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ANULU XLVII.

141. Vineri 10 (22) Augustu 1884.

Brașovu în 9 (21) Augustu.
Cu câtă bucuria n’amft fi luatu condeiulu 

a mână spre a dă de scire tuturortt amicii ora 
învățământului românescu, că în fața pericolului, 
de care este amenințați! acesta învățămentii și în 
fața uneltirilor^. iesuitice, cari subminâză chiar 
vechile aședăminte ale bisericei române unite, mai 
alesu în ținutulă Sătmarului și alîî Maramureșu
lui, capii dieceseloru dela Gherla și Oradea-mare 
s’au hotărîta de a merge în visitațiune canonică 
prin tdte comunele periclitate, căutându de a în
dreptă relele, ce le voră află și încuragiându po
porule la luptă pentru bunurile sale cele mai 
scumpe pământesc!.

Nu ne-a fostă dată înse acâsta bucuria.
Prea Sânțiile loru Episcopii dela Oradea și 

Gherla își urmâză liniștiți ocupațiunile de tdte 
dilele și despre ceea ce se întâmplă prin comu
nele mai depărtate ale dieceseloru loru în potriva j 
scdleloru ndstre află numai când și când câte 
ceva, p6te deprin diare.

Acâsta este negreșitu causa, pentru care sco- 
lele ndstre românesc! din județulu Sătmarului 
au devenită dicândă așa: „res nullius.“ Nu 
se mai scie cine e stăpână peste ele și cui îi 
sunt supuși învățătorii. Fie-care boieră stren- 
țosu ungurescu, care trece prin sata p6te întră în 
scăla română, cercetâză, iea pe bietulfi învățătoră 
la răspărîî și se gerâză ca stăpână. Ca mâne 
vomu au<jl, că făimoșii Singhaleșl, cari se află 
acum în Peșta, unde se arată pentru bani, tre- 
cândă prin Sătmară în Ardâlu se voru instală 
în vreo sc61ă de ale ndstre și din învățătoră voră 
face ună felu de impresario pentru arangiarea 
producțiuniloru. loră.

Mai eri alaltăeri, când amu făcută respon
sabile pe ordinariate și consistorii pentru cele ce 
se petreceau cu învețătorii noștri din Sătmaru, 
în detrimentul^ culturei năstre naționale, ni s’a 
obiectată din unele părți, că organele superiore 
ori câtă de multă ar veghiă asupra scdleloră 
năstre nu potă impedecă pe unii său pe alții 
dintre învățătorii noștri de a cere premii dela 
societățile de mâghiarisare.

Noi însă amu disă, că fapta celoră 17 în
vățători este ună semnă, că le lipsesce conduce
rea și directiva adevărată. Din nenorocire ună 
nou faptă vine acum a ne justifică părerea și a 
ne deschide ochii, și mai multă, ca se vedemă 
în t6tă grozăvia pericululă ce ne amenință.

Astădi primimă numărulu celă din urmă 
dela 19 1. c. ală diarului săptămânală „Szatmar 
âs Vidâke,“ ce apare în capitala județului din 
vorbă. Intre întâmplările din județu găsimă și 
următorulă faptă caracteristică:

Membrii societății de maghiarisare „Szechâ- 
nyi“ : George Lajos, primulă’ notară ală orașu
lui Baia-mare și Geiza Sarmasagh, profesoră gim- 
nasialu, sunt trimiși ca comisari din partea nu
mitei societăți în comuna Baia-de-susu (Felstf 
Banya) pentru ca se esamineze pe învățăceii sc6- 
lei elementare române gr. cat. ca să constate pro- 
gresulă ce l’au făcuta elevii în limba maghiară.

Esamenulfi se face. Invățătorulu Floriană 
Danciu se pune la disposiția comisarilor^ societății 
de maghiarisare. La esamenă asistă preotulu sa
tului Ștefană Popă, Andreiu Tempfli, capelanulu 
romano-catolică (!) și câțl-va părinți de ai copiiloru-

După încheierea esamenului micii copii și 
copile au cântată — ne spune „Szatmar âs Vi- 
deke“ — frumosă și cu „însuflețire“ imnulă 
maghiară „Isten ăld meg a magyart.“ Rapor- 
tulă se finesce cu următorulă anunță laconică:

„Numiții comisari ai societății „Szechenyi“ 
„voră cercetă Joi scdla română gr. cat. din 
„ Blidari. “

Nu ne suntă de ajunsă inspectorii de scdle 
reg. unguresc!, cari, de când cu introducerea 
forțată a limbei maghiare în scdlele ndstre pri
mare, au totdâuna ună pretecstu de amestecă și 
de ingerință asupra loră! A mai trebuită să 
avemu parte în Sătmaru și de comisari speciali ai 
societății de maghiarisare de acolo. Pe care lege se 
basâză amesteculă acestora? Cine le dă voia 
să colinde prin satele române și să facă visitați- 
unl în scdlele ndstre? De unde și pănă unde 
preoții și dăscălii noștri se pună așa de grabnică 
la disposiția loră? Esistă ddră vreo poruncă 
dela episcopulă din Gherla, care să-i oblige a 
face onoruri slugarnice comisarilorîl societății 
„Szecheny“ ?

Asupra acestoră cestiuni dorimă în intere. 
sulă învățământului românescă să fimă fără amâ
nare lămuriți de cătră căpeteniile școlare confe
sionale din Gherla, respective Oradea-mare. Avemu 
resonu chiar de a pretinde acâsta, dedrece popo
ralii română vrea cu totu dreptulă să scie ce să 
întâmplă cu scdlele sale susțintue din munca și su- 
ddrea lui.

Neajunsurile, de cari trebue să sufere scdlele 
ndstre, avâu celă puțină pănă acum ună înțelesă 
drecare. A suferi însă ca scdlele române confe
sionale se devia o jucăriă în mâna unoră fana
tici, cari s’au întrnnită în societate privată, acdsta 
este prd multă, acdsta trece peste marginile răb- 
dărei ndstre.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,<)

Steyr, 21 Augustă. — Maieseatea Sa a cer
cetată eri înainte de amdcți esposițiunea, a visi- 
tată bisericile și institutele publice, cu tdte că 
timpulă a fostă ploiosă. Numerosă poporă for- 
mândă spalierl a salutată pe Maiestatea Sa cu 
strigări însuflețite.

Paris, 21 Augustă. — Alaltaeri a fostă în 
Marsilia 8, în Toulon 1, în departamentală Pi- 
reneiloră ostiei 15, în Francia sudică 21 morți 
de coleră.

Roma, 21 Augustă. — Alaltaeri s’au ivită 
în provinc.iele infecte 12 cașuri de bdlă colerică 
și 6 cașuri mortale de coleră.

Steyr, 21 Augustă. — Maiestatea Sa a dă
ruită 3100 fi. pentru scopuri humanitare; la 12 
dre din di a plecată, după o cordială despărțire 
în strigătele entusiaste ale poporului.

