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3 (15) Maiu în Clușiu.
Brașovă, 4 (16) MaitL

In momentulfl. cându era sâ punemîi diarulu sub 
presă, amii primitil foile maghiare din Clușiu și, înlă- 
turându articolul^ nostru de fondu, dămîi chiar 
la acestu locu unu estrasiî despre cele întâmplate 
în presâra (jilei de 3 (15) Maiu la Clușiu, reser- 
vându-ne a reveni pe largii, după ce ne vorti 
raportă și corespondenții noștri.

La 6 6re după amâcll, studenții maghiari 
dela Universitate, în numâru de mai multe sute, 
s’au adunatu în grădina comitelui Banffy și, con- 
stituindu-se într’ună meetingU formalii, oratorii 
se întreceu în a ațîțâ spiritele în contra societății 
studențiloru români numită „Iulia", strigândîl, 
că în gldte și cu sabia în mână să se 
ridice în contra opincei românesc!.

In urma mai multoru cuvântări ațițătdre, 
adunarea a luatu următdrele resoluțiuni:

1. „Tinerimea maghiară universitară își es- 
„primă indignațiunea în contra tinerimei române, 
„care desvdltă o mișcare ostilă elementului și sta
lului maghiară.

2. „Avându în vedere, că cuibulu acestoru 
„agitațiuni e societatea „Iulia," sâ se înainteze gu
vernului o adresă pentru disolvarea ei.“

3. „Dâcă guvernulu n’ar da ascultare, atunci 
„sâ se ceră schimbarea statutelor^ ei, ca cu chi- 
„pulă acesta se se înlăture deodată cu fărădele- 
„gile săvârșite de ea și acelu agitatorii na
țională, care stă în fruntea ei fără se fie 
„studentă universitară."

4. „Să se câră dela guvernă, ca profeso- 
„rnlă de limba română la Universitate, d. Dr. 
„Gregorie Silași, să-și facă cursulă numai 
„în limba maghiară."

5. „Tinerii români, găsiți vinovați, să fie 
„escluși din tdte societățile universitare."

„Pentru redactarea și esecutarea acestoră re- 
„soluțiuni s’a alesă o comisiune de nouă membri".

Ce privesce escesele tumultudse, anunțate 
deja de noi în numărulă de eri, reproducemă 
după „Kolozsvâri Kozlony" dela 16 Maiă, diară 
guvernamentală din Clușiu, următdrele:

„Tinerimea maghiară, formândă ună con
ductă imposantă, s’a pusă în mișcare pe strada 
„Mănășturului, aclamândă necurmată pe profesori. 
„Imediată a urmată o astfelă de de
monstrați un e pe care chiar și noi o re- 
„gretămu. Au spartă ferestrile localului socie
tății „Iulia“ și ferestrile locuințeloră d-loră ad- 
„vocați români Coroiană și Isacă. S’au o- 
„prită, apoi înaintea locuinții d-lui profesoră Dr. 
„Silași și au demonstrată în modă estra- 
„ordinară de violentă. Punându-se con- 
„ductulă ârăși în mișcare, s’a oprită înaintea lo- 
„cuinții rectorului universității d. Abt Antal, 
„pe care cu însuflețire l’a aclamată.

„Poliția pretutindenea a intervenită, dâr ti
nerimea maghiară era în numără atâtă de mare, 
„încâtă pe de-o parte poliția nimicii nu putea îm- 
„pedecâ (?), er pe de altă parte numai tactului 
„prefectului poliției i se pdte mulțămi, că nu s’a 
„întâmplată nici o ciocnire între tinerime și po- 
„lițiă. (!)

„In fine tinerimea maghiară, aflândă, că 
„tinerii români sunt adunați în sala Biazini, ca 
„să sărbătorâscă aniversarea dilei de 3 (15) Maiă, 
„unde mai erau cu ei advocați și cetățeni ro
mâni pas ivi ști, a intrată în sală și spre cea 
„mai mare indignațiune a tinerimei maghiare, 
„Românii cântau cu multă cutezanță 
„cântece naționale. Năvălirea tineri- 
„mei maghiare în sală, care e publică, 
„neapărată că e justificată. Intrândă aci 
„tinerii maghiari începură a cânta imnulă nați
onală maghiară. Advocatulă română d. Coro- 

„iană, luândă cuvântulă, a accentuată că Ro
mânii serbătorescă aniversarea dilei de 3 (15) 
„Maiă 1848, precum Maghiarii sărbătorescă ani
versarea (jhei de 3 (15) Martie 1848. A amin
tită apoi despre drepturile națiunei române 
„și tinerimea maghiară a fostă destulă 
„de răbdătdre ca să-lă asculte ună 
„cuartă de 6ră. Dâr în urmă perdându-șl 
„răbdarea, prz’ntr’ună sgomotă asurditoră i-a 
„curmată graiulă. Poliția a invitată tineri
mea maghiară să părăsâscă sala, dâr ea a 
„declarată, că va face acâsta numai dâcă și 
„tinerii români se voră depărtâ! La 12 6re 
„din ndpte, tinerii maghiari, formândă două 
„rînduri și musica cântândă marșulă lui Racotzi, 
„Românii au trebuită se trecă prin mijlociile 
„acelora rânduri și să se ducă pe la casele lorii."

Se vede din aceste rînduri din urmă, că 
Românii aă fostă în adeveratulîi sensu ală cu
vântului huiduiți și siliți să trecă printre furcile 
caudine, formate de rîndurile tinerimei maghiare.

Demonstrați unea acestei tinerimi sălbătăcite 
n’a fostă îndreptată numai în contra Clușianiloră, 
ci națiunea română întreagă a fostă insultată.

3 (15) Maiu în Blașiu.
Blașiu 3 (15) Maiu.

Domnule Redactorii! Me grăbescă a te încunosci- 
iuța că presăra dilei 3 (15) Maiă a fostă serbată de că- 
tră locuitorii acestui orășelă în modă solemnelă. Petra, 
care acum ună ană a fostă mutată mai la adăpostă — 
a fostă forte frumosă iluminată și locuitorii ducendă vină 
s’au ospătată acolo ținendă mai multe toaste în aminti
rea acestei dile memorabile.

La miecjulu nopții s’a cântată «Deșteptate Române* 
și »AstădI cu bucuriă Româniloră veniț!.*

Dimineța în 3 (15) Maiă pe «Pâtra Libertății* fâl- 
făia ună stindardă națională prea frumosă și ună altulă 
pe o cruce din apropierea pietriî, amândouă stândă tolă 
(fina acolo.

Totă noptea Biașiulă eră păzită de agenții poliției.
— d. —

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală >Gaz. Trans.<)

Budapesta, 16 Maiu. Eri s’a înfățișată 
procesulu de presă intentată diaristului Arminu 
Prager, redactorulu (jiarului socialistă „Radica
lului," din Pesta.

După ascultarea părțiloru, Prager a fostă 
condamnată la 15 luni închisdre, la 600 fi. v. a. 
amendă și la suportarea cheltueliloru de judecată.

Viena, 16 Maiu. Amănuntele răspândite 
în privința testamentului defunctei împărătese 
Maria Anna sunt neesacte.

