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Mercurl 15 (27) Augustii 1884.
Din oausa s-tei sărbători de Merouri Jurnalulu 

va apără numai Joi sera.

Brașovâ. în 14 (26) Augusta.
Este o urmare naturală a sistemului asupri

torii, sub care gememu, că organele administrative 
din țâră nu numai că nu sunt binevoitdre față 
cu poporulă nostru și cu trebuințele lui, ci ur- 
mărescu chiar tendențe diametrală opuse intere- 
seloru lui de viață, înțelegându-ș! misiunea așa, 
că ele trebue să suprime âr nu să sprijinăscă 
desvoltarea ndstră națională.

Ună bună Română de lângă cetatea Devei 
constatândă acestă rău într’o corespondență, ce 
amă publicat-o în numărulă de Duminecă alu fdiei 
nâstre, și arătându în deosebi, că notarii de cercă, 
subprefecții, consiliele administrativeș. a. din comi
tate nu dau nici unu sprijină organeloră școlare con- 
fesiunale, când e vorba de a se încassâ dela po- 
poră tacsele, ce trebue să le plătâscă pentru 
susținerea scdleloră și a învățătoriloru său când 
se tractâză de aceea, ca să se stdrcă respectă și 
ascultare pentru disposițiunile autoritățiloru școlare 
române, cjice între altele:

„Organele ndstre bisericesci și școlare, în 
specială consistoriele năstre potă dă ordinațiuni 
peste ordinațiuni spre înființarea de scdle și îm
bunătățirea salarieloru învățătoresci, dâcă orga
nele administrative nu numai nu ne ajută,- ci ne 
facă încă și greutăți, căci atunci ori și câtă ne 
învârtimu, totă acolo vomă ajunge, de unde 
amu pornită! “

Acesta este adevărată, dâr totă atâtă de ade
vărată este, că organele năstre bisericesci și șco
lare credă în cele mai multe cașuri, că au făcută 
destulă dăcă adresăză preoțiloră și protopopiloră 
câte o circulară frumăsă său câte o ordinațiune, 
în care să fie înșirate tăte câte se cere să le în- 
plinăscă, fără a se interesă mai de aprăpc, că 
ăre urmăză-se după învățăturile și ordinele loră. 
Căci este clară, că dela organele administrative 
nu se păte așteptă ca să interviă pentru apăra
rea autorității ordinariatelor și consistoriiloră nostre 
față cu poporulă, pe câtă timpă căpeteniile năstre 
bisericesci nu sunt în stare a-și apără autoritatea față 
cu acelăși organe ale administrațiunei.

Dăcă Archiereii noștri nu sunt aȚi cum 
trebue respectați de cătră căta notariloră și a 
solgăbirăiloră de prin comitate; dăcă disposiți
unile loră, luate pe basa legei, sunt ignorate, și 
de multe ori chiar desconsiderate: vina este în 
prima liniă a guvernului, care sufere, ba încura- 
găză chiar astfelă de purtare; în linia a doua 
însă sunt culpabile și căpeteniile năstre bisericesci, 
pentru că nu-și sciu apără și conservă autoritatea 
față cu guvernulă.

Dăr celă ce se face slugă altuia anevoie păte 
pretinde dela elă ca să fie respectată. Așa se 
întâmplă și cu acele fețe înalte bisericesci ale 
năstre, cari nu s’au sfiiită a merge în slugărnicia 
loră până a se face samsarii guvernului la alegeri. 
Ce autoritate mai potu avă ei la guvernă în ase
meni împrejurări și dăcă nu-i respectăză guver- 
nulu cum potă pretinde să-i respecteze orga
nele lui?

Eată o cestiune pe câtă de delicată pe atâtu 
de gravă. Dăcă astăzi preoții și protopopii noștri 
nu mai potă birui cu solgăbirăii, (jău, nu puțină 
au contribuită la acăsta păcatele căpeteniiloră 
năstre bisericesci.

Ni s’a obiectată de multe ori, că ceră prea 
multă dela Archiereii noștri cei ce în împreju
rările actuale aștăptă dela dânșii ca să lupte în 
șirurile dintâiu, făcândă guvernului oposițiune pe 
față. Ei bine, în casulă acesta nu e vorba de 
a se face vre-o oposițiune guvernului, ci numai 
și numai de a se câștigă respectulă cuvenită 
autorității preoțesc!, legei și aședeminteloră 
pe car! se basăză acăstă autoritate. De ce nu se 
face odată din partea întregului nostru episco- 
pată română ună pasă energică spre a delăturâ 
marele neajunsuri, ce se nască pentru învăță- 
mântulă nostru poporală prin aceea, că organele 
administrative ignorăză disposițiunile autoritățiloru 
năstre școlare? —

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

Berlină, 26 Augustă. — Princesa Wilhelm 
s’a bolnăvită alaltăeri de scarlatină.

Potzdam, 26 Augustă. — Ambasadorulă 
englesă Ampthill a murită.

Londra, 26 Augustă. — „Times“ anunță 
din Fu-Ceu, că soldații chinesi au jăfuitu pala- 
tulă consulului francesă.

Hamburg, 26 Augustă. — Vaporulă ham- 
burgică Massalin mântui, venindă din Hong- 
Cong garnisăna. de 3000 ămeni a vaporului de 
transportă francesă, ce a fostă aruncată pe țăr
muri la Gardafuf.

CRONICA piLEI.
Din Halmagiu primimă următorea scire: »Junimea 

română din Halmagiu va arangiâ o petrecare în 19 (31) 
Augustă sub conducerea corpului învățătorescă din locă, 
în favărea seminarului gr. or. ce se va înființa în Aradă. 
Nainte de începerea danțului se voră predă 3 piese te
atrale :

1. .Cioroboră pentr’ună toporă‘< comediă într’ună 
actă esecutată de: Ioană Costina, Dionisiu Sida, Ale- 
sandru Mihaloviciu și Ernea Joldea.

2. «Andreiu Florea Curcanulă,* canțonetă în 2 
acte esecutată de Ales. Mihaloviciu.

3. >Vlăduțulă mamei,* cauțonetă esecutată de: 
Petru Irhasă.

După pausă se va jucâ »Călușierulă* de 12 tineri 
în costumă românescă.

Prețulă îutrării e: de familiă 1 fl. 50 cr., de per- 
sonă 1 fl. — Inceputulă la 8 ore sera. — Ofertele mă- 
rinimăse se voră chită pe cale (Jiaristică.

Din însărcinarea com. arangiatoră. Nicolau Balta, 
teologii abs.*

(fiarele vienese spună, că bugetulă ministerului de 
răsboiu se va spori pentru anulă 1885, din pricina mai 
multoră schimbări și refo'rme technice, precum și din 
causa sporirei marinei. După marină, artileria pretinde 
mai multe înbunătățirl. Se crede că e posibilă formarea 
unui nou regimentă de artileria, ală 14-lea.