CRONICA piLEI.
»R6sboiulă« află, că cinstitulă d. Schala, care a pă

călită publiculă bucuresceană cu proba focului, încasândă 
vre-o două mii de franci, a înșălată și pe ună bietă bă- 
iată săracă, care i-a servită de casieră, nevoindă să-i 
plătăscă dreptulă lui pentru serviciulă ce i-a făcută.

*
,Patria« spune, că cu trenulă de marfă de Dumi

necă au plecată din Iași în America 190 Evrei. Ei s’au 
îndreptată la Hamburg și d’acolo în America.

Călătoria bună!
*

ț)iarului >L’IndependancețiJRoumaine< i-se scrie din 
Belgrad, că este probabilă că A. S. principele Alexandru 
ală Bulgariei va însoți pe M. S. Regele Carolă în călă
toria sa la Belgradă.

*
»Telegrafulă« spune, că d. I. C. Brătiană, prim-mi- 

nistru, a plecată Duminecă dela Florica la băile dela Ma- 
rienbad, însoțită de doi fii ai d-sale.

*
Acelașă (fiară spune, că construirea palatului episco

pală dela curtea de Argeșă se va începe în tămna acăsta. 
Pentru construirea acestui paiață s’a alcătuită suma de 
480,000 lei.

ADUNAREA GENERALĂ A „ASOCIAȚIUNEI 
TRANSILVANE."

(Coresp. part, a >Gaz. Traus.«)
Or ăștia, 6 (18) Aug 1884.

Ilaportiilîi
comitetului »Asociațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română/ despre activitatea 
sa în timpulă dela adunarea generală din Deeșă, adecă 
dela 1 Sept. 1882 pănă la 31 Dec. 1883.

Onorată adunare generală!
Urmândă conclusului adusă în ședința a Il-a a 

adunărei generale dela Deeșă din anulă 1882 p. prot. 33, 
prin care s’a stabilită anulă școlară ca ană de gestiune 
ală Asociațiunei, comiletulă își ia voiă a presentâ ono
ratei adunări generale, întrunite în orașulă Orăștiă, în 
conformitate cu disposițiunea statuteloră din § 32 g., 
următaruiă raportă despre activitatea sa în periodulă 
dela adunarea generală din Deeșă din anulă 1882, pănă 
la 31 Decern. 1883.

Deorece înse unele cestiuni mai importante, resol- 
vite de comitetă în ședințele anului curentă, cari prin 
urmare ar fi să fie cuprinse numai în raportulă despre 
anulă curentă, care e a se presentâ adunărei generale 
din 1885, — sunt de natură a reclamă o decisiune mai 
grabnică prin conclusulă adunărei generale presente, co- 
mitetulă își permite a le aduce și pe acestea în legă
tură cu raportulă asupra gestiunei anului trecută, înain
tea adunărei generale din anulă acesta.

I.
In periodulă dela adunarea generală din Deeșă, 

pănă la 31 Dec. 1883 comitetulă a ținută 29 ședințe. 
Atâtă în ședințele pănă la adunarea generală, din Bra- 
șovă, câtă și în ședințele urmate după acăstă adunare, 
care, reconstituindă comitetulă prin nouă alegere, n’a 
făcută schimbare în conducerea comitetului, presidiulă l’a 
purtată vice-președintele Jacobă Bologa, fundă președin
te Tim. Cipariu, care parte prin depărtarea locului, parte 
prin starea sănătății debilitate,fu împedecată a conduce în
suși afacerile Asociațiunei. Amintindă la acestă locă 
despre conducerea comitetului Asociațiunei, nu putemă 
trece cu vederea a aduce «la cunoscința onoratei adu
nări, că alegerea de președinte ală Asociațiunei făcută la 
adunarea generală din Brașovă în persăna d-lui prepo- 
sită metropolitană Timoteiu Cipariu, și de vice președinte 
în persona d-lui facobă Bologa, a obținută aprobarea 
mai înaltă prin resoluțiunea In. Ministeriu de interne de 
dto 15 Nov. 1883 Nr. 95,973.

In legătură cu acestea ne permitemă a aduce la 
cunosciință, că în 16/28 Iunie 1883 serbându-se din 
partea archidiecesei gr. ort. prin parastasă solemnă în 
Rășinari a 10-a aniversare a încetărei din viață a ne
uitatului archiepiscopă și metropolită Andrei baronă de 
Șaguna, comitetulă în vedere că multă regretatulă re- 
pausată a fostă unulă dintre întemeetori Associațiunei 
transilvane și primulă ei președinte, și-a ținută de a sa 
dorință a aduce umbrei repausatului omagiele sale prin 
presentare corporativă la acea solemnitate și prin depu
nerea unei cununi în numele Asociațiunei pe mor- 
mentă.

Aici va fi loculă se vă aducemă la cunoscință două 
schimbări ce sau făcută în decursulă anului 1883 cu pri
vire la comitetă, una din motivă că ea își are reflecsulă 
său în rațiociniulă ce se presentă on. adunări generale, 
alta din motivă că reclamă o disposițiune nouă a aces
teia. Schimbarea cea dîntâiu privesce localulă comitetu
lui Asociațiunei. Devenindă adecă Asociațiunea proprie
tară de casă, comitetulă s’a mutată cu cancelaria, cu 
casa și cu biblioteca din localulă închiriată de pănă aci, 
în localulă stabilă din casa propriă a Asociațiunei, pen
tru care mutare au fostă de trebuință unele reparaturi 
și adaptări. Schimbarea a doua s’a făcută în funcționa
rii Asociațiunei. Anumită d. căpitană Stejară, casară 
ală Asociațiunei pănă la adunarea generală din Brașovă 
declinândă dela sine onorea de a mai fi alesă pe viitoră 
în acăstă funcțiune, fu, la reconstituirea comitetului, alesă 
controloră. Resignândă însă din causa multeloră sale 
ocupațiunl și din causa bătrânețeloră la noua funcțiune, 



comitetulă a fostă necesitată a îngriji în modă provisoră 
afacerile controlorului, prin substituirea în acâsta funcți
une a membrului I. St. Șuluță. On. adunare generală 
va binevoi dară a dispune la timpul său cele trebuinciose 
prin o nouă alegere. In ședințele sale comitelulă a fă
cută disposițiunile pentru punerea în lucrare a concluse- 
loră adunărei generale și a resolvită curenLele intrate.

îndată în primele ședințe după adunarea generală 
s’au făcută pașii necesari pentru distribuirea sumeloră 
votate în bugetulă pro 1882/1883. Anumită stipendiile 
și ajutărele ce se folosău de persâne, cari n’au terminată 
cursulă învățăturei și au dovedită progresă mulțămitoră, 
s’au lăsată și pe viitoră în folosirea loră, âr pentru sti
pendiile și ajutorele vacante s’a publicată concursă, con- 
ferindu-se personeloră, ală căroră nume se cuprinde în 
lista alăturată.