Berlinu, 16 Maiu. — Parlamentul ă a vo
tată legea privităre la materiile esplosibile. Șe
dințele până după Rosalii.

Budapesta. 16 Maiă. AA. LL. Archiducele 
Rudolfu cu archiducesa Stefania venindă aci cu 
ună trenă curieră, a visitatu esposiția de aurării. 
A petrecută aprdpe două 6re și a esaminată cu 
de amănuntulă lucrările espuse. La eșirea din 
localulă esposițiunii A A. LL. au fostă cu entusi- 
asmă aclamate de cătră ună numeroșii publică 
care era înșirată înaintea museului.

Felicitări la adresa nostră.
Suceava, 1 (13) Maiu.

Stimate Domnule Redactorul

Cu cea mai viuă bucuria salutămă și noi apariți- 
nnea primului organă cuolidiană ală Româniloră Ciscar- 
patinl. Cu atâla mai mare plăcere ne face acestă faptă 
înveselitoru, fiindcă în elă se concentreză ideile tuturoră 
Româniloră dincoce de CarpațI.

Cu astă ocasiune nu putemă tolă-odată întrelăsâ de 

a ne esprimâ dorința înflăcărată, ca și aici în Bucovina, 
cuibulă vechiei fale strămoșesc!, să se fundeze o foiță pe
riodică, cu scopulă de a apără interesele poporului Ro
mână din Bucovina, care abia de ună timpă scurtă s’a 
deșteptată din letargiă. Rugămă respectuosă pe pră 
stimabila Redacțiune a celei mai vechi fâie îomâne din 
monarchia nâstră, ca să se intereseze câtă de multă și 
de evenimentele politice ale Bucovinei. Din partea nostră 
promitemă în modă solemnă, că ne vomă da cea mai 
mare silință, ca foia D-vostre să afle și aici în Bucovina 
ună numără însemnată de abonenți.

Dorința nâstră fierbinte este, ca atotputerniculă crea- 
toră să vă ajute la scopulă celă măreță, cel’ațl întreprinsă. 
Primiți din partea nâstră gratulațiunile cele mai sincere. 

Studenții români din Suceava.
Cod le a, 24 Aprile.

Aparițiunea în tote filele a «Gazetei Transilvaniei,* 
Româniloră adevărațl a causată o nespusă bucuriă, dorindu- 
vă succesă splendidă. Vă feliciteză din sufletă.

Iosifft Comanesctt, 
preoții românii.

Blașiu, 24 Aprile.
Te salută și eu pentru fericita ideă de a duplică 

valorea * Gazetei’, care luptă cu tăriă resolută, cu arme 
legale pentru dreptă și libertate, pentru egala îndreptățire 
a Româniloră de dincoce. Iți dorescă viață îndelungată 
și sănătate înfloritâre, ca cu armele puternice morale, de 
cari dispun!, să te poți luptă pănă atunci pentru intere- 
sulă comună ală fiiloră vechei Rome din Transilvania și 
Ungaria, pănă cându ideea dreptății și a libertății o vei 
vede realisată și deplină triumfătore. Numai înainte și-ți 
vomă urmă, Ună Blășiană.

Rîmniculu-Sărată, 27 Aprile.
Permite-mi și mie a-ți esprimâ bucuria mea pen

tru progresulă diaristică ce a-țl inaugurată.
Modulă demnă, în care representațl presa română 

e menită a silf pe dușmanii noștri se țină contă de ele- 
mentulă română, și e mai multă decâtă orl-care altă ma- 
nifestațiune patriotică în stare a dă lumei o ideă deșpre 
prudența, cu care scimă noi Transilvănenii să ne strecu- 
rămă prin valurile cutropitdre, ce ne-au apucată.

«Gazeta* va fi o dovadă mai multă că:
«Apa trece pietrile remânăl*

V. M. Lazară.
Mulțămindă din totă sufletulu pentru aceste 

încuragiătdre dovedi de simpatia, dorimă ca 
urările, ce ni se facă, sâ fiâ făcute într’unu câsii 
bună! -

Cronica cailei.
Aseră, 3 (15) Maiu, o societate numerâsă de dame 

și bărbați au serbată în hotelulă «Pomulă verde* de aici 
printr’o masă comună aniversarea dilei de j /7<) Maiu 
184.8. Se rostiră mai multe toasturi.

Brutalitățile Unguriloră din Clușiu formară subiec- 
tulă principală de conversațiune. Petrecerea dură pănă 
după miedulă nopții.

*
Sâmbătă săra se va representâ la teatru opera 

,Faust* de Gounod.
*

Marți 1 (13) Maiu a răposată în Sibiiu Gustav Kapp, 
primarulă acestui orașă. G. Kapp s’a născută în Sibiiu 
a. 1831, și a funcționată ca deputată atâtă în dieta din 
1865 din Clușiu, câtă și în cea din Buda-Pesta.

*
Aflămă cu bucuriă, că comitetulă aranjatoră ală 

festivitățiloră ținute aici în Brașovă cu prilejulă adună- 
rei generale din anulă trecută a «Asociațiunei transilvane* 
își va da socotelile în curendă.

*

«Ellenzăk* află că înaintea tribunalului de onore 
constituită în cestiunea Ugron-Dobransky; acestă din urmă 
a mărturisită că elă a scrisă scrisorile compromițătore, 
pe cari deputatulă Ugron le-a citită în Camera deputa- 
țiloră. Mâhnirea Unguriloră e generală.

*
Aflămă că Românii ardeleni din Brăila au ser

bată (jiua de 3 (15) Maiu și sfințirea stegului societății 



lorii, numindii cu acâstă ocasiune mai mulți membri de 
ondre. De asemenea și Românii ardeleni din Car a cal ti 
au serbătoritti diua de 3 (15) Maiu.

*
Maiestățile Lorii regele și regina voră plecâ în cu- 

rândă la Sinaia, unde vorii petrece timpulu verei și o parte 
din tomnă.

*
Se dice că fostulă domnii ală Moldovei, principele 

Mihailă Sturza, a lăsată o avere de 200 miliâne franci.
*

Principele Wilhelm ală Germaniei a plecată eri seră 
însoțită de generalulă Valdersee, la St. Petersburg. ca 
să visiteze curtea imperială rusă.

*
In Bucovina a răposată baronulă Nicolae Petri no. 

Dânsulă și-a testată întregă avere de mai bine de ună 
milionă fl. fiului său naturală Freitag, cu condițiune, ca 
dăcă acesta va muri fără moscenitori, milionulă să trăcă 
la Universitatea din Atena.

Și totuși se dice că acestă personagiu, câtă a trăită 
se da de Română! *

Diarele engleze au primită din Berlin o telegramă 
care comunică că poliția rusă a făcută numărâse arestări 
de nihiliștl. In Novgorod au fostă arestați la finele lui 
Aprilie patru ofițeri de artilerie. In Moscva s’au arestată 
mai mnlțl studențl. In St. Petersburg s’a arestată se- 
cretarulă consiliului judecătoriloră de pace; s’aă găsită 
la elă hârtii compromițătore. De asemenea s’a arestată 
o polonesă, profesâră la ună gimnasiu de fete.

