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Scrisori nefranoata nu so primesou. — Manusorlpto nu so rotrămltu.

m 68. Joi în 10 (22) Maiu 1884.

Brașovu în 9 (21) Maiu.
Intr’unulă din- numerele premergătdre amu 

dovedită cu argumente puternice, că agitațiunea 
contra ndstră este condusă și nutrită de foile ma
ghiare.

Directorulă politică ală fdiei agitatdre „Ellen- 
z£k“ are cutezanța a declară personală în numă- 
rulă dela 16 Maiu, într’ună articolu pe care l’amă 
reprodusă erl, că corectă a fostă purtarea tineri- 
mei maghiare din Clușiu, ba încă pre moderată.

Ciudată declarațiune!
In termenulă de pre moderată, agitatorulă 

își esprimă nemulțămirea cu ceea ce s’a făcută. 
Elă ar fi voită mai multă, ar fi voită p6te să 
curgă sânge.

Și pentru-ce atâta ură și înverșunare contra 
ndstră ?

Pentru că vorbimă românesce, pentru că a- 
vemă societăți în caii ne cultivămă românesce.

Străinii, trăindă departe de luptele ndstre, 
p6te voră crede că aici e o luptă de partidă, o 
luptă între cei dela putere și între cei din opo- 
sițiune.

Dâr nu-i așa.
Aici nu e luptă nici chiar între stăpâni și 

desmoșteniți.
E mai multă: e luptă de rassă.
De la dualismă încoce Maghiarii au procla

mată pe față stingerea nâmului românescă din 
Transilvania, Banată și Ungaria.

Limba română a fostă cu desăvârșire alun
gată din comerciulă publică ală statului. Legea 
de naționalități de ei a fostă făcută, și totă de ei 
călcată în piciore și scosă din practică. Și totuși 
nu sunt satisfăcuți, pe câtă vreme mai audă glă- 
suindă românesce, fie în sate fie în orașe, mama 
cu copilulu său, fratele cu sora, cărturarii cu o- 
pinca și opinca cu cărturarii.

Morte dâr Româniloră, dâcă nu voră se fie 
Maghiari!

Ca mdrtea pentru Români să sosescă cu 
pași mai grabnici, de doi ani și mai bine Ma
ghiarii au înființată mai în tdte comitatele socie
tăți de maghiarisare.

In fața acestui pericolă, era o datoriă sacră 
a Româniloră să caute mijldce de apărare legală, 
ca să-și salveze naționalitatea.

După ce nu ne-a mai rămasă nimică nebat
jocorită, nici limbă, nici naționalitate, nici bise
rică, trebuia să punemă umără la umără și să 
ne cultivămă și desvoltămă românesce, fără ca 
inimile ndstre să ni le înstrăinămă de iubirea 
cătră acâstă patria, care e și a nostră, nu numai 
a Maghiariloră.

Pe cândă noi luptămă pentru desvoltarea ma
terială și intelectuală a poporului nostru și prin 
urmare pentru consolidarea patriei ndstre, fap
tele întâmplate în filele acestea în Clușiu, ne 
dovedescă din destulă că agitătorii maghiari o 
subminâză..

E sciută că numai popârele culte și civili- 
sate potă esistâ, numai cultura adevărată pdte 
să creeze unui stătu unu viitoru sigură.

Românii pătrunși de acestă adevăru s’au ho- 
tărîtîi să înființeze societăți pentru cultivarea lorii. 
O astfelu de societate este și societatea „Iulia,“ 
a studențiloru universitari Români din Clușiu. 

In asemenea condițiuni sunt înființate tdte soci
etățile ndstre de cultură.

Aceste societăți au statute îu regulă, revi- 
suite și aprobate de ministeriulă de interne din 
Pesta, și sciută este cu câtă sinceritate și lealitate 
le păzescă Românii de ori-ce înrîuriri, cari ar 
pute să le pericliteze esistența basată pe lege.

