Veissenfels a provo
cată pe ună copilă, care, din causa durerei de măsea 
stâ cu capulă pe bancă, să stea dreptă; fiind-că acesta 
nu-lă ascultă, învățătorulă îlă sc6se afară din bancă, îi 
dete o palmă tare peste capă și ună pumnă în cefă. 
Copilulă a rămasă de atunci amețită, fără ca se mai 
potă ține capulă dreptă. După câteva (^ile din causa 
unei negligențe același copilă căpătă de la ună altă in- 
vățătoră două lovituri în spate. Copilulă plângândă fu 
adusă acasă; elă îșl perdu facultatea de a vorbi. Cu 
timpulă numai, în urma tractării medicale îșl recăpăta 
copitulă graiulă. Medicii au constatată că maltratarea 
din partea acusatului a avută ca urmare nește sguduirl 
de creerl și de măduva spinărei. învățătorulă care ser
vise de 33 de ani, fu condamnată la 4 luni închisdre; 
afară de aceea tribunalulă recomandă tatălui copilului, 
să ceră despăgubire pe calea legei pentru spesele făcute 
cu medicii. Ună altă învățătoră, care bătuse pe ună co
pilă cu ună băță așa de tare, încâtă îi umpluse spinarea 
de sânge, fu condamnată la 14 cjile închisăre.

*). Perineulti e partea dinapoi a corpului, care se întinde la 
femele, dela ugeră până la organele sexuale externe, acâsta după 
Guânon. — Lecocq numesce perineu spațiulti cuprinsa între anus 
și organele sexuale externe. Pentru a înțălege metodulă lui Guânon 
se admitemă și numirea sa.

0 oontesă bețivă. — Contesa Cetti, o femeă cam 
de 38 de ani, a fostă închisă în Altona pentru a 102 
6ră din causa beției. Contesa a fostă odată o frumsețe 
rară, dar în urma unui amoră nenorocită a decădută din ce 
în ce totă mai tare. Părăsită și uitată de toți, nenorocita fe
meia, de origine dintr’o familiă nobilă vechiă italienăscă, 
s’a dată patimei beției și a devenită batjocura băiețiloru 
de pe strade.
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Andrassy, Bosnia și catastru. — O foie din Clușiu 

scrie: Intr’una din comunele comitatului Clușiului se în
tâmplă în dilele acestea, că comisiunea catastrală ținu o 
ședință, pentru a ascultă plângerile proprietariloră împo
triva mâsurăriloră celoră noue catastrale. Intre recla- 
manțl se află și contele Iuliu Andrassy, fostulă ministru 
de esterne, care încă se plânse pentru niște moșii ale 
sale. Escelența sa eră tare nemulțamită cu clasificarea 
moșiiloră și se tângui că după procedurile comisiunei 
elă este pre încărcată cu dările. In decursulă pertrac
tării reclamațiunei sale, dise unulă din membrii comisiunei: 
«Escelență, statulă are lipsă de bani, căci Bosnia înghite 
tare mulțl.c — «S’o ia dracu de Bosniă!* grăi amărîtă 
ministrulă și părăsi sala, fără să se mai gândâscă la re- 
clamațiune.

Convocare.
Onoraiii membrii, cari compună comitetulă centrală 

ală .Reuniunei învățătoriloră gr. or. români din distric- 
tulă Făgărașului* anume: Daniilă Gaboră — Voila, Pe
tru Debu — Șercăița, Petru Marhao — Galați, Ionă 
Roșea — Ungru, Ioană Bonea — Cincu mare, Iacobă 
Oana — Părău, Lazară Comșa — Mândra, Toma Stir- 
beță — Sulumberg, Ioană Popescu — MateiașI. cum ș 
domnii președinți ai despărțăminteloră tractuall Nicolau 
D. Miroea, administratoră protopresbiterală — Cohalm și 
Nicolau Moldovană, preotă gr. or. — Vărd, — ca mem
brii naturali ai acestui comitetă, în sensulă §-lui 18 din 
statuie, suntă prin acesta convocat! Ia ultima ședință 
anuală a loră, carea se va ținea în 17 Augustă a. c. 
st. v. la 10 ore dimineța în edificiulă scâlei elementare 
ortodocse din Făgărașă. —

Obiectele de pertractată voră fi:
Deliberarea și statorirea raportului generală despre 

întrega activitate a reuniunei în cursulă anului.
Compunerea programului de materii, statorite în 

circulariulă consistorială ddto. 19 Iulie a. c. Nr. 3567. 
Scol, cari au a se desvoltă în dilele adunărei generale 
dela 25—30 Augustă a. c. inclusive.