Călătoria arcliiducelui Rudolfă.

„Le Monde“ ne spune, că „La Grazette di- 
plomatique“ a primită o comunicare privitore la 
călătoria archiducelui în Orientă. Din acăstă 
comunicare reproducemă după „Le Monde“ ur
mătârele amănunte interesante:

Visita moștenitorului coronei Austro-Ungariei la 
Constantinopole și la curțile din BucurescI și Belgrad 
avu ună scopă forte positivă: ‘prințulă trebuia să caute 
ca se obțină asigurări lămurite și precise în cestiunea 
juncțiunii căiloră ferate din peninsula" balcanică. Dar 
Abdul Hamid a răspunsă evasivă la Iote alusiunile, ce i 
s’au făcută în acăstă privință. De allă parte, presența 
prințului Rudolf și-a prințesei Stefania n’a făcută asupra 
populațiunii din Constantinopole impresiunea, Ia care s’aș- 
teptau cei din Viena, și d’aceea nu sunt destulă de mul- 
țămițl cu resultatulă acestei călătorii.

Diplomația austriacă părea dispusă să facă pe Ru
sia responsabilă de acestă neisbândă. In unele cercuri 
din Viena se crede, că âmenii politici turci, devotați Ru
siei, ar fi încercată la începută să facă pe sultanulă a 
nu favorisa visita lui Rudolfă, care, (Jicău ei, nu venia cu 
altă scopă, decâtă să-și inspecteze viitârea sa moștenire. 
Fie aserțiunea esactă său nu, atâta e adevărată, că prin- 
țulă era supraveghiată în Yildiz-Kiosk ca ună personagiu 
bănuită de conspirațiune; tâte demersurile sale erau ob
servate de Achmed Pașa, ajutorulă de câmpă ală sulta
nului, care-i fusese atașată.

De altă parte se comunică:
1). Diplomația austriacă acusă pe d. de Nelidof, 

că, printr’o lipsă de considerațiune față cu prințulă im
perială, a căutată să represinte monarchia habsburgică 
în modă dușmănosă înaintea imperiului Țarului. Amba- 
sadorulă rusă, cu câteva dile mai’nainte, ar fi împrăști

ată în Constantinopole pretutindinea scirea, că nu va 
asista la recepțiunea diplomatică, sub motivă că acea di 
coincide cu Vinerea sfântă a Rușiloră.

2). Diplomația austriacă asemenea învinuesce ati
tudinea d-lui de RadovicI, ambasadorulă Germaniei la 
Constantinopole, care, nu numai n’a dată nici ună ajutoră 
scopului ce urmărea Austria prin visita în cestiune, ci ar 
fi făcută chiar pe sultanulă să atașeze persânei archidu
celui pe Hobbe pașa, ună vechiu oficeră prusiană, care 
întreține relațiunl cu ambasada germană; în acestă faptă 
ar fi o adevărată umilire pentru prințulă imperială.

Pe lângă acestea, adaugă »Le Monde/ pe țărmii 
Dunării încă a fostă primită cu recâlă, și e acusată Ru
sia și încâtva Germania, că s’au nimicită speranțele, cu 
care eră împreunată călătoria prințului Rudolfă.

Câtă pentru efectulă ce l'a făcută visita prințului 
Rudolfă în statele balcanice, conchide «Le Monde,< dăcă 
curțile din BucurescI și Belgradă s’au simțită lingușite prin 
acesta, populațiunile au rămasă indiferente și cliiar reci; 
antipatia în contra Austriei a micșorată chiar interesulă 
curiosității, ce trebuia s’o provoce visita moștenitorului 
cordnei Habsburgiloră.

Corespondința nostră din comitate.
Din Gurghiu ni se scrie cu data de 12 Maiă st. 

nou, că pe acolo poporațiunea rurală a ajunsă la sapă 
de lemnu, și din causa miseriei se întâmplă pe tâte dina 
multe și mărunte nenorociri. In comuna Chiheriu trăia 
ună plugară, Vasile Robu, avendă o stare bunicică 
Omulă nostru, fiindă multă timpă bolnavă și avândă și 
o familiă grea, a intrată în mânile cămătariloră, cari 
trăgendu-lă în judecată, i-au pusă căsciora și pământurile 
ce ave la vândare cu toba. Plugarulă, vă^ândă la ce 
stare de plânsă l’au adusă cămătarii, în mâhnirea sufle
tului său șl-a curmată filele, atentândă singură la viața 
sa. Nenorocitulă părinte a lăsată în urma sa trei copii 
nevrâstnici în ușile omeniloră.

Grele vremuri trăesce bietulă plugară română!
Totă din acele părți primimă scirea, că administra- 

țiunea comitatului Mureșă-Turda învită oficială pe notarii 
comuneloră a prenumeră »Viitoriul«, ca celă mai bună 
și mai înțeleptă diară ală Româniloră.

Din Câmpeni, patria lui Iancu și a lui Horea, 
aflămu, că subprefectulă acelui cercă a convocată o în
trunire electorală la Trăscău, la care ar fi luată parte, 
după cum ni se scrie, mai mulți ciolănari dintre Moți. 
După terminarea întrunirii, în care s'a proclamată can
didată la deputăția Vlădica Unguriloră unitari, Ferencz 
Jâzsef din Clușiu, s’a alesă o deputațiune pentru a fe
licita pe candidată. Intre membrii depulațiunei se dice 
că au fostă mai mulți ciolănari români, ale căroră nume 
le-amă trecută cu intențiune sub tăcere, sperândă, că oile 
rătăcite se voră întdrce pe calea adevărului.

Mulțămindă corespondențiloră noștri, II rugămă să 
ne raporteze întotdâuna cele ce se pelrecă prin comitate.

Societatea „sdrențoșiloru."
«Bukaresti Kozlâny,» diară Maghiară din BucurescI, 

propune să se înființeze acolo o societate ungurâscă cu 
numele societatea «Sdrențoșiloră,* după modelulă celei 
din Clușiu. Scopulă societății se fie procurarea vestmin- 
teloră pentru copii unguri săraci din BucurescI, ală că
roră numără s’ar urca la 1500 și din care numai 400 
ar putea frecuenta școla. Causa e, că copii fiind săraci, 
iarna n’au vestminte ca se potă merge din depărtare pe 
frigă la șcâlă. Decă în adevăru esistă ună numără atâtă 

de mare.de Unguri în BucurescI, după cum afirmă ,Ko- 
loszvari Kdzlony,» atunci acăsta e cea mai bună dovadă 
cășiailoră au începută sc emigreze în massă 
din acestățeră «fericită» sub stăpânirea loră! 
Neapărată că acei Unguri pribegi împinși de miserie tre- 
bue să devină îu țâra românâscă agitatori, în contra 
cârmuirii de adl care i-a pusă pe drnmă, și în cele din 
urmă totă Românii ardeleni suntă oile caii, o pățescă 
după urma capreloru. —

Procesulu Kraszewski.
In cjiua ântâia a înfățișării procesului s’a cetită o 

adresă a principelui Bismarck cătră ministrulă de răs- 
boiu germană de următorulă cuprinsă:

«Escelenția Voslră! in privința afacerii scriitorului 
Kraszewski am onore a vă pune în vedere următârele: 
La Paris esistă dela 1864 o societate cu numele «Socie
tatea polonesă militară'. Ea numără 30 de membri și 
urmăresce următârele scopuri:

1) De a adună date statistice asupra puterii arma- 
teloră europene. 2) A pregăti o intimitate între olicerii 
polonesi, cari se află în armata germană și cea austriacă, 
și de a-i familiarisâ cu ideea restabilirii independenții 
Poloniei. 3) A lua parte activă la ori ce evenimenlă 
răsboinică europână. Membrii acestei societăți au și lu
ată parte activă la asemenea evenimente în nenumărate 
rânduri și anume: la 1866 au organisată ună corpă de 
voluntari polonesi sub conducerea lui Garibaldi; la 1870 
au luată parte activă în Francia; la 1877 au intrată în 
serviciulu militară ală Turciei în contra Rusiei. La 1873 
toți membrii societății au fostă puși de cătră colonelulă 
Samuel, șefulă biuroului statistică din ministerulă de răs- 
boiu, în serviciu de spionagiu, pentrn a restabili legături 
intime între oficerii polonesi din armata Germaniei, Aus
triei și Rusiei. La 1877 acelă biurou statistică a fostă 
desființată și Gambeta a însărcinată pe ună anume Wo- 
lowski cu organisarea unui biurou de informațiuni, ca să 
potă obține informațiuni positive cu privire la armata 
rusă, germană și italiană. Centrală acelui biurou eră 
Dresda. Kraszewski și-a luată asupră-și lucrările și re
tribuirea personalului. Pe cândă se aflâ în Passy, Kra
szewski se întâlnia adeseori cu colonelulă Samuel, care 
l’a presentată într’o Qi ministrului Ferry; acesta i-a pro
misă chiar o decorațiune francesă. Cândă s'a audită 
scirea la Paris despre arestarea lui Kraszewski, genera
lulă Thibaudin a ordonată se se facă o perchisițiune 
domiciliară la baronulă Erlanger, cave eră bănuită a fi 
ună agentă germană; der ca să acopere motivulă per- 
chisițiunii, a pretextată, că ar fi vorba de ună conflictă 
cu «Union generale». Gambetta a mai avută în Viena 
ună agentă în persâna fratelui lui Wolowski, însărcinată 
a-i trimite informațiuni militare. Bismarck.»

Kraszewski, care până aci părea a fi indiferentă, 
la cetirea scrisorii, sare și strigă iritată: /Potulă e ab
solută neadevărată! Eu nu cunoscă nici ună Samuel. 
La Passy eram atâtă de bolnavă, încâlu cu nimenea nu 
mă putemă întâlni. Composițiunea întregă e o obrăs- 
niciă.»

Sub impresiunea acestui incidență, se ridică ședința.

Regulamentii pentru esamenulă de maturitate.
(Bacalaureata).

(urmarea și finea din Nr. 61.)
A) La gimnasiu: 1. Limba și literatura maghiară. 

2. Limba și literatura latină. 3. Istoria Ungariei. 4. Ma
tematica (algebra și geometria) 5. Fisica.

B) La scâla reală: 1. Limba și literatura maghiară. 
2. Limba și literatura germană. Cunâscerea literaturei

FOILETON U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Asta se chiamă cruțare. De ce să nu putemă face 
și noi așa? De ce nu amă făcut’o de mai de multă? 
Răspunsă: fiind-că pentru ceea ce este de folosă, său 
suntemă prâ leneși, sâu nu ne înțelegemă binele. Pe 
lângă asta socotiți câtă de primejdiosă este coptulă și 
uscatulă în fie-care casă! De câte ori se pâte aprinde 
sătulă întregă? Gândiți-vă, câte lemne amă pute cruță, 
cândă amă avă în case nisce cuptâre mai micuțe, mai 
bine făcute, cari înghită mai puține lemne, âr nu tere- 
teniile de cuptâre, ce ne slujescă la coptă și la uscată. 
A arde lemne însemneză a arde bani.»

AutȚndă acăsta eși din cinstita adunare, și începură 
de să scărpinară cu toții după urechiă.

Grăi Alexandru mai departe: ,Uitați-vă în jurulă 
vostru, în drâpta și’n stânga. Alte sate și-au clădită de 
multă case comune pentru spălată, de cari se folosescă 
tâte gazdele pe rândă. Acolo se face deopotrivă cruțare 
în lemne și contra primejdiei de focă sunt asemene cu 
toții deopotrivă scutiți. Asta o scimă și-o aflămă vred
nică de lăudată. La noi de ce să-și țină deosebitele gazde 
rufele acasă? — Cuptârele și vetrele nâstre se ardă mai 
iute și se strică mai curândă, prin urmare trebuescă mai 
desă reparate. Acesta este pierdere de timpă, de lucru 
și de bani. Cândă amă ave o casă comună de spălată, 
cândă ună șiră de case ar avă ună singură cuptoră de 

coptă, amândouă aceste lucruri ar veni neasemănată mai 
eftine.*

«Ei, bine! omeni buni, noi vă facemă propunerea, 
să clădiți cuptore de coptă ale salului întocmite și pen
tru uscată, asemenea vă propunemă, să clădiți o casă co
mună pentru spălată, precum au și alte sat'e. Cheltue- 
lile de mai dintâiu se voră acoperi din lada satului; de 
altă parte vomă ajută cu toții; cari cu palmele, cari cu 
cărulă. Ce diceți?»

Sătenii erau de deosebite păreri. Unii cjicâu, că 
vreu se remână așa, cum au fostă și părinții loră. Alții 
vedâu, că o casă comună de spălată ar fi fârte bună. 
Dâr cu cuptârele de pâne nu se putâu învoi, pentru că 
de acestea nu mai văzuseră. Alții âră se’nvoiau să se 
facă și cuptâre comune de pâne și pentru uscată pâme.

Cândă ajunse lucrulă la adecă cei mai mulți au 
fostă și pentru casă de spălată și pentru cuptâre.

Alexandru veselă de acestă resultată, cuvântă cătră 
poporă: «bravo, omeni buni! hotărîrea asta vă face cin
ste și cu folosă veți fi resplătiți.

Acum cea din urmă. Decă pe viitoră aveți nevoe 
de mai puține lemne, atunci neapărată veți și întrebuința 
mai puține. Din lemnele, cari le cruțați în chipulă acesta, 
să puneți la o parte capitalulă baniloru ce vă prisosescă, 
din care să plătiți pe rândă datoriile comunale. Ascul- 
tați-mă și ajutați-mi să socotescă.»