*
La manevrele armatei austro-ungare din câmpulă 

Marchei voră asistă vr’o 50 de oficerl străini.
*

In privința furtului de 30,000 fl., dela postă, era- 
riulă austriacă și celă ungurescă se ocupă cu întrebarea 
că cine se plătăscă suma furată, deorece nici semne nu 
sunt că se voră pută descoperi hoții. Oficiulă poștală 
din Viena recunăsce, că biletulă cu cuventulă >Ofen« 
(Buda) și inițialele »V. V.,< lipită pe cutia cea falsă, 
umplută cu cărămizi, e din cele ce se folosescă în ofi
ciulă principală poștală din Viena. Biletele neținendu-se 
sub controlă și nefiindă închise, ușoră s’a putută fură 
unulă din ele. Da aci n’ar urmă, cjice oficiulă poștală 
din Viena, ca elă să restilue banii.

*

»0pinca< spune, că comitetulă pentru organisarea 
serbătorirei centenarului lui Horia s’a întrunită Sâmbătă 
la 11 Augustă în localulă societății .Carpații.*

* I
»Răsboiulă« scrie, că ună noră de lăcuste, venindă 

din Basarabia, a trecută prin comuna Murgenl din jude- 
țulă Tutova, în năptea de 10 curentă.

*
Același diară aduce scirea, că M. S. Regele a tri- 

mesă Regelui Serbiei o telegramă de felicitare, cu ocasia 
aniversărei nașterii sale, anunțându-i totodată că în cu- 
rândă îi va strânge mâna. Regele Milană a mulțămită, 
urându-i prosperitate României.

*
>Pol. Korr,« aduce scirea, că în țînululă rusescă 

dela Amur și la granițele ruso-ch nese s’au iscată tur- 
burărl. Supușii chinezi ară voi să se rupă de sub stă
pânirea rusă. In cercurile politice și militare din Peters- 
burg, se dă câtă-va însemnătate acestei împrejurări.

*
Impăratulă Alexandru III. a decisă, ca cadavrulă 

generalui Totleben să fie transportată la Sevastopolă pe 
spesele statului și să i se ridice acolo și ună monumentă.

*
După »Kreuzzeitung« și jPost* întrevederea Țaru

lui cu Wilhelm se va întâmplă în cele dintâi <Țile ale 
lunei lui Septemvre. Cu privire la loculă, unde se va 
face, nu se scrie nimică sigură. »Kreuzzeitung« crede că 
va fi în Stettin.

*
Din Babelsberg se scrie, că împăratulă a primită 

pe ună trimisă specială ală Țarului, cu care a vorbită 
despre viiforea întrevedere. După informațiunile <Tage- 
blait-ului din Berlin,* Țarulă va plecă în 3 Septembre 
la Varșovia.

*
După o telegramă din Shangai a »Agenției Ha vas < 

Li-Hung-Cean ar: fi însărcinată, să caute împăciuire cu 
Francia. O telegramă, din isvoră chinesă, spune că s’au 
cufundată două vase francese. O telegramă din Pecking 
dela 22 Augustă st. n. spune, că guvernatorii din Kinang-Si 
și' Yun-Ran au primită ordină să plece cu trupele loră 
spre Tonkin.

*
Ambasadorulă chinesă Li-Fong-Pao a părăsită Pa- 

risulă Sâmbătă săra.
*

In Udine s’a făcută de curendă o demonstrațiune 
în contra făiei clericale ,»Il Cittadino;< ferestrile localu
lui redacțiunei au fostă sparte cu petrii. Motivulă de- 
monstrațiunei a fostă, că numitulă diară a trasă la în
doială castitatea feteloră, care vendă flori, din Udine. 
Demonstrațiunea a încetată, numai după ce numita foiă 
și-a retrasă cele scrise.

*
Ună meetingă ală diferiteloră firme comerciale, ți

nută în Londra, a hotărâtă, să rog'e pe Granville, ca să 
întrebe pe Francia, decă corăbiile englese și germane în
cărcate cu arme și materială de răsboiă și care se află 
pe drumă spre China, voră fi lăsate să intre în porturile 
chinese, și mai alesă în Fu-Ceu.

ÎNTREVEDEREA dela varzin.
„Neue Freie Presse“ se ocupă în articolulă 

seu de fondu dela 12 Augustă de întrevederea 
lui Bismark cu Kâlnoky, și se esprimă astfelu:

Contele Kâlnoky s’a întorsă dela visita făcută prin
cipelui Bismark în Varzin mulțămită, cum se spune, pe 
deplină. Acăsta e numai sigură din totă ce lumea a 
vorbită despre astă visită. Nici cestiunea egiptână, nici 
relațiunile Auslro-Ungariei cu Rusia, nici niscai-va mă
suri internaționale pentru combaterea anarchismului in
ternațională nu au fostă subiectulă vorbirei celoră doi 
diplomațl. Că s’a pregătită întrevederea Țarului cu Wil
helm și Francisc încă nu pote fi vorba. întâlnirea dela 
Varzin a trebuită, se aibă ună scopă mai generală, nu 
unulă specială. Nu-i vorbă, voră fi atinsă miniștrii și 
cestiunile actuale europene, dar trebue să admitemă, că 
s’a desbătulă și s’a făcută o înțelegere cu privire la re
lațiunile internaționale ale celoră două state aliate și la 
direcțiunile politicei loră, ceea ce este mai multă, decâtă



unii tracfatii. Dâcă putemă da credință acestoră împăr
tășiri, atunci trebue se dicemă, că miniștrii nu au avută 
pertractări, ci sfătuiri și așa trebue să ni’i închipuimă 
dreptă doi companioni, cari se înțelegă despre conduce
rea bună a afaceriloră, pentru cari s’au unită.

întâlnirea a doi miniștri din două state marî este 
o întâmplare fârte neobicinuită și în decursulă evenimen- 
teloră s’ar pute dovedi, că sâmburele conferenței din 
Varzin a fostă ceva mai positivă și mai concretă, de- 
câtă ce putemă presupune acuma. Socotindă însă refe
rințele de 5 ani ale celoră două împărății, vedemă o in- 
dentitate a mersului politicei loră, în cestiunile orientale, 
în relațiunile cu Sârbia și România, în conflictulă bul- 
garo-serbă, în cestiunea Dunărei, în cestiunea egiptenă și 
în cele mai mici ceștii, așa că ce (Jice și face una, de 
mai ’nainte trebue să presupui, că va dice și va face și 
cealaltă împărățiă. O politică de acestă felă este ună 
tenomenă mai rară și așa se pâte esplicâ de ce nu-i așa 
ușoră să judeci visita dela Varzin.