Cu t6te acestea înaintea foiloră maghiare 
agitatdre este o crimă de a ne cultiva într’o so
cietate românâscă; este o slăbiciune și ună in- 
convenientă comisă de guvernă, dâcă sufere ast- 
felă de societăți, cari se îndeletnicescă cu ce
tirea, declamarea poesiiloră lui Mureșianu, Alexan
dri, Bolintineanu și a altora; este o curată ne- 
buniă în fine din partea legiuitoriloră unguri, 
că mai tolereză se esiste, fie și numai pe hârtie, 
nisce legi, după cari formarea unoră asemeni 
societăți de lectură este permisă.

Agitatorii, în frunte cu „Pești Naplo“ și 
„Ellenzâk“, au isbutită să ațîțe spiritele în contra 
societățiloră literare române. Inaeeputulă l’aă 
tăcută cu societatea „Iulia,“ pentru ca să termine 
cu celelalte.

Mergândă înainte totă așa, ne putemă aș
tepta ca într’o bună diminâță pandurii să ne în
chidă și bisericele, ca să nu ne mai putemă închină 
românesce; ne putemă așteptă să fimă arestați 
din casă și de pe strade pentru că vorbimă ro
mânesce.

Ei bine, pregătâscă puternicii (Șilei temnițe 
pentru trei milidne de Români, -dâcă le dă mâna!

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

Pesta, 21 Maiă. — Rescriptulă regală 
privitoră la convocarea Reichstagului pentru 25 
Septemvre s’a subscrisă deja. Alegerile generale 
s’au fixată de cătră ministrulă de interne pentru 
cjilele de 13 până la 22 Iunie.

Paristl, 21 Maiă. — Guvernulă a hotărîtă 
ca proiectulă în privința măririi taxeloră vamale 
pentru importulă făinii și viteloră cornute să se 
presinte camereloră. La întrunirea acestora Ferry 
ceti declarațiunile privitâre la cestiunea Tonki- 
nului și la convențiunea încheiată în Tiencin.

Madridil, 21 Maiă. — Camera Cortesiloră 
s’a deschisă.

Telegramă particulară a «Gaz. Trans.«

Clușiu, 20 Maiu.
Maialulă junimei române universitare din Clușiu, 

anunțată pentru 24 Maiu, se amână pe timpă nedeter
minată. Ședința generală însă se va ține în dioa indi
cată în localitatea societății »Iulia.« Secretarulu.

Biuroulă telegrafică din Pesta ne-a fostă 
informată rău dicândă, că s’a închisă societatea 
„Iulia“ din causă că s’ar fi ocupată cu politica 
contra statuteloră.

După informațiuni sigure ce le avemă dela 
Clușiu în societatea „Iulia,“ nici odată nu s’a 
făcută politică și de aceea nici n’a putută fi 
disolvată din causa acesta.

Red. „Gaz. Trans. “

„Gazeta" și „Pester Lloyd.“

In articululă nostru de erl amu spusă că 
amă adresată d-lui șefredactoră Dr. Falk dela 
„Pester Lloyd“ o telegramă, în care ceremă să 
revdce cele scrise în articolulă. său de fondă re
lativă la una din felicitările ndstre, (Șicându că 

ea ară fi conținută cuvintele urmată re: „Trageți 
cu biciulă de focă peste pielea Maghiariloră. “'

Reproducemă dar acea telegramă ce a tri- 
mis’o șefredactorulă „ Gazetei“ și care a fostă publi
cată de diarulă oficiosă din Pesta, împreună cu 
observațiunile ce le face „Pester Lloyd:“

Primimă dela șef-redactorulă »Gazetei Transilva
niei* telegrafică următorea declarațiune:

Brașovă, 19 Maiu.
«In articolulă de fondă din Nr 136 ală stimabilului 

d-v6strâ organă afirmați, că «Gazeta Transilvaniei* ar fi 
publicată o telegramă de felicitare, în care s’ar fi disă: 
«Trageți mereu cu biciulă de focă peste pielea Maghiari
loră/ Declară categorică că în (fiarulă meu niciodată 
nu s’au întrebuințată asemenea cuvinte față cu concetă
țenii noștri Maghiari. Ve rogu der ca în interesulă ade
vărului să bine-voițl a revocă imediată acea afirmare 
care pune pe ună falsă tăremă politica Ro
mâniloră.*

Dr. Aurel Mureșianu.
Redactorii-șeftt alu «Gazetei’Transilvaniei*.