Dăcă fie-care gazdă, care astădi, pe lângă crengi, 
primesce trei stânjini de lemne, se ajunge și cu doi stân- 
jini pe ană, atunci de la o sută gazde se cruță pe ană 
o sută de stânjini. Se punemă stânjinulă cu cinci fiorini, 

facă cinci sute fiorini. In timpă de dece ani cruțăm 
așa dară cinci mii de fiorini și amă plătită datoria.«

«Ascultați-mă mai departe. Noi avemă ceva peste 
șese sute jugere de pădure sătâscă. De cândă cârmu
irea a oprită în păduri pășunitulă, lemnele în pădure 
crescă ca cânepa. Eu m’am preumblată prin pădure cu 
căpetenia pădurariloră, acesta mi-a spusă, că unii copaci, 
cum sunt fagii carpinii, plopii și paltinii, trebue să-i 
lași, să nu-i tae până la câte trei-deci de ani; âr alții 
cum sunt ștejarii, fagii, cei mari, bradii trebue să ajungă 
șepte-deci, o sută sâu mai mulți ani, ca să fie buni de 
folosită. Prin urmare, decă voimă să tăiămă pădurea, 
cum se cuvine, atunci pădurile cu tufăriă trebue să le 
împărțimă în trei-deci de parcele (fălci), pe cândă cele cu 
păduri de clădită într’o sută și mai multe parcele. Dâcă 
acum în totă anulă vomă tăia numai o parcelă, lucru 
firescă, pe fie-care ană vomă ave lemne într’o formă de 
multe, și nu amă tăia nici prâ multe nici prâ puține și 
atâtă noi câtă și urmașii noștri, amă avâ să tăiămă tot- 
dâuna lemne bune și câpte. Mi-a clisă mai departe, că 
în brădetă avemă bradi așa de bătrâni, în câtă dâcă 
amă vrea să tăiămă după rândă, mulți din ei ar fi pre 
bătrâni și s’ar putredi. Cândă amă tăia bradii aceștia 
în câți-va ani, peste o sută de ani urmașii noștri âră 
ar avâ arbori de câte o sută de ani. — De aceea sfatulă 
meu și ală tovarășiloră mei este că, dâcă cruțămă pe 
totă anulă o sută de stânjini de lemne atunci în dece 
ani, cruțămă o mie de stânjini. Așa, în locă să așteptăm 
dece ani, tăiămă în doi ani, ceea ce putemă cruță, plătimă 
datoria, carnetele le ținemă pentru noi și în dece ani 
ne ajuLămă fie care gazdă cu câte doi stânjini și cu crengile.» 

mare.de


germane mai nouă (moderne) pe basa bucățiloră de lec
tură din planulă de învățămentă. 3. Istoria Ungariei. 
4. Matematica (algebra și geometria). 5. Fisica.

întrebările au să se pună astfelă, ca din răspunsu
rile date să se p6lă judecă, decă scolarulă predominâză 
consciu materia și este aptă de a cugetă nedependentti.

§. 22. Esamenele de maturitate orale sunt publice 
cu escepțiune numai de tinerimea scoleloru medii. La 
esamenă este de față întrega comisiune esaminătăre. E 
de dorită, ca și ceilalți membri ai corpului didactică să 
fie de față, pentră aceea se întrerupă cursurile întregului 
institută pe timpulă, câtă durăză esamenulă orală.

§ 23. La esamenulă orală pune întrebările profe
sorală (învățătorulă), care propune studiulă respectivă, 
der’ și președintele comisiunii esamînătăre și represen- 
tantulă guvernului e îndreptățită a pune întrebări.

§ 24. In protocolulă luată asupra esameneloră 
orale induce secretarulă fiecare întrebare împreună cu 
clasificațiunea stabilită de profesorală respectivă.

§ 25. După esamenele orale comisiunea esaminătore 
ține o conferință, la care potă fi de față și ceilalți mem
bri ai corpului didactică, dăr nu potă votâ.

In acăstă conferință se statoresce cu maioritate de 
voturi cu privire la fiecare școlară:

a) resultatulă esameneloră sale orale:
b) clasificațiunea generală din fiecare obiectă de învă- 

țământă considărându-se și clasificațiimile din esa
menele scripturistice;

c) gradulă generală de maturitate.
Din fiecare objectă de învătământă este a se între

buința pentru însemnarea resultatului clasificațiunea: 
fărte bine, bine, suficientă și nesuficientă.

§. 26. Resultatulă generală ală esameneloră de 
maturitate are să se esprime în modulă următoră: d e- 
plină corăspundătoră cerințeloră: matură; seu 
corăspuncjătoră cerințeloră: matură; necorăspun- 
dătoră cerințeloră: nematură și avisată la emendarea esa- 
menului după două, seu după trei luni, seu la repețirea 
esamenului după ună ană.

Calcululă forte biue îlă pote obține scolarulă, nu
mai adecă tote clasificațiunile, ce servescă de resultată 
finală, producă fărte bine seu celă multă bine. Calcu
lulă bine îlă capătă școlarulă, dăcă tote clasificațiunile 
producă bine, celă multă una suficientă.

In atestalulă de maturitate aă a se primi purta
rea morală din alestatulă de clasă, apoi Ia gimnasii 
și clasificațiunile din religiune, geografiă, istoria 
naturală, geometria descriptivă și din prope
deutica filosofică, la scălele reale însă clasifica
țiunile din religiune, geogrofiă, istoria natu
rală, cherniă, desemnnlă geometrică și li
beră și din propedeutica filosofică din celă 
din urmă atestată de clasă. Clasificațiunile acestoră 
obiecte de învățămentă însă nu eserțeză nici o influință 
asupra ficsării gradului de forte bine seă bine.

§ 27. Scolarulă, care obțîne la esamenele orale 
calcululă nesuficientă din vr’ună obictă de învățămăntă, 
păte depune la inceputulă anului scolastică viitoră ună 
esamenă (orală) de emendare (v. §. 5). Dăcă esamenulă 
nu succede nici atunci, păte repetă esamenulă în același 
ană în luna lui Decembre încă odatăși pentru ultima 6ră.

§. 28. Cine a obținută lo esamenele orale din două 
său din mai multe obiecte de învățămentă o clasificațiune 
nesuficientă, se păte anunță la esamenele de repetițiune 
(scripturistice și orale) după ună ană.

§. 29. Scolarulă acela, care la repețirea esarnene- 
loră de maturitate capătă mai multă de una clasificațiune 
uesuftcientă, nu mai este a se admite la esamenulă de 
maturitate (v. §. 27 din lege).

§. 30. Resultatulă esameneloră de maturitate îlă 
publică președintele comisiunei esaminălăre în presența 
corpului profesorală. Cu acăstă ocasiune elă păte reco
mandă scolariloră avisațl la repețirea esameneloră, ca să 
repete clasa a opta.

§. 31. Ateslatulă de maturitate se liberăză în 
limba maghiară. Intrănsulă se induce numele școlarului, 
religiunea sa, loculă și timpulă nascerii sale, loculă și 
timpulă întregului seă cursă ală scolei medie (la casă 
de contragerea de clase datulă și numărulă concesiunei minis
teriale), clasificațiunile singuraliceloră obiecte și gradulă 
generală de maturitate.

Celui-ce este avisată la emendaie seu repețirea esa
menului, are a i se nota în testimoniu timpulă esame
nului celui nou.