Dâcă conferența din Varzin nu o putemă reduce la 
ună scopă mai specială și mai concretă, ni se pare că 
e și mai însemnată din pomenitulă punctă de vedere, 
căci să se fi înțelesă cu privire la tâte cestiunile actuale, 
e mai multă, decâtă să se fi înțelesă numai despre unele, 
întrebarea dela 1866, cum s’ar pute uni tâte nemurile 
germane fără a se alterâ armonia, ar fi astfelă resolvită, 
fundă Germania și Austria ună stată față cu ună ală 
treilea și două state unulă față cu celălaltă. Alianța 
germană austriacă dovedesce, că preponderanța intere- 
seloră comune e de ajunsă, să lege două state, așa ca 
ele să urmărescă aceiași cale și să jertfescă câteva inte
rese parțiale pentru interesele comune. Dâcă acâstă po
sibilitate s’ar realisa și mai departe în tapte, atunci visulă 
idealiștiloră, cari voiau și voiescă unirea Europei într’ună 
stată de state, s’ar pute realisâ. Esperiențele de pănă acum 
nu ne îndreptățescă însă a crede, că astă vreme ar fi 
aprâpe.

GERMANII DIN AUSTRIA.
„Egyetârtâs“ din 23 Augustă scrie, sub 

acestă titlu, ună articulă, prin care cobesce pe- 
rirea monarchiei austro-ungare. Estragemă din 
reflecsiunile, ee le face „Egyetârtâs“, următdrele 
rânduri, cari ni se pară mai caracteristice:

«Germanii din Austria gravitâză spre Germania.... 
Dar, 6re cine voesce esistința acestei monarchii? Germa- 
niloră austriac! nu le trebue, peutru că ei grăviteză spre 
Germania și vrău să fie anexați la ea. Gehiloră nu le 
trebue, pentru că ei sunt însetați de dorulă regatului Po- 
diebracjiloră și nutrescă dorința, ca ei să formeze o 
parte a monarchiei, ba încă și mai multă: ca a loră să 
fie întrâga monarchiă, și pe de-asupra încă o bună bu
cată de pămentă. Polonii nu vrâu să scie nimică despre 
starea actuală ; loră seu restituțiunea Poloniei le trebue 
său nimică. Slavii de sudă vrău să se rupă de Austria 
și să înființeze ună mare imperiu sudslavă. Croații.... 
erăș! aspirațiuni sangvinice. Sârbii din Ungaria privescă 
spre Belgradă, âr Românii spre Bucuresci, și așteptă să 
vâcjă că ce le va aduce noroculă. £r’ noi, Maghiarii 
dorimă o Ungariă desinestătătore, indepen
dentă, cu care o altă provincia să n’aibă amestecă, și 
care să-și pâtă liberă direge afacerile sale cele mai im
portante. Și deși sunt între noi câțiva aderenți ai dua
lismului, dar de aceea ei totă nu suntă, cart din tâtă 
inima n’ar dori independența țării.

Imperiulă este astfelă alcătuită, că nici unulă din
tre popârele sale nu nisuiesce să-i mărâscă puterea dim
preună cu a sa, ci fîe-care vrâ să-o esploateze în folosulă 
său propriu. Nu sunt dispuse a aduce jertfe pentru im
periu, ci numai folâsele, ce elă le oferă, voescă să le 
guste. Poporele nu-și bată capulă cu aceea, ca se al- 
cătuiâscă o impărățiă, care să dureze pe veci, său celă 
puțină ani îndelungați, ci fie-care poporă vrâ să-și storcă 
pentru sine, ce va pute — până când imperială 
va mai esistâ.

în astfelă de împrejurări, esista-va încă multă 
timpă acestă imperiu? Atâta e sigură, că imperii pe căi 
artificiale multă vreme nu potă viețui. Poporele din mo- 
narchia austro-ungară nu mai au altă legătură, care să 
le unescă, decâtă numai armata comună și datoriele 
comune.

In armata comună păte fi multă putere, și vedemă 
că în adevără și este, dar numai acum în timpă de pace. 
Dar se va schimbă astă stare la cea dintâiu 
lovitură violentă și energică, ce va atinge mo- 
narchia, și atunci îndată se va vede, că în popârele mo
narchiei nu esistă putere, care să întărâscă monarchia.

înainte de tâte, lipsesce interesulă comună și apoi 
scimă, că fără acesta pe timpă îndelungată poporele nu 
se potă ține la olaltă chiar nici atunci, decă alte interese 
parțiale ară lucră contra răului. La noi și asta esistă. 
Germanii din Austria, de esemplu, nu suntă îndrăgiți de 
frămoșii ochi ai împăratului, ci suntă atrași spre Ger
mania în urma acelui principiu naturală, care (jice, că

masa mare totdeuna atrage pe masa cea mică de aceeași 
fire. Germanii austriacl puțină cântărescă la cumpănă; 
și acuma, după ce și egemonia li-s'au răpită din mână, 
cumpănescă și mai puțină, decâtă până acum. Ane
xați la Germania voră cumpăni mai multă. Tâte 
aspirațiunile și le-oră pute validită mai bine, pentru că 
atunci voră formă părți constitutive dintr’ună imperiu 
puternică și alcătuită din elemente omogene. Lege dom
nitorii la Ișl și miniștrii la Varzin prietiniă câtă de mare, 
tiropulă totă va sosi odată, pentru că trebue să sosâscă, 
cândă Germania va împărți provinciile germane ale Aus
triei. Ce folosă ne-a adusă convențiunea din 1867, pu
temă judecă acum, Ungaria a abdisă la cele mai sfinte 
drepturi ale sale, pentru că speră, că făcendu-se stată 
într’ună mare imperiu, puterea acestuia va întări-o și pe 
a sa și nu va ave a se lupta singură cu dușmanii săi, 
pentru că va avă ună aliată prietină, tovarăși fidelă, — 
ună alter ego.

Acestă aliată însă va părăsi pe Unguri acJT mâne 
seu îlă voră rupe de cătră ei evenimentele, ce se voră 
întâmplă. Dar, Ungaria vă pute să devină și atunci 
stată independentă, insă cu o mare deosebire: ea va fi 
slăbită atunci în urma jertfeloră făcute în interesulă Aus
triei. AstădI în zadară îșl mistuesce Ungaria puterile, 
pentru ca imperiulă să se susțină dintr’o di într’alta; 
statulă ungară face datorii de sute și mii de miliâne, 
numai pentru ca acâsta anormală viâță de stată să se 
mai lungâscă; dar sguduirea va fi cu alâtă mai înspăi- 
mântătâre, cu câtă va veni mai târdiu.

SERBĂRILE din sibiiu.
Sibiiu 13/25 Augustă 1884.

Pe scurtă voiu pomeni în astă scrisâre, ce s’a fă
cută mai însemnată Vineri și Sâmbătă, pentru a ajunge 
mai repede la conductulă festivă istorcă de Du
minecă. In ședința «Reuniunei agricole săsăsci ardelene« 
ținută Vineri diminâța s’au trataLă unele afaceri ale Re- 
uniunei și apoi s’au cetită două disertațiuni: ântâia a 
profesorului Konnerth, care făcu o icână a economiei co
masate, vorbindă împotriva economiei de trei hotară (in
trodusă de Carolă celă Mare), care domnesce încă în 
Ardâlă. Profesorală Gottschling vorbi despre: Mijlocele 
pentru lățirea cunoscințeloră economice între țăranii sași,* 
propunândă între altele crearea grădiniloră la scâ- 
le le poporale și disertațiuni ținute în adu
nările reuniuniloră cercuale.