Luămă cu satisfacțiune actă de acestă declarațiune, 
care ne a sosită cu puțină înainte de miedulă nopții. 
Autorulă articolului de fondă respectivă va sci să arăte 
isvorulă, din care a luată citațiunea în cestiune.

Suntemă curioși se vedemă cum* se va jus
tifică scriitoriulă articolului din cestiune, dâr 
pretindeam dela dânsulu, ca dela unu omu de 
ondre, ca fără întârziere se arate isvorulă de 
unde a luată tendențidsa citațiune din cestiune, 
siguri fiiindă, că nu noi vomă fi aeeia, cari 
vomă rămâne de minciună.

Cronica tjLilei.
D. Șefă ală gării Brașovu bine voiesce a pune în 

vederea publicului, că circulațiunea de dimineță a tre- 
nuriloră de persdne între Brașovă și Predelă 
nn se va începe la 20 Maiu, după cum se anunțase, ci 
la 1 Iuniu, cândă voră ave și legătură cu cele române 
la Predelă.

*
Duminecă în 13 (25) Maiu. Societatea sodaliloră 

Români din Brașovă va face o escursiune în stejerișă; 
petrecerea va fi cu dansă. Plecarea va fi precisă la dra 
1 de la gimnasiulu română.

*
Din Clușiu ni se scrie că locotenentulă în reservă 

Nicdră, care cu ocasiunea scandalului din grădina 
«Stadler* din Clușiu ceruse asistența armatei, a fostă 
insultată în modă brutală de ună studentă în dreptă 
maghiară; și a cerută satisfacțiune provo- 
cândulă.

*
%

Asâră s’a dată opera «Ebrea.« Proverbulă dice: 
«De ce ți-e frică nu scapi, și încă odată ne-amă putută 
convinge de adevărulă lui, căci trupa D-lui Dorn nu a 
scăpată de fiasculă, de care ne era frică, că îlă va face. Ne 
mirămă forfe multă de directorulă Dorn, care mai bine 
își cunosce personalulă și puterile, că i-a fostă posibilă 
a împărți rolurile în acesta operă.

Dela primulu actă toți cântăreții păreaă a-șl fi con
sumată tdte puterile, și mai alesă basulă (Cardinalulă 
Brongi) își perduse cu totulă resufletulă. Nu voimă să 
facemă critica cântărețiloră, fiind-că ei nu sunt de vină 
decă directorulă le impune roluri imposibile pentru ei 
ci vomă dice numai, că nu amă dori să asistămă încă 
odată la o luptă așa de crâncenă, între voință și nepu
tință. Mâne Joi «Don Joan« de Mozart. Dorimă succesă 
mai bună! (?)

*
«L’ Indep. roum.« comunică, că Joia viitore, 10 (22) 

Maiu cu ocasiunea aniversării încoronării se va serba 
ună Te-Deum în cadetrala catolică din București.

*
Tribunalulă de resboiă din Badajoz a începută pro- 

cesulă intentată în contra insurgențiloră din Augustă, anulă 
trecută. Acusatorulă publică propune pedepsa cu mdrte 
la 153 ofițeri și subofițeri, 21 căprari și 4 civili,



Scandalulu din Clușiu și diarele din România.

Să lăsămu să vorbăscă mai ântâiu unultî din 
organele partidei dela putere.

„Telegrafului din București scrie:
E durerosă pentru noi să funii martorii neînțelege- 