§. 32. Testimoniulă de maturitate, precum și tra
ducerea, admisă prin lege (§. 22) îlă liberăză totă dăuna 
acelă institută, Jla care scolarulă a depusă esamenulă. 
La casă de emendare a esamenului, are să se trăcă resul
tatulă aceluia în testimoniulă originală și să se subscrie 
de președintele comisiunei esaminătore. Dăcă esamenulă 
de emendare nu s’a depusă la instftutulă acela (v. §. 5,) 
de cătră care școlarulă a fostă avisată la esamenulă de 
emendare, trebue să se încunosciințeze și direcțiunea acelui 
institută despre emendareși despre declararea de ma
tură, făcută în urma esamenului, pentru ca să trăcă 
acâsta în matricula esamenului de msturitate.

Școlarii aceia, cari au depusă esamenulă de ma
turitate reală cu succesă și în sensulă §-lui 28 din lege 
depună la vr’ună altă gimnasiu mare publică esamenă 
suplimentară și din limba latină, respective din limba la
tină și grăcă, au să se esamineze deosebită de gimnasiști, 
cari depună maturitatea și puimescă asupra acestui esa
menă ună testimoniu deosebită, în care nu se trece cla
sificațiunea testimoniului loră de maturitate. Procederea 
este aceeași atâtă în privința esamenului sc.iipturistică 
câtă și acelui orală, ca și la esamenulă de maturitate 
ordinară. —

§ 33. Dăcă președintele comisiunei esaminătăre 
din motive valabile nu păte fi de acordă cu procederea 
esamenului de maturitate, face protestă în protocolă în 
contra aceleia, nu subscrie testimoniulă de maturitate ală 
respectivului școlară,. dăr raportăză ministrului culteloră 
și instrucțiunei publice, respective confesionale, autorității 
supreme spre definitivă hotărîre asupra cașului.

§ 34. La scolele medii, cari stau sub nemijlocita 
conducere a ministrului culteloră și instrucțiunii publice, 
fiecare școlară are să solvăscă, afară de t.acsa de timbru, 
6 fl. pentru esamenulă de maturitate, școlarii privatiștl 
plătescă duplu. Acăstă tacsă de esamenă are să se plă- 
tăscă încă o dată la repețirea întregului esamenă. Pentru 
esamenulă de emendarese plătesce jumătate din tacsă. 
Școlarii, cari au susținută esamenulă de maturitate reală, 
plătescă pentru esamenulă suplimentară, ce lă depună 
din limba latină său latină și grăcă, pentru fiecare obiectă 
câte 3 fl. Tacsele de esamenă au să se plălăscă înăinte.

De tacsele de esamenă se împătășescă directorulă 
și singuraticii profesori esaminătorl în părți egale. Dăcă 
directorulă participă la esamenă și ca esaminătoră, i se 
cuvină două părți.

La institutele susținute de confesiuni ficsăză autori
tatea supremă confesională respectivă tacsele pentru esa
menele de maturitate.

§ 35. Tăte actele relative la esamenulă de matu
ritate le trimite directorulă institutului la președintele co
misiunei esaminătore în timpă de 10 (jile, socotindă dela 
încheerea esamenului. Președintele comisiunei esamină- 
tăre le trimete în luna lui luliu ală fiecărui ană — cele 
relative la esamenele de emendare în luna lui Decembre — 
la ministrulă culteloră și instrucțiunei publice, respective 
la autoritatea supremă confesională.

Lucrările scripturistice ale esameneloră de maluri- 
ate au să se păstreze trei ani în archiva institutului.

Starea învățământului din eparchia Caransebeșă.
Comisiunea școlară a sinodului eparchială din 'Caran- 

sebeșă a făcută următorulă raportă despre starea învă
țământului în aceea eparchiă la finele anului 1882/3: 
Școlarii ordinari de la 6—12 ani au fostă 9.357 băeți 
și 8,600 fete, cu totulu 17,957. Au cercetată școla 
6,506 băeți și 3,212 fete; la școlele elementare ale sta
tului 326, peste totă 10,044, adecă 55-92°/0. Numărulă 
șcăleloră e 213 cu 215 institutori și 5 institutore. Com- 
parându-să starea învățământului din 1882/3 cu cea din 
anulă trecută, resultă, că numărulă școlariloră a scădută 
cu 36, dar cercetarea, școlei a crescută. Școla a fostă 
mai bine cercetată în protopopiatulă Oraviței cu 7O°/o, 
er mai slabă în protopopiatele Jebelă, Făgetă și Lugoșă, 
cu 43—48°/0. In institutulă pedagogică diecesană au 
fostă, la finea anului 1882/3, elevi 31 și eleve 6, cu 
totulă 37; dintre aceștia au fostă promovați 21 elevi și 
6 eleve, totală 27. La institută au propusă 4 profesori, 

1 catechetă și 2 profesori de cântă. La șcălele civile 
din Caransebeșă, Verșetă și Oravița, la gimnasiulă din 
Lugoșă și Biserica-albă mai cerceteză cursurile 141 băeți 
și 72 fete, totală 213. Dintre 220 institutori și institu- 
tăre, 188 au depusă examenulă de cualificațiune (con
cursă).

Diverse.
Tipografi șl redaotori. — In Londra sunt 26,226 

tipografi, dintre cari 25,595 de sexă bărbătescă și 631 
de sexă femeiescă, 2379 litografi și tipografi-litografi, dintre 
cari numai 26 de sexă femeiescă, 296 de săpători în 
alamă și oțelă, dintre cari 8 de sexă femeiescă, 487 
turnători de litere, dintre cari 6 de sexă femeiescă, 1722 
scriitori, redactori și diariștî, dintre cari 237 de sexă fe
meiescă, 1015 corespondenți și stenografi, dintre cari 
numai 10 aparțină sexului fragedă.

Gemeni înnădiți. — La 20 Ianuarie 1878 s’aă 
născută în Skreyzhow, plasa Muhlhausen în Boemia doi 
copii înnădiți de sexă femenină. Acești gemeni astădl 
sunt espuși în Panopticulă din Berlină. Privitorulă să 
uimesce vădândă acestă minune a naturel și anatomis- 
tulă de gâba se încercă a' descoperi acestă misteră ală 
naturii. Nascerl de gemeni înnădiți s’aă văzută în tim
pulă mai nou adeseori, precum a fostă cele două surori 
din Ungaria Elena și Iudita, și cei doi arapi, cunoscuțl 
sub numele de «Priveghitorea cu două capete*. Nici 
una din aceste părechi însă n’a avută o constituțiune 
corporală atâtă de bine desvoltată și regulată ca aceste 
două surori gemene înnădite numite Roșa și Iosefa Blaczek. 
Afară de acesta ele sunt de o frumsețe, încâtă damele 
din Berlină sunt încântate și uimite de necjisa regularitate 
și frumsețe a trăsuriloră fisonomiei.