Sâmbătă dimineța și-a ținută «Reuniunea car
patină* adunarea sa în sala comunității sub președința 
d-nului Carolă Conradt, care accentua avântulă, ce-lă ia 
pe di ce merge Reuniunea, acum de 1450 membri. Dr. 
Paul Lehmann ținu o vorbire scientifică, după care se 
ridică ședința. Escursiunea la Cisnădioră nu se putu face 
așa cum doriau și voiau aranjatorii ei, căci a plouată 
aprope tâtă diua.

Și așa veni și diua atâtă de dorită de nâmulă să- 
sescă! Pe piața ,Lemneloră< se strânseră de vreme cei 
ce avâu să ia parte la conductulă istorică, ce repede se 
și așăcjă în ordine și plecă nu multă după șepte ore. 
Conductulă îlă deschiseră doi-spre-cjece cetățeni sibieni 
în portă națională; urmară apoi călăreți din mai multe 
sate; veni heroldulă povățuit oră ală ceremoniilor ă, he- 
roldulă stegară întovărășită de alți doi herolcji călări s. a. 
s. a. așa cum arată programulă bine întocmită și publi
cată și in «Gazeta Transilvaniei* din 13 Iulie Nr. 119. 
Mai mândru eră carulă festivă ală «Hermaniei* și grupa 
vânătoriloru. In cea mai bună ordine trecu conductulă, 
privită și admirată de âmenii de afară și de prin casele 
împodubite și dispăru la capâtulă uliței «Cisnădiârei* în- 
dreptându-se spre Dumbravă. Pela două câsuri se începu 
serbarea cu cânteculă chorului descălecătoriloră, repetân- 
du-se apoi pela 5 ore. Germanii din România îșl espri- 
mară cu acestă prilejă sentimentele loră de dragoste și 
simpatiă prin graiulă preotului din Bucuresci Rietz, care 
oferi în numele loră 150 galbeni pentru scopuri scolastice. 
Serbarea fu turburată prin o plâiă ușără ce se repeți cu 
putere pe la 5 ore, cândă să §i sfirși serbarea, carea a 
lăsată, de bună sâmă, dulci și neșterse amintiri în su- 
fletulă celoră ce am fostă de față, mai alesă a nâmului, 
care o a întocmită și care în așa vrednică chipă îșl 
aduse aminte de descălecatulă său în Ardelă și dovedi, 
că voesce să trăiască în ciuda tuturoră greutățiloră, ce 
îlă apasă și pe elă și pe noi ceștilalți, cari n’amă fostă 
învredniciți de Domnulă a purtă numele de Maghiari și 
... pintenii!

Ende gut, alles gut 1 b.

DIN DIETA BUCOVINEI.
In ședința dietei din Cernăuți ținută la 23 Aug. 

st. n deputatulă baronulă Hurmuzaki a adresată comi
tetului țării o interpelațiune de cuprinsulă următoră: 
Este adevărată scirea, că consorțiulă căiloră ferate locale 
Hatna-Câmpulungă și Hadicfalva-Berhometh a renunțată 
în scrisă dela cei 280,000 fl., ajutoră oferită de dietă? 
Decă e adevărată, ce are de gândă să facă dieta țării 

în acâstă privință? Interpelațiunea a produsă mare 
sensațiune între deputați, mai cu sâm* că în cercurile 
bine informate se vorbesce, că o astielă de renunțare 
se află deja la comitetulă țării. Motivulă renunțării se 
dice, că sunt marele spese, ce le pretinde esecutarea 
căii laterale ferate dela Hadicfalva la Rădăuți, condițiune 
pusă de dietă pentru ajutorulă de 280,000 fl. — In ces
tiunea scoleloră dieta a luată două resoluțiunl însemnate : 
una cere dela guvernă, să aducă ună proiectă de lege 
pentru instituirea de scoli civile în Bucovina, altă esprimă 
convingerea dietei despre necesitatea creărei unui nou 
gimnasiu inferioră în Cernăuți pe spesele statului, de âre- 
ce ministerulă a respinsă petițiunea făcută în acâstă 
cestiune din partea comunei. Ca subvențiuni dela țâră 
între alte se dau: 300 fl. pentru reuniunea de cultură a 
țării, cu scopă de a întocmi o exposițiune de producte 
indigene agricole în Cernăuți; apoi 1000 fl. spre a con
strui ună museu industrială în Cernăuți; în fine 300 fl. 
pentru «Reuniunea teatrală* întemeiată de curândă.

CUVENTU DE DESCHIDERE
ținută în adunarea generală a despărțământului XI ală 
«Asociațiunei transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română,* la 21 Augustă 1884 în Șim- 

leulă Silvaniei.
Onorată Adunare!

Atributulă principală ală spiritului omenescă este 
desvoltarea continuă prin activitate. In ce dimensiune 
și direcțiune s’a manifestată activitatea spiritului omenescă 
în sînulă popâreloră și în cerculă celă vastă ală omeni- 
mei în timpurile trecute, suntă martori: istoria singura- 
ticeloru popâre și a înlregei omenimi. Insă e ună ade
vără de necontestată, că resultalele desvoltărei spiritului 
omenescă dela începutulă erei creștine, suntă cu multă 
mai felurite și abundante în influința binefăcătore pentru 
înaintarea prosperității spirituale și materiale a popâre- 
loră și a omenimei, decâtă înainte de răsărirea sorelui 
creștinismului in orizonlulă omenimei. Prin acestă pro
cedură a desvoltărei și activității continue a spiritului 
omenescă se îndeplinesce opula celă sublimă și corăs- 
puncjătoră imortalității spiritului omenescă, adecă: culti
varea popâreloră și a omenimei. Precum desvoltarea și 
activitatea spiritului omenescă datâză dela lâgănulă ome
nimei și alu popâreloră, așa și cultura o întâmpinămă în 
tâte evurile dela începutulă omenimei, deși în gradă mai 
inferioră. Insă urme mai marcate și direcțiuni mai lă
murite, ne înfățișeză procedura culturei popâreloră, în 
evulă celu nou, care se Qice și ală lumineloră. — La 
popârele antice, spre esemplu la Elini, la Romani se pu
nea pondă mai multă, și așa dicândă eschisivă, pre cul
tura literaiurei, în vreme ce meseriile, industria și agri
cultura, erau abia în embriâne, și cultura literară eră, 
așa (jicendă, unu dominiu numai ală clasei privilegiate, 
până cândă clasa de mijlocă nu esistâ; âr poporulă nici 
că purta numele de om, ci celă de sclavă, pentru că 
între omă și sclavă era ună mură chineză despărtitoră, 
care nu concedea, ca radele culturei să străbată și în 
sânulă poporului. Acestă stare dejositâre de demnitatea 
omului a durată, alocurea și încâtă-va, și după începerea 
erei creștine, până cândă spiritului timpului i-a succesă 
a frânge lanțurile feudalismului.