rilorîî crescânde dintre Românii din Ungaria și Maghiari. 
Amă vorbită în mai multe renduri în aceste cotone de
spre chipulă, cum pacea și liniștea ar pute întră acolo, 
unde acum ura domnesce cu spumele ei, și cum în lo
cuiți lupteloră sterpe și uriciăse, munca producătore ar 
face din Ungaria unulă din statele cele mai prospere și 
liniștite. Scenele petrecute în Clușiu, cu ocasiunea ani
versării dilei de 3 Maiu 1848, ne-au umplută de durere; 
speramă ună momentă, că tinerimea ungară, odraslă vi- 
gurăsă a unui poporă cavaleră, uitândă ura veche și fără 
rațiune, va întinde, ea celă puțină, mâna Româniloră, cu 
cari trăesce în același pată; ne făceamă ilusiunea, că ge- 
nerațiunea nouă, mai liberală ca bătrânii, cari au făcută 
pe 48, voră forță, prin atitudinea loră, mâna părințiloră 
pentru a îndreptăți naționalitățile atâtă de încercate de 
sub corăna S-lui Ștefană. Modulă, cum s’a purtată tine
rimea universitară ungară din Clușiu, cu ocasiunea dilei 
de 3 Maiă, ne-a scosă din inimă acestă ilusiune. Ne-a 
fostă dată să vedemă, că Ungurii, tineri ca și bătrâni, 
culțl ca și inculțl, n’au făcută nici ună progresă în acestă 
privință și că ei, cari au ajunsă să stimeze și să iubăscă 
pe evrei, urăscă ca și acum ună secolă pe Românii mun
citori și leali, cari contribuescă în parte egală cu Ungurii 
la sarcinele statului.

Dămă mai la vale versiunea diarului oficiosă, «Pes- 
ter Lloyd.« asupra celoră petrecute în Clușiu, împreună 
cu apreciările sale. E dreptă prin urmare să lăsămă cu- 
ventulă și unui diară română »Gazeta Transilvaniei,» 
chiar în acestă locă...

■ piarulu francestt din București „L’Indepen- 
dance Roumaine“ scrie :

«Maghiarii aă dată oj nouă probă de barbariă și 
«intoleranța loră și au dovedită odată mai multă lumei 
«că pacea între Maghiari și Români e cu neputință, 
«câtă timpă aceștia din urmă nu-și voră fi câștigată în- 
«trăga loră libertate națională.

«S’a petrecută în Clușiu, capitala Transilvaniei, 
«ună taptă, care trebue să misce adâncă națiunea ro
mână de dincolo și dincoce de Carpați.®

Apoi într’altă parte continuă:
«Acestă insultă adresată tuturoră Româniloră cere 

«o reparațiune .... Deocamdată resultă din acestă 
«faptă, că deși sunt o miă de ani decândă hordele lui 
«Atila au invadată Europa, împrăștiândă în trecerea 
«loră orăre și terore, ar crede cineva, că aă fostă numai 
«erl. De o miă de ani descendenții acestoră horde sunt 
«în Europa, și încă n’aă făcută nici ună pasă cătră 
«imensele progrese ale civilisațiunei umane. Aă rămasă 
«barbari și sălbatici, fanatici și intoleranți, și așa voră 
«rămâne totdâuna. D. M. Pulsky dicea deunăzi, răs- 
«pundendă la unulă din articolii noștri, că a fostă feri- 
«cită d’a vede, că nu esistă România irredentă.

«Decă amicii d-lui M. Pulsky continuă a provocă 
«pe Românii Transilvaniei, cum aă făcută la Clușiu, de 
«sigură voră fini prin a produce o agitațiune, care va 
«sili să se creeze ună partidă irredentistă.®

„România Liberă “ din București c|ice:
«A ajunsă la culme terorismulă maghiară!
.Tinerimea românescă de la univesitatea din Clușiu, 

«din nenorocire destulă de mică la numără, serbândă 

,diua de 3/15 Maiu, a fostă insultată și maltratată de 
.cătră studențl unguri în numără.de peste 7—8 sute, 
«secundați de lăpădăturile plebei unguresc!.

,Etă unde au ajunsă lucrurile peste munți. Tero- 
«rismulă e mai mare de câtă în nefastele vremuri de dina
inte de 1848. Ungurii, avendă puterea în mână, îlă eser- 
«citeză în modulă celă mai odiosă. Vae victis /

,,Șz la noi, unde Ungurii sunt niște străini veniți 
„se nu piară de fonie, la noi, în țtlra nostră, tolerămu 
„conciliabule ungurești, tolerămu adunări, în cart se pro- 
,șpagă hula de noi, tolerămil, ca stegulu ungureștii se făl- 
„făie ca în capitala lui Arpadil.