Curenții. — <
Făgărașă, 6 Augustă 1884 v.

Vinoențiu Grama. Nicolau Ar o nu,
președinte. secretarin.

——O—

Invitare la prenumerațiune.
Cu ună simță de întristare amă luată sciință despre 

aceea împrejurare, că escelența composițiune pentru 
pianoforte »Illustrațiune română* de C. R. Karrasz, care 
la concertulă reuniunei nâstre din 10 Noemvrie a. tr. a 
produsă ună efectă extraordinară, nu se pote tipări din 
causă, că fără garantarea speseloră de litografiă, nu să 
află editoră. Fiind-că ar fi o mare pierdere pentru lite
ratura nostră musicală, și așa destulă de săracă" dâcă 
acestă piesă, in tote privințele escelență, ar rămânea ne
tipărită, s’a aflată ună membru ală reuniunei nâstre, 
care a garantată spesele; • și așa edarea opului e asigu
rată. In urma învoirei atâtă a compositorului, câtă și 
a intreprin^ătoriloră, întregă venitulă curată a primei 
edițiuni, e destinată scopuriloră culturali ale reuniunei 
de lectură română din Timișora.

In urma acestei disposițiunî mărinimose fiindă re
uniunea nostră în loculă primă interesată, ne luăm voiă 
de a apelă la simțulă națională ală tuturoră Româniloră 
rugându-i să binevoiască a sprijini acestă întreprindere» 
națională cu atâtă mai vertosă, că «Ilust-ațiunea Ro
mână,* e o piesă de salonă minunată de frumâsă și ar
tistică compusă, e o fantasiă briliantă despre pătrun^ă- 
torulă cântecă ,Iată și nâptea,* despre «Hora Severinu- 
lui,« și despre «Deșteptă-te Române.* Cu deosebire im- 
nulă nostru națională încă n’a fostă prin nimenea și nici 
o dată atâtă de grandiosă interpretat. Opulă, conținândă 
circa 15 pagine, va apăre într’o edițiune forte splendidă 
cătră finea lui Septemvrie a. c.; de aceea rugămă pe multă 
onoratulă publică românescă, se binevoiască a ne tră- 
mile banii de prenumerațiune mulLă până în 20 Septem
vrie a. c. Prețuia prenumerațiunei e 1 florină (21/a lei) 
și 10 cr. pentru trimitere francată. In librăria va costâ 
opulă 1 fior. 20 cr. (3 Iei).

Timișâră, în Augustă 1884.
In numele reuniunei de lectură română din Timișâră: 
Petru Oprișft, George Traila.

președinte. secretara.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cursulu la bursa de VIena
din 19 Augustă st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.10
Rentă de aură 4% . . . 92.30
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.10 
împrumutul^ căiloru ferate 

ungare.......................... 142.10
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de oslă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.30

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.20

Bonuri rurale ungare . . 101.10
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl. 
Bonuri rurale transilvane 101 —

Bonuri croato-slavone . . 100.70 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................98.90
împrumutul^ cu premiu

ung...................................114 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.70 
Losurile din 1860 . . . 135.10
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859.—
Act. băncel de credită ung. 308.50 
Act. băncel de credită austr. 309.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’ori................ 9.65 </,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Bursa de BSucuresci.
Cota oficială dela 5 Augusta st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 933/4 vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 95s/8 » —

> convert. (6°/0) . . > 97^ •> 98
hnpr. oraș. Buc. (20 1.) . . * 34U< > —
Credit fonc. rural (7°/0) , . » 102V, » 103

> » » (5°/o) ■ H 90Va n 92V*
» urban (7°/0) . . » t01’/4 » 102

» (6°/o) . • » 97Va * 98
» * (5°/o) . . • 87Va » 88

Banca națională a României > 1365 » 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 34-0. > 354l/a

€ » » Națională . . 2371/» 'i 243
Aură » 5’44. °/0 .—
Bancnote austriace contra aură • 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 20 Augustă st. n. 1884.