Ce resultate îmbucurătâre a produsă creștinismulă 
pe terenulă culturei, tocmai așa fructe mănâse a dove
dită lumei, pe același terenă, deșteptarea spiritului na
țională, eare trămisă de provedință în sânulă popâreloră, 
îndeplinesce misiunea sublimă de mentoră, prin renascerea 
și regenerarea națiuniloră. Mâna puternică a acestui 
spirită a arondată terenulă culturei naționale — făr’ de 
a opri spiritulă omenescă ca să se îmbogățâscă și cu 
cunoscințele deosebite și din sorginții culturei europene. 
Spiritulă națională a adusă la maturitate în sînulă po
pâreloră aceea convingere, că cultura adevărată numai 
pe basa limbei naționale se pâte începe, desvoltâ și în
deplini, așa câtă atjl, nu merită nume de omă cultă, nu 
de națiune cultă, acelă individă și aceea națiune, carea, 
abandonândă nelucrată agrulă culturei naționale, se si- 
esce a-șl însuși cultura numai pe câmpiile altoră limbi; 
âr’ terenulă limbei sale naționale e.o țâră necunoscută 
înaintea lui, bâ, la reputațiunea popâreloră și națiuniloră 
conlocuitore și a Europei civilisate, numai aceea națiune 
pâte aspira care-și stimâză limba s’a națională și pune 
londQ pe cultivarea aceleia. Meritulă culturei naționale 
e, că prin aceea se formâză ună corpă morală compactă 
din toți membrii și din tâte clasele națiunei, pentru-că 
spiritulă ei datătoră de viață străbate tâte păturile corpului' 
morală ală națiunei. Cultura națională a șlersă privile- 
giele de castă din sânulă națiuniloră, de ârece ună po
poră, care a primită în sînulă său acâstă scânteiă divină 
și o alimentâză pe altarulă națională s’a convinsă, că 
numai așa va înflori ca națiune, dâcă tâte clasele ei, 
adecă nu numai cea de frunte, a cărturariloră ci și cea 
de mijlocă, care e trupina națiunei și poporulă, care e 
iasa națiunei, voră fi îndulcite din isvorulă culturei. — 
)e consciența acestei missiuni sublime a națiunei nâstre 
române a fostă și este pătrunsă și «Associațiunea tran
silvaniei,* cândă a scisă pe drapelulă său, pe lângă cul
tura literaturei, și firma culturei poporului română. — 
Așa este, on. adunare 1 Asociațiunea nâstră ca o mamă 
lună și-a estinsă grija sa la întregulă corpă morală ală 
națiunei române, a voită ca prin cultivarea literaturei 
pe terenulă tuturoră ramuriloră să ridice națiunea la rii- 
velulă demnității de a ocupă locă în concertulă popâre- 
oră Europei civilisate; prin desvoltarea spiritului pe te
renulă industriei și ală meserieloră să înbogățâscă mate- 
rialminte corpulă națiunei, pentru că înflorirea meserieloră 
nu concedă, ca sudârea cruntă a poporului să se scurgă 
totă în mâna streinului pentru trebuințele cele cjilnice; 
er prin desvoltarea spiritului pe terenulă agriculturei se 



aprinde înaintea poporului felinariulă economiei raționale, 
ca prin ajuloriulă aceluia să iasă din labirintul^ trecu
tului întunecosă și să valideze sciința și prin esploatarea 
pulerei procreatrice a pământului.

Documente ne suntă despre direcțiunea activităței 
Asociațiunei nostre disposițiunile ei omnilaterale; pentru- 
că nu împarte numai stipendii pentru crescerea unoră 
tineri talentațl pre la academii și universități streine, — 
de unde aceia au să se reîntorcă câ albinele încărcați 
cu mierea sciinței, spre îndulcirea dileloră națiunei; ci 
sciindă, că în sânulă națiunei nâstre numai în timpurile 
mai recente s’a formată clasa mijlociă a meseriașilor!} 

fără de carea n’are valore o națiune, pentru »că o 
coplesesce sărăcia, încuragiază progresulă meserieloru 
prin escrierea de concurse destinate pentru elevii toturoră 
ramuriloră de meseriă; âr cumcă și-a propusă Asocia- 
țiunea nostră ca problemă de căpeteniă și cultivarea po
porului : suntă documente învederate ajutârele votate în 
fie-care ană pentru susținerea unoră scole poporale, din 
cari se înpărtășesce și scâla năstră gr. cat. poporală din 
Șimlăulă-Silvaniei, în cari scoli se crescă surcelele de 
speranță ale viitoriului națiunei.

On. adunare I Despărțămentulă nostru este ună man
datară ală Asociațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română, prin urmare amă onâre a Vă 
salută, on. Domni, ca pe misionarii culturei națiunei ro
mâne și în deosebi a celei poporale, pentru-că, ca ămeni 
ai poporului, câ părinți ai poporului, sciu că sunteți 
pătrunși de acea convingere, că lipsele și postulatele ba 
și sarcinile poporului nostru s’au îmulțită, er sorginții 
receruți spre a corespunde indigențeloră lui nu-i s’au 
deschisă în măsură eorăspuncjătore. Drâptă acea nouă 
ne incumbă datorința sântă, ca prin cultivarea poporului 
să-i indegetămă acei sorginți, pentru-că din poporă amă 
eșită și noi, elu ne-a născută, elă ne-a crescută și adi 
elă ne susține; sudoriloră lui crunte datorimă gradulă 
culturei, la care amă ajunsă și posițiunea alesă și favo- 
ritâre, carea o ocupămă în sânulă națiunei și ală patriei; 
prin urmare avemă datorința sântă a aduce tributulă 
recunoscinței pe altarulă națiunei prin sacrifice spirituali 
și materiali, pentru cultivarea poporului din ală căruia 
sână amă; eșită. Insă noi, inteligința, să premergemă po
porului cu esemplu demnă de imitare; ca cărturari să 
sprijinimă prin conlucrare spirituală și materială scopulă 
sublimă ală Asociațiunei transilvane, grupându-ne sub 
stindardulă ei ca membri ordinari și ajutători, să îmbră- 
țîșămă cu tâtă căldura sufletului literatura nostră națio
nală și fiind-că aceea ’șl dă espresiunea progresului său 
graduată și amăsurată spiritului timpului și indigințeloră 
națiunei nostre prin opurile scientifice și diaristica română, 
sub ală căreia drapelă sunt coadunate sufletele și inge- 
niurile devotate culturei naționale, să sprijinimă cu tâtă 
căldura inimei productele literare și diaristica nâstră, 
pentru-că precum e de lipsă spre susținerea vieții nâstre 
corporale pânea produsă prin sudorea românului, tocmai 
așa de necesară nutrimentă spirituală ni sunt spre îna
intarea culturei naționale productele literare și diaristica 
națională, încâtă mă încumetă a spune: că a<ji când 
tăte națiunile au arborată drapelulă culturei naționale, 
eu pe acelă cărturară românu ajunsă la ună gradă de 
cultură și la o posițiune onorifică, care pe mâsa sa n’are 
cărți române și 4iare române, nu’lă țină demnă să porte 
numele de română. Prin acestea implorândă ajutorulă 
cerescă asupra lucrăriloră adunărei nâstre în numele 
Tatălui, Fiului și Spiritului Sântă dechiară ședința de 
deschisă!