«Și dreptă recunoscință, Românii, cari peste Car- 
«pațl sunt acasă la dînșii, pe moșia loră strămoșescă, 
,nu-șî potă petrece, sub regimulă sălbatică ală Unguri- 
,loră, nici ci ușile închise!

«Unde amă sjunsă? Ce va fi de noi?
«Terorismulă maghiară s’a desvoltală peste CarpațI 

«după gradulă de-a pune în pericolă și viața ori cărui 
.Română.

3 (15) Maiu la polele Munțiloră.

Domnule Redactorul
Cetirea întemplăriloră neașteptate din Clușiu ne 

grăbesce a vă descrie pre scurtă serbătărea dilei de 3 
(15) Maiu. Acesta o facemă cu atâtă mai vertosă, ca 
se-șl perdă cei din Clușiu fisiunile, că doră numai in
teligența română din Clușiu și din alte orașe semte, vor- 
besce românesce și-și apără drepturile naționale.

Noi Românii din Ighiiu încă înainte de cei din 
Clușiu serbamă în totă anulă diua de 3 (15) Maiu, acum 
încă voimă să dovedimă, că cei din Clușiu nu sunt singuri, 
și că lungă e șirulă și mare e numerulă celoră nemulțu
miți și indignați cu sărtea presentului, și ca să arătămă 
că cu câtă mai multă domnii maghiari vreu a năbuși 
semțulă de naționalitate ală cărturariloră români, cu 
atâta mai tare se deștăptă conștiința națională în poporu.

Au nu știu bătăușii din Clușiu, că prin opunerea 
unei puteri se nașce n6uă putere, și că din grăunte se 
nasce spiculă ?

Dovadă, că viuă e conștiința națională în poporă, 
este serbarea națională a poporului română din Ighiiu 
ținută în 3 (15) Maiu. Ca în toți anii astfelă și acum 
încă din presăra (filei s’a anunciaiă prin tragerea clopo- 
teloră, că c|’ua urmălore e di de serbătore.

Poporulă română din tote părțile, putemă dice cu 
laudă în numără multă mai mare ca de altă dată a aler
gată la biserica gr. or. din tocă, unde s’a ținută de astă 
dată servițiulă divină, ună servițiu întru eterna memoriă 
a celoră căduțl pentru libertate și ună părăstasă prin 
trei preoți. S’a ținută spre a arăta însămnătatea dilei 
și datorințele năslre față de ea, o vorbire, care cu cea 
mai profundă atențiune a fostă ascultată și de dlă pretore 
Koblos Miklos, asistândă dela începută până după finirea 
vorbirei ținută de proprietariulă Nicolau Florescu.

Atâta mângâiere potă ave cei insultați de fanaticii 
din Clușiu și ofensați în modă necultă, că și noi pre la 
sate suntemă puși sub paza polițienescă.

După acestea vă rugămă a primi următbrea 
Felicitare.

Pentru neobosita stăruință, jertfă și perseveranță 
ce ai adusă pe altariulă națiunei române, prin rădicarea 
«Gazetei» la foie cuotidiană, — noi toți, cari amă săr
bătorită aici la polele munțiloră apuseni (fiua de 3 (15) 
Maiu vă felicitămă și-ți urămă vieța îndelungată și să 
ajungeți sânălosă câtă mai curăndă la ținta care d’in- 
preună cu întrega națiune română o doriți, și vă asi- 

gurămă de nestrămutata năstră credință și stimă pentru 
principiile ce apărați, cărora aderămă urmându-țl și noi 
resoluți până în fine.

In numele asistențiloră la serbare.
Basiliu Andrea, Nicolau Florescu,

preoții rom. proprietara.

Adunarea alegătorilord români în Lipova.
Lipova 6 (18) Maiu 1884.

în adunarea electorală conchiemată pe astădl, amu 
alesă ună comitetă electorală d® 23 membri; er de de
legați pentru adunarea generală a alegătoriloră români 
ce se va ține la Sibiiu, pe Domnii: Davidă P. Simonă, 
comerciantă și Nicolau Pasta, proprietară.