Bancnote românescl . . .. . Cump. 9.10 Vend. 9.14
Argint românesc .... . . » 9.05 » 9.10
Napoleon-d’ori................. » 9.62 > 9.64
Lire turcesc!..................... 10.86 > 10.90
Imperiali......................... 9.86 > 9.88
Galbeni............................. . - > 5.64 » 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . 100.50 > 101.60
Discontulă « ... 7—10 °/0 pe ană.
________________ ____________________________

' Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
! silvani ei “ se potii cumpăra în tutunge

ria lui Cîross (în casa prcfecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețuit! abonamentului pe una jumătate de ană seu 
pe ună ană, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei* ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS “

ABONAMENTE LA „GAZETA
se potă face de la 1 și 15 

Pentru Austro-Ungaria pe anu
i

i

TRANSILVANIEI."
a fie-cărei luni.

fi.

y>
Se acordă abonamente și lunare cu . 
Pentru România și străinătate pe ană 
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Celă mai ușoră mijlocă de abonare
Abonamentele se plătescă înainte.datti postaltc

Rugămti pe domnii abonați să binevoiâscă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere* Administrațiunea.

LIO1TAȚTONE.
Comuna biseric6scă „Șinca nouă14 publică licitațiune pen

tru darea în antreprisă a clădirii unei biserici, nouă după planulu 
ce’lă posede. Cheltuelile clădirii suntă evaluate la suma de 
11,500 fi. Condițiunile se potă vede în numita comună. 
Cauțiunea va fi în bani gata. Licitarea e fixată pe diua de 
15 Augustă st. v. (Sfântă Măria) 1884, la 10 6re a. m. în 
comuna Șinca nouă. Comuna respectivă ’și reservă dreptulă 
de a alege dintre architecții, ce se voru presentă la licitațiă, 
pe care’lu va voi. In casă că licitarea se va publică și în 
„Telegrafulă Română,44 nu se va luâ în considerare, decâtă 
cea din „Gazetă.“

Augustu în 4, 1884.
Comuna bisericdscă „Șinca nouă.44

cu

2 2

4 »

• >
■ •

a

n
v

v

X

20-26 învitare de abonamente la cele mai eftine diare române.
J

„Amiculiî Familiei44 (fiară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a (fi a fie-cărei lune în numeri câte 
2—3 căle; — și publică: novele, poesii, romanurl, aventuri picante, impresiunl de călătoria, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — »ScirI din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesâză mai de aprOpe societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre x/a ană 2 fl., pre 1/4 de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulik romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a <ți (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de P/4—2^ căle 
și publică: .articlii din sfera tuturoru sciințe’oră teologice5 — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și «schițe de predici,» și orl-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese* și alte »învățăturl 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, scirî — din sfera bisericâscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre V* I A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Română.4^ Pentru tăie trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s călă — și publică: «no
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «sciri din 
lnmea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

Tdte aceste trei (fiare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.

—Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ----  ■■—

Aceia, cari voră abonâ tdte trei (fiarele năstre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse.

Numeri d.e proloă, se trimitiA g-ra/tis ori c\ii.
A se adresă la: Cancelaria „NECrRU'ț’lIJ44 în Gherla (Szamosujvăr) unde se mai află încă de vânzare următârele opuri de minune eftine:

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de | 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., i 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tdte i 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași j 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologia- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Or. Gregoriu Silasi. 
— Partea 1. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere învederită și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela 

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulf'u. Prețulă 30 cr. — Ifigenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda sen Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue se se însdre» Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Oorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St.. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu mă uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

------- Tdte acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. ■=^=

20-30 BEagazinu de încălțăminte
„CISMA B,OȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după m&ură 
se voră efectuâ din materialii soliciți, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am ondre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copi", cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomandă onoratului publică depositulti 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectui&ză 

promtil și cu prețuri moderate.

G. Orghidanu.
Tipografia Alexi Brașovă.