Consultând acâstă listă, în comparare cu bugetulă 
votată pro 1882/1883, vâ veți convinge, că la unele 
stipendii și anumită la 1 stipendiu pentru ascultătore de 
pedagogiă, la 1 stipendiu dintre cele menite pentru as
cultători la scola agronomică din Clușiu-Mănăștură și la 
2 stipendii menite, cu preferință pentru tineri din mun
ții apuseni, cari ar voi a învăță o meseriă mai perfec
ționată în lemnă, — nu se află în consemnare induse 
numele personeloră, cari ar fi obținută aceste stipendii. 
Causa este, la cele amintite mai înlâiu, că nu s’au aflată 
concurenți deplină cualificați pentru a li se conferi sti- 
pendiulă, la cele din urmă, că, adunarea generală din 
Deeșă, care cu abatere dela propunerea comitetului a 
susținută pentru conferire restricțiunea de «preferență* 
a tineriloră din munții apuseni, a trecută cu vederea la 
votarea bugetului pro 1882/1883 a induce posițiunea ce- 
loră două stipendii, pe cari comitetulă le omisese în pro- 
iectulă său de bugetă presentată adunării generale.

Astfelă comitetulă, venindă a esecutâ conclusulă a- 
dunării, n’a aflată în bugetă posiția trebuinciosă.

Dintre stipendiile conferite, unulă dată unui farma
cistă s’a sistată în decursulă anului, după ce comitetulă 
a primită nefavorabile raporturi despre purtarea morală 
a tânărului, căruia se conferise stipendiulă. Intre ajuto
rele pentru meseriași, nu se află induse, în consemnarea 
anului 1883, ajutorele conferite în alți ani din partea so
cietății «Transilvania.* Acesta din molivulu că, în urma 
unoră indegetărl primite dela societate în causa regulărei 
unoră afaceri financiare, conferiri nouă s’au sistată pănă 
la altă disposițiă. Urmândă în decursulă anului 1883, 
regularea afaceriloră financiare, conferirea de nou a ur
mată a se face în anulă 1884.

Cu plăcere constatămă, că observarea comitetului 
cuprinsă în raportulă presentată adunării generale din 
Deeșă, în privința stăruinței elementului română în crea
rea unei clase de mijlocă, nu s’a desmințită prin des- 
voltarea ulteriâră a lucruriloră, din contră, numărulă celă 
însemnată de concurenți din tote părțile țârei la ajuto
rele menite pentru învățăceii de meserii și sodalî, dove- 
descă că elementulă română merge progresândă în acestă 
direcțiune salutară.

Afară de stipendii și ajutăre pentru meseriași și 
scole, comitetulă neputendă oferi mână de ajutoră în ca- 
drulă bugetului votată, a votată unoră studențl, pentru 
înlesnirea continuărei studiiloră, unele împrumuturi, cu 
îndatorirea a le replăti la timpă potrivită. — Er pentru 
datoriile mai vechi de acâstă natură, comitetulă a făcută 
și cu succesă, pașii necesari pentru încassare.

Conclusele adunării generale din Brașovă în privința 
administrărei într’una a fonduriloră Asociațiunei, în pri
vința computărei tacseloră și a trimiterei foiei s’au pusă 
în lucrare în decursulă anului 1883.

Conclusulă, cu privire la rămasulă lui Avramă Iancu 
nu s’a putută esecutâ întocmai, lipsindă raportulă finală 
ală advocatului plenipotențiată în acestă afacere, âr con
clusulă adunărei generale cu privire la repețirea cererei 
pentru întărirea alegerei de membri a domniloră Dr. 
C. Davilla, Alesandru Davilla, Gr. Demetriu Lahovari, 
I. Popescu, N. Nicorescu și Teodoră Burada, cari suntă 
sudiți ai regatului învecinată România, deși esecutată de 
comitetă, n’a avută resultatulă dorită, de ore ce Mi- 
nisteriulă nu a aflată motivată a se abate de la decisiu- 
nea sa negativă anterioră.

Conclusulă adunării generale din Brașovă, în causâ 
edificării unui edificiu și a înființării șcâlei superiâre de 
fete câtă mai curândă, chiar pănă la adunarea generală 
presentă, nu s’a putută esecutâ întocmai.

Preparativele necesare au înaintată astfelă, încâtă 
esecutarea nu va suferi multă amânare. Comitetulă a 
făcută toți pașii necesari atâtă la comunitatea orașului 
Sibiiu, câtă și la Ministeru de justiția și de finanțe, ca 
proprietari ai locului liberă, învecinată cu casa «Associa- 
țiunei,* cu scopă de a dobândi concesiunea pentru de
părtarea zidului orașului și ridicăturei de pământă cari 
ar acoperi încâtă-va ună frontă ală edificiului școlară. 
N’a fostă norocosă însâ a obțînâ favorulă cerută. Acestă 
împrejurare, de o importanță fărte secundară înse, nu l’a 
împedecată a lucră cu perseveranță la realisarea ideei. 
In conțelegere cu ună architectă de bună renume în 
Sibiiu a stabilită ună plană de edificiu și ună prelimi
nariu de spese pentru zidire, cari amândouă să pună pe 
masa adunărei pentru mai deplină informare a mem- 
briloră adunați. Consultândă acestă plană, credemă că 
fiecare se va convinge despre simplitatea, dar în acela-șl 
timpă și despre soliditatea, gustulă și practibilitatea edi
ficiului proiectată astfelă, că nu ne îndoimă, că vomă 
primi pentru elă aprobarea on. adunări generale. Ade
vărată este, că pretulă edificiului întrece suma de 30,000 
fl. pusă spre acestă scopă la disposițiunea comitetului 
prin adunarea generală din Brașovă, însă de 6re-ce prin 
împrejurarea, că s’a crezută mai cu scopă a se organisâ 
institutulă pentru 8 clase, nu cum erâ la începută în 
vedere, cu 4 clase, credemă justificată cererea comitetu
lui, ca on. adunare gen. să-i mai pună la disposițiă încă 
suma de 10,000 fl. pentru scopulă edificării.

In legătură cu acestea și în conformitate cu conclusulă 
respectivă ală adunării gen. trecute, se presentă alăturată 
la acestă raportă planulă de învățămentă pentru scâla 

superioră de fete și ună proiectă de stătută pentru or- 
ganisarea și instituirea școlei desă amintite.