Adunarea alegetoriloru români în Grboti.

Selagiu, luna lui Maiu 1884.
Stimate D-le Redactoră! Cum vădă, încă nu 

ți s’au relatată despre conferința alegătoriloră români 
din cerculă electorală ală Dioșodului, însă ca nu cumva 
onor, publică să cugete, că noi cești de aici dormimu, ui- 
tându-ne de datorința năstră și remânendă indiferenți față 
de curentulu fapteloră, ce se petreeă în tote unghiurile lo
cuite de inimi române, îmi țînă de datorință a aduce la 
cunoștința publică, că conferința și la noi s’a ținută în 
orășelulă Gibou la 24 Aprile. De președinte conferința 
a alesă pe d. Ioană Popă, proprietară în Domnină, er 
de notară pe d. Gavrilă Carabeță preotă în S. Odor- 
heiu, astfelă constituită după mai multe desbaterl confe
rința a alesă doi delegați pentru conferența generală ce 
se va țîne la Sibiiu, în personele d-loră Alesandru Dra- 
gomiră advocată în Zelâu și Clemente Popă preotă 
in Bredu. Totodată a votată mulțămită și recunoștință 
foiloră: «Gazeta Transilvaniei» «Observatoriulă® «Lumi- 
natoriulă1 și «Telegrafulă Rom.‘, pe timpulă câtă a fostă 
redactată de părintele N. Cristea. Cu bucuriă vă noteză 
și aceea, că la noi programa consorțiului frățietății nu-șl 
află aderenți. Dee Dumnezeu, ca pănă încă este în 16- 
gănă se-i vedemă apunerea. Unii alegetoru

«Pester Loyd« și conferința din Sibiiu.

Organulu oficioșii „Pester Loyd“, precum 
amu amintită în numerulu de erl, scrie urmă- 
tdrele relativă la viitdrea conferință din Sibiiu a 
Româniloră:

«N'am da nici o însemnătate întemplăriloră din 
Clușiu, decă n’ar coincide cu pregătirile pentru marea 
conferință â Româniloră în Sibiiă. Acestă conferință e 
pregătită în modulă celă mai curiosă posibilă. De obiceiă, 
cândă se prepară o adunare politică, organisatorii aces
teia caută să publice câtă mai esactă tîmpulă și loculă; 
în casulă de față, conducătorii se si Ies că să înșele 
opiniunea publică și să păstreze data întru
nirii ca ună secretă pentru părtași. . . Aceste înșe
lări copilăresc! nu ne intereseză de tocă. E tristă însă 
că poporulă, așa de inteligentă și capabilă a se cultivă 
pol’licesce, se lasă a fi condusă de nisce vorbăreți de- 
șerți, pentru cari politica e o meseriă ce n’o pricepă.®

«De multă vreme acești domni nu s’au arătată 
atâtă de nemăsurați ca. după constituirea partidei române 
moderate din Budapesta, și acăsta o privimă ca ună 
semnă din cele mai favorabile pentru noua partidă. In 
momentulă, cândă se găsiră politici români, cari pe te- 
renulă realității lucruriloru, să țintescă la o înțelegere 
asupra dorințeloră connaționalitoră loră, intransigenții și 
teroriștii simțiră, că terenulă le fuge de sub pictore. Furia 
fără margine, cu care atăcară noua partidă, pentru a o

FOILETON U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

In chipulăacesta toți săracii, de altminterea părăsiți, 
îșl căpătară câte un prietină, câte un părinte, câte ună 
ângeră de pază, cărora le rămânea recunoscători în tâtă 
vieța.

Acum erâ întrebarea; de unde să se ia hrană și 
îmbrăcăminte pentru săraci? Venitulă din (ondulă săra- 
ciloră nu erâ de ajunsă.