Allmpiu Barbolovioi,
Vicarulfl for. GC. eppescO altij] 

Silvaniei și direct, desp. XI.

-------- O---------

CONVENȚIUNEA COMERCIALĂ AUSTRO-ROMÂNĂ.
Agitațiunea în contra acestei convențiunl 

s’a începută în pressa din România, acum în 
ajunulu noueloru alegeri. „Alarma“ scrie sub 
titlulu de mai susu între altele:

Pentru protegerea desvoltărei nâstre industriale, ne 
trebue în primulă locă ridicarea tarifei vamale asupra 
mărfuriloră de provenință străină; numai așa putemă a- 
junge la o propășire materială înbucurătore. Convenția 
cu Austro-Ungaria prin urmare, așa stabilită pe sistemulă 
liberului schimbă nu s’ar mai pută reînoi. Credemă, că 
unui omă care a greșită odată, nu-i mai este permisă a 
greși a doua âră, fără risiculă de a fi socotită că a fă
cută cu precugetare, cu rea intențiune ceia-ce a mai 
făcută, și fără a nu fi trasă la răspundere.

Chiar mica nâstră industriă, amă pute-o numi cas
nică, s’a stinsă în fașă din causa condițiuniloră favora
bile acordate prin convenție Austro-Unguriloră. Ast-felă 
vedemă că: petroliulă brută și rafinată, lemnele 
de construcțiune, pielăriele etc. suntă scutite de ori
ce dreptă și taxă la intrarea în țâră. Cine nu scie că 
țâra nostră este bogată în petroliu brută, în păduri secu
lare, în turme de orl-ce felă de animale ? Dâr o industriă 
de ast-felu de materii brute este imposibilă, ba chiar pe 
care o mai avâmă a căzută. Industria zaharină, deși 
avemă ună începută prin fabricele de zahară dela Chi- 
tila și dela Săscută, asemenea nu se va putâ desvoltâ în 
fata derisoriului imposită de 15—16 centime de oca, și 
în fața deosebirei de esploatare dintre noi și vecinii 
noștri. Asemenea este imposibilă desvoltarea unei in
dustrii de bere.

Nu mai vorbimă de prosperarea fabriceloră de s p i r- 
tâse, care nu apasă de câtă cu 25 fr. la suta de chi- 
lograme asupra spirtului distilată, taxă, care vine 20 cen
time de oca pentru spirtulă de 17—18 grade; de a cer ei 
albe și galbenă; de a săpunuriloră; de a hâr

tiei, de și avemă în sta -e de a funcționa una la Bacău, 
și alta în ajună de a se înființâ la Bucuresci; de a pos- 
tovăriei; de a încălțăminteloră, care după ac
tuala convențiune, importătorulă și fabricantulă nu este 
supusă să plătâscă decâtă 20—25 centime pentru încăl
țămintei ordinare, și 40—50 pentru cele de luxă. Nu 
mai vorbimă asemenea de dăinuirea templariloră, dul- 
gheriloră indigeni, căci taxele impuse asupra obiecteloră 
fabricate, de astfelă de meseriași străini suntă copilăresc!, 
și aprope imposibile de a garantă unei asemenea indus
trii indigene. Asemenea să nu sperămă, sub regimulă 
unei astfelă de convențiunl, că se va desvoltâ în țâră la 
noi industria sticlăriei ordinare și fine, de și 
avem fabrica de la Azuga, căci tarifulă actuală din con
vențiune de 5 centime la oca este fârte neînsemnată, 
pentru a asigură viitorulă fabricei dela Azuga și încura- 
giarea înființărel alloră două. Ce să mai dicemă noi 
ârășl de apele nâstre minerale, a cărora reputa- 
țiune este aprâpe europână, cândă cele străine, care ne 
facă concurență, sunt supuse la o taxă mai multă decâtă 
copilărâscă, cum de es. este borvisulă, ce se plătesce 
numai o centimă anume pentru ună clondiră.

Spre a vedâ și mai bine relele ce ne causâză de 
Ia 1876, de când s’a încheiată convențiunea comercială, 
și cu dovedi și cu cifre, care suntă mai elocuente decâtă 
vorbele, n’avemă decâtă se luămă anulă 1881. Astfelă 
Austro-Ungaria a importată în acestă ană în țâră pro
duse de 134,000,000, și noi n’amă esportată în Austro- 
Ungaria de câtă de 72,000,000, ceia ce revine o pagubă 
în numerară pentru noi de 62,000,000 pe ană, și de 
620,000,000 pe 10 ani pe câtă timpă este încheiată, 
presupunândă ună importă constatată.

Etă ună condeiu destulă de colosală pentru țâra 
nâstră, pe care l’au băgată în pungile Unguriloră și Vie- 
nesiloră, âmenii noștrii politici de la 76, numai din ca- 
priciulă de a stă la masa verde cu regii și împărații, și 
de a subscrie alături cu ei, și care condeiu în urmă l’au 
găsită de bună liberalii noștrii de adi, de 6rece au con
simțită. Presei și omeniloră cu inimă rămâne de a dă 
alarmă și a întrețină pe Românii deștepțl de viitorulă, 
ce ne aștâptă, cu deosebire că guvernulă este pentru 
reînoirea acestui tractată comercială, care peste ună ană 
are să se denunțe de guvernă, conformă art. 31 din elă.

De ce guvernulă se feresce de a cere părerea și a 
comercianțiloră și industriașiloră români în acâstă cesti- 
une vitală pentru țâră? Noi credemă, că acestis voră fi 
la înălțimea loră impunândă guvernului vederile loră. 
Nu ne mai vine â crede că și acum reînoirea conven- 
țiunei se va face pe sub ascunsă și prin surprindere 
cum s’a făcută cu apanagele. Noi recomandămă trei mij- 
lâce cu care amă putâ scăpă din ghiarăle Austro-Ungariei 
cu acestă convenținne: presa, întrunirile publice și man- 
datu imperativă, deși nu esistă, și pe care ar trebui 
să’Jă înființămă viitoriloră representanțl. Gestiunea con- 
vențiunei este strânsă unită cu cestiunea Dunărei. Sunt 
puși între Scila și Caribde. Patriotismulă liberaliloră 
este pusă în cumpănă.