II.
Trecendă la afacerile, cari privescă cassa observăm ă 

că scontrările făcute au arătată, că tote sunt în privința 
administrărei averei , Asociațiunei* în deplină ordine. A 
constatată însă comisiunea de scontrare și de revisiunea 
rațiocinieloră împreună cu comitetulă, că după modulă 
de contabilitate usitată până acum ar fi îngreuiată evi
dența,mai cu sâmă cu privire la tacsele de membrii. 
Pentrn aceea comitetulă a aflată de bine a pune la cale 
ună plană pentru o nouă întocmire a contabilității, cu 
începere de la 1 Ianuarie 1885, și ună regulamentă 
pentru încasarea și ținerea în evidență a tacseloră pe 
viitoră; cestă din urmă se alătură la acestă raportă. 
Pentru esecutarea acestoră nouă disposițiunl, comitetulă 
a constatată trebuința unui cancelistă stabilă în cance
laria »Associațiunei,* pentru care on. adunare va binevoi 
a face' provisiunea trebuinciosă. Observămă însă, că în 
vederea altoră cerințe mai urgente, comitelulă nu insistă 
pe lângă imediata instituire a acestui postă.

Din rațiociniile cassei pentru timpulă de Ia Septemvre
1882 până la 31 Decemvre 1883, care se alătură on. 
adunări generale, se va convinge despre modulă de ma
nipulare cu averea .Asociațiunei.* Consultândă acestă 
rațiociniu, veți observă că la multe posițiuni atâtă pri- 
vitore la posițiunile pentru administrația, câtă și la cele 
pentru stipendii s’au trecută preste sumele votate. Es- 
plicarea acestui faptă se află în împrejurarea, că aduna
rea generală din Deeșă, primindă anulă școlară ca ană 
de gestiune și stabilindă noulă bugetă pentru restulă a- 
nului 1882 și pentru întregu anulă 1883, în locă de a 
face acestă bugetă, cum ar fl trebuită pe timpulă cu în
cepere de la 1 Augustă 1882, l’a stabilită numai cu în
cepere de la 1 Septemvre; mai departe în împrejurarea 
că, după usulă auterioră, unele remunerațiunl sâ plălâu 
decursive și, în locă de a fi puse dar în bugetă pentru 
anulă trecută și pentru anulă curentă bugetară, ele au 
fostă puse numai pe ună ană; în fine în împrejurarea 
că s’a trecută cu vederea, că în anulă de'trecere la noua 
orgauisare a bugetului, ară li trebuită se se ia în privire 
și la ficsarea potrivită a stipendiiloră, er pentru acope
rirea speseloră cu casa cumpărată mai târziu nu se pre
liminase nimică și astfelă pentru acoperirea tuturoră 
acestoră trebuințe neprevăzute în bugetulă pro 1882/83 
a trebuită se se facă trecerile în suma totală de 1613 11- 
94 cr., pentru cari se cere îndemnisare. —

Totă din acestă rațiociniu veți binevoi a vă con
vinge, că starea averei «Associațiunei* cu 31 Decemvre
1883 a fostă în totală 90,977 11. 95 cr., a fundațiuniloră 
și depositeloră administrative de comitetă 9190 fl. 81 cr., 
suma totală 100,168 fl. 74 cr.

Numărulă membriloră a fostă la 1883: a) funda
tori 57, b) ord. pe viâță 90, c) ordinari cu tacse anuale 
359 (47).

Intre aceștia 16 inși însemnați în lista alăturată, 
cari s’au insinuată câ membrii de la adunarea generală 
din Brașovă în coce. Pe aceștia veți binevoi a-i declara 
de membrii în sensulă §. 23, e din statute.

III.
Biblioteca asociațiunei adusă acum în deplină ordine 

în localulă celă nou, consistă din 1861 opuri în 3505 
volumurl, împărțite în 4 secțiuni, astfelă ca se fie înles
nită administrația ei și evidința.

Sporirea bibliotecei în anulă 1883 a provenită din 
donațiunl făcute mai alesă de domnii: I. Șiuluță, și Dr. 
A. Șuluță din Sibiiu, G. G. Meitanu și 1. Riurea din Bucu- 
resci. Dela academia de sciințe din Viena, dela academia 
din Peșta, dela asociațiunile germane din Transilvania, 
pentru cunoscerea țârei și pentru sciințele naturale, dela 
oficiulă centrală ală universității săsesc!, dela academia 
română din Bucuresci și dela academia de sciințe din 
Chrisliania (Noroegiz), dela societatea geografică italiană 
din Roma au incursă prețiosele publicațiuni sciențifice și 
literare ale loră. Dintre diare: .Telegrafulă română,* 
«Observatorulă*, «Familia,* «Viitorulă,* «Gazeta Tran
silvaniei,* «Scola,* «Amiculă Familiei* au intrată regu- 
lafă. Din suma votată în bugetă s’au făcută puține pro
curări, întrebuințându-se mai cu sâmă pentru legatulă 
cărțiloră și pentru procurarea unoră stelage și dulapuri 
trebuinciose.

Cu plăcere constatămă și aci, că cu încetulă vomă 
ajunge a face din bibliorecă o parte integrantă de mare 
importanță în ajungerea scopului «Asociațiunei.*

IV.
«Transilvania,* organulă «Asociațiunei,* redactată, 

în modulă cunoscută publicului, de secretarulă 1-iă ală 
«Asociațiunei* s’a tipărită în 600 esemplare. Din acestea 
s’au trimisă la societăți și corporațiuni 18... es; s’au 
trimisă grătuită membriloră, conformă conclusului adu
nării generale dela Turda și Brașovă, 433 es; bibliote- 
celoră despărțeminteloră, scoleloră și altoră persone pri
vate 24 es; la prenurn erați uni 6 es; esemplare oficidse 8.

Ajungândă comitetulă în decursulă timpului la con
vingere, că disposițiunea on. adunări generale din Turda, 
de a da tuturoră membriloră gratuită fâia, nu a avută 
resultatulă așteptată, pentru sporirea membriloră, și pe 
de altă parte născânduse multe inconveniențe din espe- 
darea fâiei cu taxe anuale, cari represintă ună elementă 
forte fluctuantă în numâră, a aflată cu scopă a propune 
on. adunări spre modificare conclusulă despre trimiterea 
foiei, în acelă înțelesă, ca trimiterea foiei gratuită să se 
facă numai membriloră fundatori, onorari și celoră ordi
nari pe viață, âr celoră ordinari cu taxe anuale, pe lângă 
o taxă de prenumerare cu 1 fl. 50 cr., pe ană, și ce
loră cari nu sunt membri pe lengă o taxă de prenume- 
rațiune de 3 fl. v. a. pe ană.

V
Trecândă dela afacerea din centru la activitatea 

organeloră interiore ale .Asociațiunei,* constatămă, că 
pentru înființarea de biblioteci poporale, promovarea res- 
pândirei de cunoscințe folositărea poporului prin diser- 

tațiuni, prin sprijinirea promovării meseriiloră și încas
sare de tacse s’au destinsă despărțămintele Sibiiu, 
Brașovă, Deeșă, Sebeșă, Deva, Clușiu, 
Abrud ă, Făgărașă și Blașiu.