Profesorală Dr. A. Breisky, mediculă primară ală 
clinicei maternității din Berlină (Jice că acăstă minune a 
naturel constă în înădirea și crescerea împreună a părțiloră 
posteriore, căci tdte celelalte părți ale corpuriloră sunt 
de sine stătătore și bine desvoltate. Mintea acestoră fe
tițe acum în etate de 6 ani e fărte multă desvoltată, 
moralulă e bună, sunt liniștite și pacinice, și aă ună 
temperament ă fărte plăcută'. Se pare, că ele nu-șl fră
mântă de Iocă capulă cu sărta loră. Se mișcă cu o di- 
băciă rară și prin o schimbare reciprocă a puteriloră loră 
fisice, umblă răpede prin sală și se urcă pe scări fără a 
se lupta cu greutăți. 0 aparițiune ciudată ofere somnul 
gemeneloră: Cândă. Iosefa dărme, Roșa rămâne câte 
două, trei cesurl deșteptă; după acestă restimpă se schimbă 
rolulă și dărme Roșa, priveghiândă pănă diminâța Iosefa. 
Acestă împrejurare reclamă o priveghiare noctnrnă deo
sebită, căci fetița, care e deștâptă nu voesce să stea ună 
minută fără societate, piua se jăcă ca copii cu păpuși 
și alte jucării; sunt fărte prietinăse și recunoscătăre ace
lora, cari le da jucării. Țină cu o plăcere deosebită la 
guvernorulă loră, Tuchs, care le insoțesce pretutindenea. 
O impresiune durerăsă face asupra asistențiloră cândă 
se nasce între fetițe cârtă pentră vr’o jucăriă și ame
nință una pe cealaltă: Decă nu mi-o dai lasă să mă 
desparță (taiă) de tine.«

N’am avută cisme. — Ună colonistă din Texas 
istorisia deunădi despre vremurile cele bune. > Odată, 
dise elă, mi s’a oferită pentru o păreche de cisme o în
tindere de pământă de ună milă. «Și n’ai primită să 
faci schimbă?1 îlă întrebă ună altulă. «Nu,c răspunse 
colonistulă. »Nu erâ pământulă vrednică câtă o păreche 
de cisme?* fu din nou întrebată. «Ba da, răspunse elă, 
era celă mai bună în totă orașulă. Erba erâ înaltă de 
cinci piciăre, prin mijlocă curgea ună mică părîu și în- 
tr’ună colță se află și o mină de argintă neatinsă/ 
«Atunci pentru ce n’ai primită?* Colonistulă răspunse 
suspinândă : > Pentru că . . . n’avâm cisme. *

Editoră: Iacobft Muresianu.»
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

Ascultândă sătenii și propunerea asta eră se născu 
certă și gălăgiă asurditore. Cei mai mulți' bucurosă și-ar 
fi lăsată. Se sfădiră până în nopte și se despărțiră fără 
nici o hotărîre.

25. Merge totu mai bine.
Omenii bine simțitori și cu minte din sată clătinaă 

din capă șidiceaă: «istoria cu cruțatulă lemneloră până-I 
hăulă n’o scătemă la căpătâiă cu ăștî omeni încăpățînațl 
și dîcoșl.* Răbdare răspundea Alexandru, zîmbindă, «cu 
încetulă se face oțetulă. Omenii trebue să se ințelegă 
nițelă despre întrebarea asta, să se gândâscă asupra ei 
și se o mistue. Nici Bogata nu s’a făcută într’o singură 
di. Sătenii noștri cândă li se face o nouă propunere 
folosit6ve, sunt asemenea copiiloră, cari vădă ună omă 
necunoscută; la începută strigă și fugă spăriați, după- 
aceea privescă la elă din depărtare; vătjtendă apoi că 
nu mușcă, se apropiă de elă ună pasă, în sfîrșită se 
jocă cu densulă și se prindă frați de cruce.*

Așa grăi Alexandra.
Ințr’aceea se făceaă pregătiri pentru clădirea, casei 

de spălată și a cuptăreloră. Se tăiară lemne, s’adunară 
pietri, Iută, vară, și cărămidă. Lucraă toți împreună. 
Gazdele, cari voiaă să aibă împreună ună cuploră de 
coptă se înțelegeaă asupra rîndului de folosire și hotă- 
rîră loculă mai sigură și mal potrivită. Alexandru aduse 
ună zidară din cei mai iscusiți, iotă elă cercetă mal 
multe sate, ca să cunăscă întocmirile de pe acolo și să 
întrebuințeze pentru Bogata ceea ce este mai folositoră 
și mai înlesniciosă. Spre tomnă eraă și gata cuptorele 
și casa. Sătenii făceaă întrebuințare de ele și se bucu

rau. Acum vedeaă în faptă că se cruță cu ele multe 
lemne și că sunt mai siguri în potriva focului.

Der ună lucru urmeză din altulă. Unii omeni ve
niră singuri la convingerea, că cuptorele cele mari de casă 
nu mai sunt așa de lipsă, ca mai nâinte, și că se potă 
folosi și mai mici, în cari se ardă mai puține lemne. 
Alexandră și preotulă aveaă în case cuptorașe de aces
tea, întocmite totă odată și pentru fiertă. In orașă să 
vedeau de acestea aprope în tătă casa. Cârciumarulă de 
odiniără, Buturugă, încă și-a fostă adusă ună astfelă de 
cuptorașă în casă la elă ca se arate mai domnesce. Cu 
cuptorele acestea erâ mare câștigă. Lemnele economisite 
se puteaă vinde din ele și se făcea bani. Nici ună să
teană nu’și uitâ de cuvintele lui Alexandru: a arde 
lemne îns^mneză a arde bani. Omenii se temeaă 
acum numai de cheltuelile cu schimbatulă cuptoreloră.

Mulți dintre cei treizeci și doi asociațl asupra că
rora Alexandru, cu veda lui, avea încă mare înrîurire, 
își schimbaseră cuptărele, încă de cu tomnă, mai vertosă 
fiindă-că unoiă din cei mai lipsiți Alexandru le împru
mutase și câte vreo doi bani. Să fi vădută acumă. cum 
veniaă vecinii și vecinile de prin tote unghiulețele satu
lui și cum se uîtaă la cuptorașele cele noue, ca la nișce 
minuni. Toți rîdeaă de ele și le luaă în bătaiă de jocă. 
Mai târ^iă însă după ce sosi ierna ghiețăsă cu vifore și 
cu zăpadă, toți să miraă, cum încăldescă de bine cup- 
torașele cele nouă er’ primăvera, vădândă că proprietarii 
acestora mai aă încă și lemne de vevdută, eraă și ei 
încântați de ele. Cnptărele vechi, nu le mai apără nimeni, 
și în sfîrșită t.6tă insulă voia se aibă o minune în 

casă. Mulți văcjendă cum sunt făcute cuptorașele altora 
își clădiră singuri pe ale loră, nimerindu-le și mai bine.

In primăveră, cândă pârgarulă mergea din casă în casă, 
sfrigândă: «DațI bani, ămenl buni! Carnetele pentru datoria 
satului trebuescă plătite; plătiți dăr arenda pentru parcele!» 
atunci audial pe unul și pe altulă cârtindă: «slabă trebă 1 să 
plătesc! tu doi fiorini și încă ceva, dintr’odată, pentră 
nimica tătă. Mâncaleară ciărele datorii comunale!* 
Unii alergară la Alexandru și-I diseră: >De ce numai 
spui nimica de planulă d-tale d’a plăti întrâgă datoria 
comunală cu lemne din pădure? Ia mai încearcă 
odată!»