DIVERSE.
Călugăriță ou sila. — O fată de două-tjec! de ani, 

fiica conducătorului unei fabrice din Graz, a avută ne
norocirea să îndrăgâscă ună tânără, care, câștigândă pe 
săptămână 15—20 fi. prin urmare fundă în stare să sus
țină familiă, se duse la părinții ei și o ceru de soțiă. 
Tatălă ei, care avea planulă să o mărite după ună amică 
ală său, își eși din fire, cândă audi acâsta cerere și puse 
tâte în mișcare, ca tinerii să-și uite de căsătoriă. Dar 
ce pote omulă contra inimei unei fete care iubesce și e 
iubită! Neavândă tatălă încătrău, o băgă într’o mănăs
tire de călugărițe. După câte-va cjlile, împreună cu fa
milia întrâgă s’a dusă s’o cerceteze. Sărmana fată, care 
locuiâ într’o odaiă din fundă, cândă audi că vine tatălă 
său, încuiă ușa și nu voi nici decum s’o deschidă, di- 
cândă, că ea e închisă. După câteva minute de resis- 
tință două călugărițe descuiară ușa, și deși fata se opunea, 
o au desbrăcată de hainele sale și o au îmbrăcată ca 
călugăriță. Nouei surori i-s’a impusă tăcere absolută, și 
două călugărițe au fostă însărcinate să o supravigheze 
în continuu. Vestea despre sărmana fetiță a ajunsă la 
urechile amiciloră săi, cari au comunicat’o mai departe. 
Organele siguranței publice au făcută pașii necesari și 
fetița a fostă eliberată din mănăstire, âr vinovății, tatălă 
și călugărițele au fostă arestați.

Răspunsulă plătită — La gara din Lipsea erau în 
filele trecute vr’o 100 de țărani nemți, cari avâu să 
mârgă în Torgau pentru eserciții militare. Fiindă că nu 
erau cupeuri de ajunsă, o parte dintre ei au fostă siliți 
să călătorâscă cu vagone pentru vite și bucate. 
Mulțl dintre țărani cerâu să le dea ună vagonă de clasa 
III, și fiindcă conductorulă nu avea, unii n’au voită nici 
decum să plece. Pe lângă tâtă invitarea comandantului, 
3 au rămasă nemișcațl. Aceștia, nemulțămițl, se ducă 
mânioși la biroulă telegrafică și adresâză următorea te
legramă cu răspjunsă plătită împăratului Wilhelm, 

în Gastein: >Ore țăranii germani reserviștl au să mârgă 
la eserciții în vagonele de vite ca porcii?» Amploiatulă 
telegrafică nu voiâ să telegrafeze în forma amintită, dar 
în fine telegrafă lăsândă afară cuvintele »ca porcii.* 
.Răspunsulă plătită» sosi în curundă. Era subsemnată 
de șefulă cabinetului militară d. de Albedyll și avea cu- 
prinsulă următoră: »Faceți numai decâtă ce vi s’a po
runcită.» Bieții reserviștl plecară pe spesele loră la Tor
gau, unde conformă legei militare fură aruncați în în- 
chisâre.

Ună berbece distrasă. — Nu de multă s’a întâm
plată ună lucru de totă originală lângă orașălulă Lands- 
berg din Bavaria. Ună âspe, care se rentorcea nâptea 
târdiu dela o nuntă din sătulă vecină, a întrată în Lands- 
berg, urmată de cinci sute de oi. Cândă adecă trecea 
pe lângă o turmă, ală cărei ciobană adormise, berbecele, 
care umblă înaintea turmei, gândindă că ospele este cio- 
banulă, se luă după elă. Clopotulă dela grumazulă ber- 
becelui sună și întrâga turmă urmă conducătorului. In- 
zadară călătorulă alungă turma înapoi, berbecele nu în
gădui și oile îlă însoțiră până acasă, unde călătorulă 
vrândă, nevrândă le dădu adăpostă; âr adevăratulă cio
bană plină de spaimă le-a aflată apoi diminâța la âspele 
ce pățise acâstă aventură.

0 sentință ca a lui Solomonă. — Din incidentulă 
nouei legi de divorță din Francia, foile francese scornescă 
o mulțime de glume. Așa d. e. se tj'ce, că nu de multă 
a venită înaintea judecătorului de pace o păreche de 
âmenl, ca după 10 ani de traiu să câră divorță. — 
,Aveți copii?» întrebă judecătorulă. »Negre.șită domnulă 
meu.« — »Câți?« — »Trei, doui băețl și o fată.» 
Tocmai acâsta e pricina, că venimă la d-ta. Nevasta 
vrea să țină doui și și eu vrâu totă doui. — .Vreți să 
vă mulțămițl cu sentința mea?» întrebă judecătorulă.
— »Da, domnule» strigară amândouă — > Ei bine, veți 
așteptă amândoui până ce veți avâ 4 copii. Atunci după 
cum voi alege eu, fie-care veți căpătă câte doui.» Pă- 
rechia mulțămită s’a dusă fără de a mai dice o vorbă. 
După doui ani întâlneșce judecătorulă pe bărbată. — 
>Ei bine, domnule, cum stă lucrulă?» — »Oh, domnule 
judecătoră, acum nu mai pote fi vorba de divorță.» —
— .încă nu?, — ,Nu.« — »Pentru ce?* — >Au fostă 
gemeni și acum avemă cinci copii.*

Unii iîamantu estraordinară- — In Londra s’a 
vândută de curândă ună diamantă de 457 de carate. 
Colârea diamantului este ca a diamanteloră celoră mai 
frumose indiane. După părerea celoră competenți, se 
pote face din elă ună briliantă de întâia calitate. Bri- 
liantulă va întrece în greutate tâte diamantele istorice.

Regulamentulă militarii nici în Franța nu cunâsce 
cruțare. Acâsta ni-o arată următoriulă casă: Alaltăieri 
pela nouă âre sâra mergea ună individă cu numele Be- 
aulieu spre fortăreța Vincennes. Apropiându-se de-o sen
tinelă, acâsta, după cum prescrie regulamentulă, strigă: 
»Cine-i acolo?» Beaulieu, ună bătrână îngrijitoră de dru
muri,. fiindă surdă, nu audi apostrofarea și înainta me
reu. Soldatulă mai strigă de două ori »qui vive» și ne- 
răspunejându-i Beaulieu de felă, își făcu datoria și pușcă. 
Din nenorocire glonțulă nimeri pe bietulă surdă tocmai 
în inimă. Bătrânulă Beaulieu c’ună țipetă înfiorătoră 
cătju mortă. Ceilalți soldați din gardă veniră la durdui- 
tulă armei la loculă catastrofei și duseră cadavrulă în 
cetate. Soldatulă, devenită ucigașă în urma stricteței 
impuse de regulamentă, este ună tineră de 22 de ani și 
servesce în 1 Companiă a batalionului 2 din regimentulă 
de liniă 101.