Despre celelalte despărțăminte nu putemă da amă
nunte lipsindă raporte despre activitatea loră.

VI.
Gonstatândă cu plăcere și cu acâstă ocasiune ună 

progresă continuu în afacerile «Asociațiunei* pe lângă 
presentarea esibiteloră amintite în tecstă, supunemă on. 
adunări generale spre deliberare și decidere:

1) Dare de îndemnisare pentru suma de 1613 fl. 
94 cr., cu care s’a trecută preste bugetă. 2) Luarea 
spre sciință a planului de zidire ală scdlei de fete. 3) 
Luarea spre sciință a planului de instituire și organisare 
internă a scolei. 4) Votarea sumei de 10,000 fl. pentru 
clădirea edificiului. 5) Luarea spre sciință a regula
mentului de încassarea tacseloră. 6) Proclamarea de 
membri a celoră insinuați în decursulă anului. 7) Ale
gerea noului conlroloră. 8) Ficsarea bugetului pe 1885.
9) Aprobarea colecteloră în favorulă șcâlei de fetițe.
10) Aprobarea conclusului comitetului cu privire la tri
miterea fâiei membriloră «Asociațiunei* gratuită și pe 
lângă tacse de prenumerațiune.

Sibiiu, din ședința comitetului dela 8 Augustă 
anulă 1884.

Iacobu Bcloga m. p. Dr. D. P. Bărcianu m. p.
vice-președinte. secretarul ti ala 11-lea.

CORESPONDINȚÂ PART. A „GAZ. TRANS.“
Lugoșiă, în 16 Augustă 1884.

Congregațiunea estraordinară a comita
tului Carașiu-SeVerină s’a ținută în 14 1. c. fiindă de față 
abia 30 de representanțî și vr’o 60 de oficianțl. D-lă 
Tabaydi Iote ține minte, numai aceea, că sunt și «Ro
mâni* în sala congregațiunei — nul De aceea cu fle
care oc asiune trebue trasă de ureche, ca sâ ordoneze ce
tirea raporturiloi'ă și espunerea obiecteloră de pertrac
tare și în limba română. Acâstă cerbiciă a lui Tabaydi 
susține o tenacitate și mai resolută din partea Români- 
loră, și de astădată preotulă din Remetea-poganiel N i- 
colau Sciopone și învâțălorulă din Sdiora Constan
tină Popoviciu sgândârară pe prefăcutulă hăbăucă 
Tabăydi până ce cu o «batere în paime* plină de ne- 
cază, apoi râsucindă sulițata mustață cu dispreță-or
dină respectarea limbei române. Dar Ia fie-care causă 
se repetă cererea espresă a Româniloră și numai cu in- 
sistința câtă se pote de marcată și pe lângă o polemiă de 
multe ori ridiculâsă, âr de regulă plină de venină, se slârce 
acestă dreptă. Așa d. e. cerândă D. G. Popovici predarea 
causei în limba română, D-lă Tabaydi îi râspunde unguresce 
la ce D-lăPopoviclă <|ice: «Mie-mi vorbescl Ilustris- 
sime?« Tabaydi: .Igen onnek !«■ Pop o viciă r «Mie- 
mi poți vorbi până în desâră, căci nu te ințelegăl* — 
âră D-lui Nicolae Sciopone i cjise Tabaydi: «Bine, 
dâcă D-vostră cereți «românesce,* eu ceră dela D-ta pă
rinte sâ-țl spui vorbirea, după ce ai (jfis’o românesce, și 
unguresse* — și erupse elă (Tabaydi), vice-comitele și 
după elă tetă trupa amploiațiloră într’ună «hohotă de 
rîsă.‘ Iu mijloculă acestei scene se scâlă G. Bredi- 
c ea nu și prin vocea’i puternică, făcându’i sâ tacă le stri
gă (unguresce): .Rîdeți și voițl sâ vă bateți jocă de noi, 
dar în faptă vâ bateți jocă de legea positivă! Vai de voi 
și de cei ce vau pusă sâ ne stăpâniți. Oficianțl sunteți, 
așa aplicați legea!* — Tăcere adâncă a urmată după 
acâsta lecțiune bine aplicată.

Dintre objectele, cari s’au pertractată la causa în- 
ființărei oficieloră pentru grijitori de drumuri au vorbită 
N. Sciopome, C. Popoviciu, I. Nedelcu, C. Ră- 
dulescu, I. Seracinu, toți pentru propunerea lui C. 
Brediceanu, care într’o cuvântare bine întocmită, ple- 
dă în contra creărei oficieloră nouă, în contra numărului 
și a salariului, luândă motivă de introducere la cuvân
tarea sa faptulă, că referenții nu sciu românesce, și din 
acâsta causă vorbitorii numai prin a doua mână se 
potă înțelege cu dânșii și potă cundsce argumintele 
loră, — din care causă dise: «Intre invențiunile mai 
nouă mașina lui Edison de a cuprinde și redă vocea, 
vorbele și ariele, a pusă totă lumea în uimire — cu 
tote acestea pentru sistemulă ungurescă din țâra nâstră, 
ca sâ le putemă face Unguriloră pre placă, să nu audă 
în adunările constituționale altă limbă decâtă cea ma
ghiară, și cu tote acestea să putemă și noi poporulă con- 
tribuentă înțelege, ce ne poruncescă D-loră, ar trebui in
ventată o mașină, care cândă vorbesce Ungurulă ungu
resce — mașina să traducă poporului pe românesce vor
bele unguresc! și așa să le redea aurului. Atunci cândă 
se va fi aflată acâstă mașină — care e neincungiurată 
de lipsă pentru esistința statului maghiară — atunci ne 
vomă putâ înțelege cu Ungurii, dar până atunci fiindă 
că statulă la tâte oficiele caută la origine, oficianții mai 
toți suntă Unguri, cari nu sciu limba română a poporu
lui — o înțălegere între celă ce dă și între celă ce ia — 
nu se pâte realisâ.*

Vorbirea d-lui Brediceanu introdusă ăstmodă și 
desvoltată cu multă logică, apoi încheiată cu tâtă puterea 
de arguminte preste arguminte, fu susținută și de d-lă 
preolă gr. cat. din Scheușiu Va si le Dec iu, pre care 
și cu altă ocasiune l’amă începută a-lă cunosce de ună



oraloră respectabilă. Adi însă a făcută unele condu 
si uni pe câtă de adevărate, pe alâlă de sdrobil bre pentru 
vrășmașii noștri, încâtă a raportată aplause răpitâre dela 
mica dar însuflețită cetă a luptătoriloră noștri. Așa le 
clise: «Faceți oficii preste oficii, ca se vă creați esistința 
și agenți pentru sistemulă desastrosă, sub care poporulă 
abia mai geme, dar să scițl, că bine vă cunăscemă în- 
tențiunile. Nu interesulă poporului, său binele publică 
vă conduce Ia acâsta politică, din. contră curata dorință 
de a estirpâ, decă nu totă poporulă română, celă puțină 
generațiunea presentă, și prin terorisări și despoiărl spe
rați, că generațiunea următore născută în miseriă și frică 
își va plecă capulă jugului «maghiarisărei.» Deșartă spe
ranță ! aceste nebunii vă voră ruinâ cu desăvârșire creerii!«