»ț)eu ar fi tristă lucru,® dise atunci Alexandru, «ar 
fi tristă, cândă ămenii sănătoși nu și-ar pute câștigă cu 
mânile pânea de tote dilele. Uitați-vă, din toți săracii, 
atâtă cei din spitală, câtă și cei cari locuescă pe la 
casele loră formeză ore-cum o singură familiă, prin 
urmare trebue să lucre unulă pentru toți și 
toți pentru unulă. Cei de pe la casele loră trebue 
să lucre peste săptămână lucrulă, ce li se împarte, cei 
din spitală, afară de Dumineca și sărbătorea, trebue să 
lucre câte optă căsurl pe fi.’

Așa se și făcu.
Cela-ce nu voia să lucre erâ închisă într’o 

casă întunecosă, care n’avea nici o ferestră. Aci 
i-se dă de băută apă rece, 6r de mâncare cartofi reci 
și fără sare, care nu-i mai mânca nimeni. Nu tocmai 
plăcute bucate. Din contră cela-ce lucră avea pe fie-care 
di mâncări calde, ba odată pe săptămână chiar și carne.

Cine vrea să fie harnică și afară de cele optă că

surl putea să-și câștige și bani. Marfa lui o vindea in- 
stitutulă și banii i se punău în casa de păstrare. In 
modulă acesta îșl adunau câte o sumă destulă de însem
nată. — Cela ce blăstămâ, ori înjură, cela ce vorbiă lu
cruri necuviinciose seu nu țină rănduelă, acela erâ dusă 
în casa întunecbsă, fără nici o îndurare. Din potrivă cela 
ce trăiâ liniștită și cu cinste, avea nădejde să i se îm- 
bunătățăscă sărtea. Putea ajunge în spitală ună supra- 
veghetoră seu chiar economulă spitalului. Pentru că 
din cei mai de trebă se alegeau inspectorii, cari gri- 
jau de lucrări, de purtarea altora, de curățeniă și 
renduălă. Inspectorii împărtășiau t<5te economului, care 
asemenea erâ din cei din spitală. Economulă pre
cum și bucătăresele erau scutiți de ori ce lucru de 
rendă; supraveghetorii erau numai patru cesurl datori 
să lucreze pentru institută. Ce lucrau mai multă erâ 
noroculă loră. Tot astfelă bucătăresele. Irina era in
spectară cea mai mare asupra bucătăriei. Ea deprin
se la fiertă două femei sărace. Altă femeiă săracă gri
ja de rufele, de îmbrăcămintea și de uneltele celoră 
din asilă. — Astfelă toți săracii din spitală trebuiau 
să-și alegă una din doue: ori casă întunecosă ori 
speranța de înaintare, va să fică tolulă erâ 
alcătuită pentru binele loră.

Lucru pentru săraci se găsea în tătă vremea. îna
inte de tote toți săracii împreună trebuiau să lucre gră
dinile și tocurile de câmpă ale spitalului, să samene bu
cate, fasole, mazăre, salată, cepă, cartofi, cânepă, ină și 
altele, afară de acesta trebuiau să lucre și hutarulă care 
’lă luase institutulă în arendă de la sată. Folosulă par- 
celeloră însă, împărțite de la comună, îlă trăgea fie-care 

familiă pentru sine, dar așa că mai înleiă i se subtrăgea 
datoria cătră asilă pentru mâncare, haine și locuință, 
ce întrecea putea epitropulă să vendă și banii să-i pună 
la păstrare.

Mai cu semă bărbații trebuiau să diregă drumu
rile, să curețe fântânele, șă tragă șanțuri, ca să se scur
gă tocurile mocirtose din pădure, se tae și să crepe lemne 
pentru sine, în pădure pe unde să rărea arborii să . plan
teze bradi, fagi și stejari tineri, trebuia să mai îndepli- 
nescă totă felulă de lucrări, de zidăriă și tămplăriă pentru 
repararea caseloru loră. Cândă era vreme urîtă seu erna 
bărbații aveau cu multă mai multă de lucru. In timpulă 
acesta cei ce se pricepeau la slrungărită, cei ce sciau să 
umble cu gilăulu și cu ferestrăulă, trebuiau să 
lucre totă felulă de unelte de casă, de bucătăria, de 
câmpă și altele. Unii învățau a țese ună felă de pănură 
țărănescă, forte trainică, ori țeseau pânză de ină și de 
cânepă. Erna-vera, totă de-a-una lucrau câteva răsbâe 
de țesută.