Originea numelui de nihilistă — până acum se 
atribuiâ lui Turgenjev. Acum s’a descoperită, că numele 
de ^nihilistă» este de o miie cinci sute de ani, și anume 
a fostă întrebuințată de St. Augustină, episcopulă din 
Hippo în Algeria, care în 382 scrisese: »Nihilistae appel- 
lantur, quia nihil credunt et nihil docent.» (Se numescă 
nihiliști, pentru că nu credă nimică și nu învăță nimică; 
nu admită nici o învățătură). Se vede deci, că princi- 
piele nihiliștilcră de atunci erau tocmai ca ale acestoră 
de astăzi, cu deosebirea, că aceia nu se folosâu de di
namită. Nihiliștii amintiți de St. Augustină erau o 
sectă, care doriâ nimicirea a totă ce esistă.

Oâsătoriâ. — Din Caransebeșă ni se fac cu
noscută căsătoria d-lui Constantină Popoviciu 
Barei a nu, profesoră și ingineră-architectă în Slatina 
(România) cu d-șora I o s e fi n a P e i a, ce se va celebra 
Duminecă în 19 (31) Augustă 1884 în biserica gr. or 
din Caransebeșă.
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Rentă de aurii ungară6°/0 122.05 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.05 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 87.60 
Imprumutulă căiloră ferate

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

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 101.90 

Bonuri rurale ungare . . 100.75 
Bonuri cu cl. de sortare 100.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................100.70
Bonuri cu cl. de sortarel00.75 
Bonuri rurale transilvane 101 20

Curaulu la bursa de Vlena
din 25 Augustă st. n. 1884.

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

vinu ung.............................98.75
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 114 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.75 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.15
Renta de aură austr. . . 103.75 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  856.—
Act. băncel de credită ung. 292.40 
Act. băncel de credită austr. 292.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’orI.................. 9.651/,,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 122.60

Bursa de ffSucuresci.
Cota oficială dela 12 Augustă st. v. 1884.

Ren la română (5%). . . . Cump. 933/t vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . 953/8 > —

convert. (60/0) . . > 971/a » 98
îrnpr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34’/a > —
Credit tone. rural (7°/0) . . > 102V4 » 103

> n )> (5°/o) • 90^2 92i/4
» urban (7°/0) . . > 101’/4 > 102
» > » (6%) • • » 97Va » 98
> ♦ ’ (5°/o) • • » 87Va » 88

Banca națională a României » 1323 » 1420
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 340. » 368

< » > Națională . . » 237i/2 247 V2
Aură » 5'40. »/0 > 5-50
Bancnote austriace contra aură A 2.07. > 2.09

Bancnote românesc! .... Cump. 9.10 Vend. 9.12

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Augustă st. n. 1884.

Argint românesc................. . > 9.05 • 9.10
Napoleon-d’orI..................... . > 9.60 • 94'4
Lire turcescl......................... . > 10.86 » lO/'O
Imperiali............................. . • 9.86 9.88
Galbeni................................. . . 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. > Albina» . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potil cumpăra în tutunge- 
ria lui Cîross (în casa prcfecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumetate d e anti. seu 
pe unu anu, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS “

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."
6003/1884 tk. szâmhoz.

Arveresî hîrdetm.enyî kivonat.
se potu face de la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe antl • > . 12 fi. V. 1
ii

|2 V • ♦ . 6
11

4 V • • . 3
Se acbrdă abonamente și lunare <cu . . 1
Pentru România și străinătate pe anu . 36 franci

ii
« |2 . 18

11
V |4 . 9

Celu mai ușoru mijlocii de abonare este prin man
data poștalii. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici

A brassdi kir. torrvszdk mint tkvi hatdsâg kozhirrd teszi, hogy 
Szohodoli G. E. iskola alap vdgrehajtatdnak Mojia Ilie szohodoli lakds 
vegrehajtâst szenvedo elleni 9 frt. tokekovetelds ds jărldkai irânti vdgre- 
hajtâsi iigydben a brassdi kir. torvdnyszek teriiletdn levo a szohodol koz- 
sdg hatâron fekvo a szohodoli 144 tkjkvbe Af 647|1 664, 665|1. 666|1 
ds 66 7] 1 hâz szâmu fekvobol Mojia Iliet illeto fele rdszdre az ârverdst 
306 frt. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, ds hogy a fen- 
nebb megjelott ingatlanok az 1884 6vi October ho 24-ik nap- 
jân delelâtt 9 drakor Szohodol kozsdg irodâjâban megtartandd 
nyilvânos ărverdsen a megâllapitott kikiâltâsi âron al6l ds eladatni fognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsâranak 100/o-ât 
kdszpdnzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-âban jelzett ârfolyamma- 
szâmitott ds az 1881 dvi November 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgiigy- 
ministeri rendelt 8-âban, kijelolt ovaddk kdpes drtdkpapirban. a kikiildott 
kezdhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 170 §-u drtelmdben a bânat- 
penznek a birdsâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerfi elis- 
mervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasson 1884 dvi Julius hd 12-ăn.

cea mai mică întârdiere.

A brassdi kir. tdrvenyszdk mint telekkonyvi hatdsâg.
Bisztrai, Magyari Jânos.

k. elnok. jegyzo.

Administrațiunea.

Dejositt ie iiosiarai ie Bi’așovi
Subscrișii au onore a aduce la cunoștința onor, 

publica, că în piața Brașovului „Tergulu Floriloru* 326 
și-au stabilita una deposita ala cunoscuteloru fabricate de

Postauu de lână neamestecatu
si de culâre veritabilă si mărfuri de modă

și ne rugăma de binevoitorula concursă ala onor, pu
blica, fiinda gata a’la servi câta mai solida.

6—i5 Wilhelm Scherg & Comp.
MW

$
3
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i Din partea subscrisei primării comunale se aduce la
i cunoscință publică, cumcă comuna Zernești va vinde în calea 
I licitațiunei la 31 Augustu 1884 la 10 dre a. m. în pădurea din 
! apropiere „Valea lui Paur“ 1520 metri lemnă de mestdcănu 
j pentru focă. Prețulu strigărei e statoritu cu 88 cr. pentru un ti 
I metru; alte condițiuni mai detaiate se vorti face cunoscute do- 
I ritorilorti de a cumpără, în cjiua licitațiunei.
I r, ~ x-a A X--100A Primăria comunală.Zernești în 19 Augustu 1884.

Badiu, notară. Ioană Bobre, primarii.

Am ondre a face prin aedsta cunoscută pl. t. publicului, că 
subscrisulti am luatti asupra mea în Brașovfl și împrejmuire

Representațiunea principală a ,,AZI_EPVI>EI‘6 
societăților^ de asigurare austro-francese în contra' elementelor^ și 
nenorocirilor^. și asigurări pe vieță și pe rente, și promitti că voiu 
face asigurări în contra elementeloru și pe viață cu premiele cele 
mai eftine și în condițiunile cele mai culante.

Karl Halmen,
biuroulă agenlurei principale »Tergulă Boiloră» Nr. 329.

UMHfitl

23-3o Magazinu de încălțăminte
„CISMA ROȘ1E“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mSsură 
se vorti efectua din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu

blici, Magazinulu meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândti onoratului publicti depositulă 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primeseti și se efectuiăză 

promtft și cu prețuri moderate.

G. Or ghid ană.

Tipografia Alexi Brașovii.