Vătjendă vice-comitele Jakabffy, că vorbitorii toți 
sunt contra părerei stăpânitoriloră, face semnă unui ma- 
melucă, și prin acela dispune presentarea listei de voti- 
zare, pentru care actă de corteșire, nedemnă de ună 
vice-comite, D. Brediceanu îi dădu peste degete cu o 
înfruntare, ce nu avu d-lă vice-comite ce se facă decâtă 
să o înghiță. In meritulă causei maiorilatea (mai numai 
oficianțl) primiră propunerea comitelui supremă, în ur
marea căreia, s’au sistemisată 1.8 grijitori de drumă, cu 
ună salariu de 540 fl. fiecare. Asemenea s’a purcesă 
la sistemisarea celoră 13 posturi de medici comunali, și 
mai la tote căușele, cari s’au pusă la pertractare, — 
totă voința D-lui comite supremă deveni condusă pen
tru congregațiunea comitatensă, care acji numai după 
nume mai o autonomă, dar în faptă o adunare de a 
votâ aceea, ce demândă guvernulă seu cornițele supremă. 
La causa casai mei de honvezi, care ar voi comuna Lu- 
goșiu să o clădescă, nu se putu răbdâ D-lă Tabaydi, ca 
să rînjescă odată cătră acestă comună, care pentru pu
ternica influință a Româniloră e spine în ochii lui Ta
baydi și a tuturoră unguriloru. Cornițele supremă pur
tată de aceste simțăminte, după ce tote condițiunile fură 
primite și didirea casarmei erâ asigurată, propune și con
gregațiunea primesce ună adausu care face imposibilă 
zidirea; acelă adausă e: ca după 25 de ani comuna 
să fie îndatorată a lăsă casarma și mai departe erariului 
pe lângă solvirea celoru 2200 fl. v. a., eră de 
tată să nu aibă dreptă a pretinde cei 1270 fl. acordați 
pe 25 ani de la zidire.» Acâsta palmă frățescă, voi 
D-lă Tabaydi a ni-o aplică după ce ne credâmă tractați 
cu multă prevenire de omnipotenții noștri, căci în depu- 
tațiunea alesă, ca să mergă la Maiestatea Sa la Aradă, 
dintre Români e primită C. Rădulescu, F. Rezeiu și C. 
Brediceanu, de și nu suntemă de felă convinși, că acești 
domni voră prim! acestă onore ori ba.

•J la corni-

Scrob.

SERBĂRILE DIN SIBIIU.
Sibiiu, 7 Augustă.

Continuu scurtele mele notițe despre momentele mai 
însemnate din serbările de aici ale compatrioțiloră sași.

Colegiala și amicala convenire de aseră a fostă tare 
animată. Capela orășenescă, condusă de maestrulă Her- 
m a n n, ’și-a începută șirulă cânteciloră sale cântândă 
ună ,marșă festivă,« ce seceră multe aplause mai alesă 
că într’ânsulă se vîrîră și melodii poporale, dându-i-se 
astfelă ună caracteră mai pronunțată națională. Așa se 
întâmplă și cu cântecele ce-i urmară

Ospeții fură salutați apoi de directorulă gimnasială 
aduse aminte de drumașulă cântăreță Ari- 
totă anulă mergea la sărbătorile grecesc!, 
sa măeslriă, lăudă singuraticele reuniuni, 
arate dobândile lucrăriloră loră; arătă câtă

G u i s t. Elă 
o n, care în 
să-și arate a 
ce veniră să
bucuriă cuprinde inima Sibieniloră, vădendă ațâți frați 
de ai loră adăpostiți între zidurile cetăței loră și mul- 
țămi cu cele mai căldurOse vorbe celoră ce nu s’au 
sfiită de oboseli, să vină din depărtări mari, dândă așa 
ascultare dorinței și chemărei loră.

La 6 6re dimineța a fostă chorală pe turnă.
B.

«PESTER LLOYD» SI ROMÂNIA.
Vorbindă despre cestiunea tarifeloră, ce trebuia 

le pună la cale căile ferate austro-ungare cu cele române, 
«Pester Lloyd» socotesce întreruperea pertratăriloră, de care 
amă pomenită într’unulă din numerii trecuțî, dreptă o do
vadă, că »la Dîmbovița nu s’au desvățată încă omenii, 
să nu mai observe o atitudine rece față cu Austro-Un
garia. Purtarea căiloră de stată române în acesta ces- 
tiune a tarifeloră nu este nici decum întemplătăre, nici 
nu se înteme6ză pe vre-o neînțelegere, ci pare a fi bine- 
cugetată și a stâ în consonanță cu sistemulă relei voințe, 
ce domnesce față cu noi în acestă ramă ală administrărei 
publice române, căci feliulă, cum s’a făcută acum între
ruperea, s’a observată de administațiunea căiloră nâstre 
în tăte pertratările, ce s’au întâmplată cu privire la trans- 
portulă pe linia dela Predeală. Greutățile, ce căile ro
mâne le-au pusă în cale celoră austro-ungare suntă din 
«cele mai mari» și ele nu s’au delăturată nici chiar după 
ce ministerulă de esterne a intervenită de trei ori.»

să

După ce mai dilele trecute diarulă pestană grămădiâ 
cu laude pe d-lă Brăliană, acuma schimbă struna și dice:

«Din partea nășiră, noi trebue se ne ținemă pe 
lângă întâmplări, căci aceste suntă mai eloquente, decâtă 
gura d-lui Brătianu. Noi vomă sci și pentru viitorii de 
ce să ne ținemă și Austro-Ungaria dispune încă de mijfoce, 
cu cari să se apere împotriva unei proceduri așa de ne- 
calificabile. Nu-i vorbă, România pote să-și creeze ună 
comerciu independentă de noi pe căi maritime, dar nu 
pe deplină, căci în parte e avisată la noi și mai cu sâmă 
în privința politică. Politica ei este adi mai multă, de
câtă o politică de interesă; ea îșl impune problema, să 
apere interesele materiale și să le ferescă de vre-o stin- 
gherire; ea oferă prietinia sa aceluia, care este aplicată să 
observe prietinescile priviri în tote cestiunile comerciale, 
economice și de comunicațiune; devine răspingătore 
aspră față cu celă ce îi căuseză daune materiale.»