Asta o aștepta Alexandru, și la adunarea cea ma, 
de aprope a săteniloră dise: ,Cum bagă eu de sâmăi 
nimeni nu se învoesce să primăscă datoria și totodată ni
meni nu se învoesce să primescă la ană eu ună stânjină 
de lemne mai puțină. Ei, bine, atunci învoiți-vă cu o 
jumătate de stânjină! De atâte nu se va deslipi nimeni 
așa de greu. Primiți așa dară la ană, în locă de trei 
stânjini, doi și jumătate până atunci, până cândă vomă 
ave eră lemne în destulă in pădure și în doi — trei 
ani nu va mai fi nici pomenâ de datoriă.*

Propunerea lui Alexandru ce e dreptă, eră stârni 
nemulțamire, dar în sfârșită totă fu primită. Stăpânirea 
nu numai încuviință, ci și lăudă intenția, adecă gândulă 
săteniloră. Acum se făcu cunoscută, că se va tăia pă
durea. Cumpărători se înfățișară din tote părțile ca să 
liciteze. In fața și la sfatulă pădurariloră se tăiară co
pacii cei mai bătrâni. In multe locuri se tăiară și co
paci mai tineri, unde erau pre deși.

(Va urma.)



Ouraulu la buraa de Vlena
din 15 Maiu st. n. 1884.

Sursa de Suciirescî.
Rentă de aură ungară 6°/0 122.50 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 92.55 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 89.10 
Imprumutuia căilorO ferate

ungare.......................... 142.25
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119. — 

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.50 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare 100.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................101. -
Bonuri cu cL de sortarelOO. — 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vină ung.............................98. -
Imprumutulu cu premiu

ung.................................... 117. -
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.30 
Renta de hărtiă austriacă 80.70 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 101.55 
Losurile din 1860 . . . 136.40
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  854.—
Act. băncel de credită ung. 319. —
Act. băncel de credită austr. 319.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.73
Napoleon-d’orI................ 9.66
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Cota oficială dela 30 Aprilie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 94^ vend. 95
Renta rom. amort. (5%) . . 94J/o , 95

> convert. (6°/0) . . * 99V-a > 1007
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . * 32 » 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 1041/, , W5i/

> H „ (5°/o) • • n 92^a „ 931/
> urban (7%) . . » 1037a » 1033/
> > » (6’/o) • • » 997a > 100
> » > (5°/o) • • > 90.1/4 > 901/

Banca națională a României > 1426. , 1432
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 236. , 238

< » » Națională . . > 265. > 275
Aură • » 3.40% , 3.50
Bancnote austriace contra aură » 2.09. » 2.00

Cursulu pieței Brașovă
din 16 Maiu st.. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.28 Vend. 9.29
Argint românesc .... . . • 9.21 • 9.24
Napoleon-d’orI .... . . » 9.62 > 9.64
Lire turcescl..................... . . » 10.85 • 10.89
Imperiali......................... . . • 9.85 9.88
Galbeni............................. . . > 5.60 > 5.63
Scrisurile fonc. >Albina» . . . » 101.— » 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/o pe ană.

Numere complete din „Gazetă/4 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI4
ȚflARV CU01IDIANV.

Abonamente
se pottt face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu • ? . 12 fl. v. a.

9
ii

9 9 |2 9
i• a . 6 9 9

» 11-
9 9 |4 9 • • . 3 9 9

Se aedrdă abonamente și lunare cu . . I 9 9

Pentru România și străinătate pe anu . 36 franci

9 9 9 9
ii

|2 9 . 18 9

9 9 9 9
11

4 9 . 9 9

Celti mai ușortt mijlocit de abonare este prin man-

Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori . . . . 10°

9 5__ Q9 9 ° u 9 . . 15°

9 Q__1 19 9 17 x 9 ’ ’ . . 20°

9 9 9 ---15 „ . . . . 30°

9 „ „ 16—20 „ . . . . 40°
Dela 20 de repețirl în susu . . . . . 50°

datu postaltt Abonamentele se plătesett înainte.
Rugămîî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămuritîî adresa, ca trimiterea diarului să nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere,

Administrațiunea

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 
se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susît

Brașovti li 13 Maiu 1884.
Gazetei Transilvaniei.

Ceva ne mai pomenită!
Eu dau din causa desfacerii mărfei mele cu prețulu de batjocură eftinu

numai de 5 fl
Unu rendu de haine bărbăterci 

constândă din 3 metrii 20 cent, postavă de Brun și 
berg, din celu mai bună, pentru

-= PRIMĂVERÂ SI VERĂ
Stofele sunt țesute în colorile cele mai noue și 

nuansate și pestrițate. Trei feliurl de cenușiu, 3 
albastru, 3 feliurl cafeniu; etc. etc. Ddeă caută cineva aș 
procura cu puține parale unu rândfl de haine bărbătesc!, se bine- 
voi6scă din causa marei căutări a să grăbi cu comanda.

Mostre (le probă nu să triinetîî.
Ori care stofa ce uu va ce nu va conveni, să primesce fără nici o 

dificultate înapoi. Comandele se facă dăr’ fără riscă.
ĂJ Domniloră postovarl și croitori, nu se pite da rabată din causa pre-
•K ’ului pre mictl- Adresa:

Hecht" s Wiener-Tuch Vesendzings-Geschăft,
Wien I Kolowratring Nr. 9.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

«s *
stofa Reichen-

moderne, 
feliurl

Forte importantă!
ROGU! CITIȚI ACESTA! «

Eu ’ml desfacă magazinnlă meu deschisă încă din anulă
mită la toți fără osebire cu prețulă:

numai de 3 fl. 25 cr.
renumitulă ciascmicu. patentai recunoscută de tote capacitățile ca

celu mai buuu ciasornieîi în lume
cu capace de Nickel americană veritabilă și fără cheiă de trasă, 
și cu garanță dată în scrisă pentru 5 anî. Acelașă ciasornicfr cu 
mersă de Anker cu fl. 1 mai scumpă. Celă din urmă este pusă într’ună 
etui de metală mai laLă și mai adiuslată. — Se trimite seu după solvirea pre
țului seu prin rembursă, numai și numai de cătră

WILHELM HECHT, ciasorntcarfl, WIEN Stadt Christinengasse.

1870 și tri-

Cătră tăte damele!
»E JSECBEOUTU! DES’ A»EVE»ATU!

Eu subsemnatulii mă obligă a dă cu prețulu de batjocură eftinîî
DT TT ZMZ I DE fl. 1' 

§18- 0 MARAMĂ PENTRU DAME 
fabricată în colorile cele mai moderne pote avea (ie-care damă ce va comandă 
cu banî gata seu prin rembursă.

Colorile sunt brilante, cenușii, cafenii, albe, ecossaise. turcescl, aurora, 
violete, roșii, vinete, quadrilate, și o astfelă de maramă e indispensabilă pentru 
fiă-care damă și domnișoră. Mărămile sS recomandă ele însă’șl, de acea nu 
mai trebuescă lăudate.

Adresa: TUCHER Fabriks-Niederlage Hecht WIEN.

Celu mai bună Cascavalu de Azuga
(Brânză bună

I

se găsesce de venejare la D-nu Ifâateiu Mocanu la AZUGA (România)

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directu.

Tipografia Alexi Brașovă.
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