Și

DATE STATISTICE UNGURESC!.
Publicămă aici nișce date statistice, cari 

referescă la comitatele cu caracteră săsescă: Bis- 
trița-Năsăudă, Brașovă, Sibiu, Târnava-mare, la 
cari mai adauge și Târnava-mică, cu 16,000 de 
Sași.

se

Jtn aceste teritorie, locuitorii stau în urmă-
torulă raportă:

Români, Maghiari, Sași
In Bistrița-Năsdudă 62,948 3,540 23,113
„ Comit. Brașovă 29,250 23,948 26,579
„ „ Sibiu 90,802 2,991 40,723
„ „ Târnava-mare 51,632 12,026 57,398

n

Acesta o arată și
scrie și ceti. Sciu scrie 

Maghiari 
1,518 

11,205
968

4,301

In Bistr.-Năs. 
corn. Brașovă

„ Sibiiu

gruparea 
și ceti.

Germani
13,542 
20,000 
30,801 
38,678

celoru ce sciu

Români Cu toții
7,582=22,642
8,221=39,426 

16,816=48,585
7,419=50,128

ii

n

In c. Târn. mare
Suma

In c. Târn. mică
La olaltă
Luândă deci de basă pe cei ce sciu ceti și 

scrie, vedemă că în cele cinci comitate Sașii sunt 
în avantagiu absolută față cu Românii și cu Un
gurii.

Luăndă acum statistica orașeloră cu 
eminentă săsescă

17,992 103,021 39,768
5,189 9,926 2,013

23,182 112,947 41,784

vedemu că
caracteră

sunt:

In
!î

11

11

11

11

11

Unguri Germani Români
Bisțriță 561 4,954 2,064
Brașovă 9,508 9,599 9,079
Orăștia 1,227 1,427 1,531
Teke 441 1,049 355
Reghinul îi săsescu 1,718 2,922 999
Sighișdra 1,140 4,963 2,029
Mediașă 719 3,470 1,909
Sibiiu 2,018 14,001 2,746

La olaltă 17,519 41,471 24,354
Se vede că și în orașele săsesc! numerulă 

Româniloră e mai mare decâtă jumătate suma 
locuitoriloră sași, dr Românii cu Maghiarii laolaltă 
suntă aprdpe atâția câți Sași. In orașe Sașii stau 
numerice mai reu decâtă prin comitate. Sașii 
n’au maioritate absolută în Brașovă, Orăștiă și 
în Sas-Sebeșă, ba aci Românii suntă în maiori
tate absolută.

Decă vomă consideră acum orașele ungu-

42,505 147,813
21,604 16,976
64,109 164,789

Suma 233,732
Târnava-mică 44,372

La olaltă 278,104
Din aceste date se vede, că în aceste teri- 
elementulă maghiară e representată prin

)>

torie
numerulă celă mai mică, ăr elementulă română 
este în absolută maioritate față cu elementulă 
săsescă și maghiară, și se vede că Românii suntă 
cu 114,000 mai mulțl decâtă Sașii; cu t6te ace
stea Sașii domin^ză în aceste ținuturi, 6r Ma
ghiarii suntă stăpânii cailei.

Cunoscința de limbă a celoră trei elemente 
arată influența numerică a elementului română. 
Acesta se vede lămurită din următârele:

Unguri vorbesc
numai ungr. și nemț.

In Bistrița-Năsăudu 1,134 556
ii comit. Brașovă 16,996 2,294
55 35 Sibiiu 1,315 1,043
55 11 Târnava mare 6,915 1,160

Suma 26,360
corn. Târnava mică 12,132

și român.
1,837
9,645

603
3,933

5,053 16,018
831 8,576In

La olaltă 38,492 5,884 24,594
Germâni vorbescă

și unguresce și rom. numai nemț.
In Bistrița-Năsăudă 1,847 15,247 5,981

55 corn. Brașovă 7,703 5,434 13,426
55 „ Sibiiu 1,862 19,288 19,426
55 „ Târnava mare 6,426 28,154 22,732

Suma 17,838 68,125 61,565
In com. Târnava mică 2,436 7,288 7,244

La olaltă 20,274 75,413 68,814
Români vorbescă

și unguresce și nemț. numai rom.
In Bistrița-Năsăudu 1,004 1,598 59,137

55 comit. Brașovă 1,672 548 27,000
37 „ Sibiiu 868 1,941 87,435
n „ Târnăva-mare 1,959 1,089 47,893

Suma 5,503 5,186 221,465
In com. Târnava-mică 3,856 169 40,242

La olaltă 9,359 5,355 262,707

resci, vomu vedd că în ele elementulu maghiară.
e mai tare, deeâtu celu săsescu în orașele săsescl;
suntă:

Maghiari Germâni Români
In Aiudu 3,943 168 1,058

Cic-Sereda 1,486 32 7
55 Brețcu 1,704 5 1,213
r Kdzdi-Oșorheiu 4,975 47 25
55 Sepsi-S. Georgiă 1,986 74 31
n Elisabetopole 4,018 190 511

Coloșă 1,425 17 1,320
Clușiu 22,761 1,423 3,855
Murăș-Oșorheiu 11,028 508 657
Deeșă 4,217 211 1,528

n Gherla 1,958 129 1,661
ii Sică 2,191 1 391
ii Turda 6,959 128 1,794
7? Vințulu de susă 1,261 7 294
55 Sasu-Odorheiu 4,587 154 47
77 Alba-Iulia 2,520 1,229 3,112
11 Abrudă 1,008 53 1,689
55 Viz-ocna 1,104 82 2,274
75 Deva 1,442 451 1,794
75 Hațegă 281 198 1,221

Huniăddra 469 210 1,531
Suma 81,223 5,207 25,846

Va să dică pe când elementulu săsescă în 
orașele săsescl întrece numai cu două mii și ju
mătate elementulu maghiarii și românii, — în 
orașele unguresc! din Arddlă elementulă maghiară 
întrece cu o cifră de 50,000 pe Români și pe 
Germani. Intre locuitorii orașeloră din Ardeală 
sunt :

Maghiari
98,642

Din aceste 
consecința, că 
cultură (???)“

Germâni Români
49,678 ' 50,000

„Kolozsv. Kozlony trage 
l de

date
„Maghiarii sunt ună elementă

Aceste date dovedescă, că în cele cinci co
mitate dintre Maghiari totă ală 11-lea Un- 
guru vorbesce nemțesc®, însă totă ală 3-lea Un- 
gură vorbesce și românesce.

Dintre Sași, totă ală 8-lea Sasă vorbesce 
unguresce, dar totă ală 2-lea Sasă vorbesce și 
românesce.

Dintre Români, d'abia ală 20-lea Română 
vorbesce unguresce, dr nemțesce d’abia ală 52-lea 
Română vorbesce.

La aceste date statistice „Kolozsvâri Koz- 
lbny“ cjice, că Sașii ară fi amenințați cu desna- 
ționalisare nu din partea Unguriloră, ci din par
tea Româniloră, pentru că aprdpe de patru ori 
mai mulțl Sași vorbescă românesce, decâtă un
guresce. Dar împrejurarea că mai mulți de jumă
tate dintre Sași vorbescă unguresce și românesce, 
arată — după f6ia maghiară, — că Sașii suntă 
mai înnaintați în cultură.

Bibliografia.

»Beiă, Vodă, Domnă«, romană is-

din

A apărută: 
forică de Th. Alexi, fascicululă 2.

*
A apărută: Anuarulă Instituteloră-unite

Iași pe 1883—1884. In acestă stabilimentă de instruc
țiune se primescă copii de la vârstă de 7 ani. Instruc
țiunea coprinde: cursulă primară, cursulă inferioră șț 
cursulă superioră de liceu, 
sunt admiși la examenulă 
depune examenă la liceele 
cursuri preparatore pentru

Absolvenții cursului de liceu, 
de bacalaureată fără a mai 
Statului. De asamenea sunt 

scola militară.

Reotifloare. In numgrultt trecuta alfl .Gazetei* la discur- 
culii D-lui Bologa, în locfl de: «Ilustrată adunare,» sfi se cjică: 
«Ilustră....»

Editoră: Iacobti Mnresiann.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.20
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.30
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.05 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 142.20
Amortisarea datoriei căi

Ouraulu la bursa de Vlena
din 20 Augustă st. n. 1884.

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

vină ung............................98.75
Imprumutulfi cu premiu

ung................................. 114.90

Bursa de ISiicnresci.
Cota oficială dela 5 Augustă st. v. 1884.

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

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

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

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

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.80 

Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.05 
Losurile din 1860 . . . 135.10
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  858.—
Act. băncel de credită ung. 307.50 
Act. băncel de credită austr. 308.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’orI................. 9.65‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Renta română (5%). . . . Cum p. 933/4 vend. 94
Renta rom. amort. (5%) . . » 95V8 »------

z » convert. (6°/0) • • > 971/* » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34Vi » ------
Credit fonc. rural (7°/0) • . » 102V4 , 103

> „ „ (5°/o) • • H 90Va ,, 92V«
» » urban (7%) • • » lOl’/i 102
> » (6°/o) • • » 97Va » 98
> > (5°/o) • • » 87Va « 88

Banca națională a României > 1365 , 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 340. » 354V3

< » » Națională . . » 237Va » 243
Aură » 5-44.*/o » •
Bancnote austriace contra aură 2.07. » 2.09

Oursulu pieței Brașovă
din 21 Augustti st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.11. Vend 9.14
Argint românesc .... . . » 9.05 » 9.10
Napoleon-d’orI................. . . « 9.62 • 9d;4
Lire turcescl..................... . . « 10.86 > 104'0
Imperiali......................... . . » 9.86 > 9.88
Galbeni............................. . . » 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. «Albina* . . . « 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei11 se potti cumpăra în tutunge
ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

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

Pentru Austro-Ungaria pe anu
2 »

4 »

TRANSILVANIEI."
a fie-cărei luni.

fi.
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Se aedrdă abonamente și lunare cu . 
Pentru România și străinătate pe anu

2

4

Celu mai ușoru mijlocii de abonare 
datu postalu. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămîi pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întâi diere. Administrați/unea.

DGDOsitu fle UDStavnii ie Brasuvu.
Subscrișii au ondre a aduce la cunoștința onor, 

publică, că în piața Brașovului „Târgulu Floriloru* 326 

și-au stabilită ună deposită ală cunoscutelor^ fabricate de 

Postauu de lână neamestecatu
și de culore veritabilă și mărfuri de modă 

și ne rugămă de binevoitorul!! concursă ală onoi\ pu
blică fiindă gata a’lă servi câtă mai solidă.

4—i5 Wîlhelm Sclierg & Comp.
............................................................uimii J—A

21-26 Invitare de abonamente la cele mai eftine ilare române.
„Amiculu Familiei44 diară beletristică și enciclopedicu-literară — cu iluslrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte

2—3 cole; — și publică: novele, poesii, romanurî, aventuri picante, impresiunl de călătoria, studii sociali; — artielii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienej
de casă. — «Scirî din lumea mare* cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprope societatea românescâ, — „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 Va anu. 2 fl., pre V* de ană I fi. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci ■— lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

• „Preotulft romană.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/*—2l/a căle 
și publică: , articlii din sfera tuturoră sciințehră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și «schițe de predici,» și ori-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese* și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, scirî — din sfera bisericăscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre 1/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Română/: Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—l1/» c61ă — și publică: «no
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economia, industriă, higienă ș. a., — «scirî 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.

T6te aceste trei diare 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 t6te trei (tiarele nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fărte fruin6se.

Numeri de proToă, se trimitiă. g'ratis ori cvlî.
A se adresă la: Cancelaria „WEGRCȚ1C44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare urmălorele 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., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tâte 
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 econorniă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianțl. Prețulă 50 cr. — Apologiă- DiscusiunI filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Or. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românescl 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 Dulfu. Prețulă 30 cr. — Ifigenia în Tanris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu 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 morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu 1. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe fraducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Econorniă pentru scblele 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 me uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. ak Prețulă 50 cr.

■ Tote acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. ==r

OCHIANURI
(vedî figură în „Leipziger Illustrirte Zeitung“ dela 5 Augustă)

escelente în câtu privesce tăria și forte curate, binocluri pentru câmpii și pentru teatru.
Celu mai renumită, fabricantă de lorniete (Jumelles) în Paris, Lepage, a vendută din aceste renumite ochianuri cu prețuri eftine mai 

multă de 100,000 bucăți dându-le în comisiune tuturoră opticiloră din Europa. Și eu amil primită 100 bucăți și nu potă lăsa să trăcă acăstă 
ocasine fără a recomandă onor, publică aceste sticle elegante și demne de prețulă loră. Ele întrecă ca binocluri totu ce până acum s’a vădută 
în felulă acesta, și se potă cumpără în două mărimi cu piele fină și cu curele pentru purtată cu fl. 10—12. In Anglia, Francia, Rusia și 
Austria, din causa calității loră aceste ochianuri se întrebuinț&ză și în armată.

Spre a vedă aceste sticle învită pe onor, publică • .
SAMUJEL EISCHER,

opticu, strada Căldărariloru, Purzengăsse Nr. 550.
Trămiterile în provinciă se voră face promptă și dăcă nu va conveni marfa se reîntărce prețulă.
Totă în același timpă recomandă și instrumentele mele de optică, matematică, chirurgiă, precum și așezarea de telegrafe, 

de case și telefonuri cu prețuri fărte avantagiăse.

Tipografia Alexi Brașovă.