Femeile, chiar și bărbații familieloră sărace, tre
buiau să ajute la lucrulă câmpului, când nu ajungeau 
bărbații, trebuiau să curețe și se cârpescă rufele și hai
nele tuturoră săraciloră, să torcă lână, cânepă și ină, 
ori să depene pentru țăsetori și alte mai multe.

Toți lucrau pentru unulă și unulă pentru toți. Și 
săraciloră le mergea așa de bine în câtă mai trecură la 
ei câteva familii, cari mai nainte, cândă erâ vorba să-i 
pună la unit tocă cu săracii, diseră că ele se potă sus
ține fără cerșiloriă și fără ajutoră din partea comunei.

--------------— (Va urma-) 
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des^urăgia și discredita, e cea mai bună dovadă, că do
rințele poporului română, în afară de cerculă politicilor^ 
de meseriă, sunt îndreptate în aceiași direcțiune cu ale 
nouei partide. Românii transilvani să pregătescă din ce 
în ce mai multă pentru primirea unei politici nouă, care 
să nu redeștepte în fie-care moinenlă amintirile resboiu- 
lui civila. Acestă mișcare e o realitate și agitatorii, cari 
probabila vora conduce încă cea mai mare parte a con
ferinței din Sibiiu, nu vora pute schimba lucrurile. O 
naționalitate atâ'.ă de numerosă și de cultivată politicesce 
ca cea română e peste putință să persiste pe calea pa
sivității, care o impedecă să se folosescă de binefacerile 
statului. In momentulă cându Românii se vora hotărî să 
se reîntărcă pe terenulă Constituțiunii, tăte avantagiele 
vieției constituționale le vora sta deschise. Nici ună mo
tiva seriosă nu-i pote împedeca să între pe calea arătată 
de conferința din Budapesta, și sperămă, că Românii 
vora părăsi căile anihilarei politice alipindu-se la curen- 
tula inaugurata sub auscipii atâtă de frumose în Buda
pesta.»

Năluciri și spaime’n visu.

„Ellenzăk'4 de a<}i, ocupându-se din nou cu 
societatea Iulia dela Clușiu, blameză poliția și or
ganele guvernului d’acolo, că n’au urmărită pasă 
cu pasu pe membrii ei, spre a se informă despre 
lucrările loră dacoromâne. Acusările aduse po
liției și guvernului le ilustrăză citatulu (Jia™ cu 
următărea nălucire și spaimă’n visu:

„Unu funcționarii de înaltă posițiă din păr
țile Transilvaniei, dice „Ellenzek,44 a raportată 
guvernului că tăte ținuturile Transilvaniei suntu 
încunjurate cu unu lanțti de conspirațiuni irre- 
dentiste dacoromâne. “

„Agenții secreți ai Daco-României au pregă
tită părțile Transilvaniei, ca cu ajutorulă unei 
eventuale încurcături internaționale, să însceneze 
răsboiulă civilă și se introducă o nouă organi- 
sare de stătu. “

„In biurourile comiteteloră secrete stau gata 
planurile privităre la organisarea administrativă, 
militară, a prefecturilor, comandanțilortl, și chiară 
persdnele pentru deosebitele posturi sunt deja 
desemnate. “

„Inaltulu funcționară de care vorbimă și-a 
esprimatu temerea în privința acestoru agitațiuni 
și a cerută celoră în dreptă ca să dispună a se 
face cele mai severe cercetări. “

„Din partea celoru dela guvernă însă s’a 
răspunsă că t6te aceste informatiuni nu sunt 
decâtă efluxulă onoră vedenii și n’aă făcută ni- 
mică, cu tăte că numitulă funcționară de înaltă 
posițiă este chiară omulă de încredere ală gu
vernului.41

Primirea în academia de marină.

Cu începutulă anulai scolastică viitoră, 16 Septem- 
bre, voră fi de ocupată în academia de marină c. r. din 
Fiume mai multe locuri de elevi nesolvențl, semisolvenți 
și solvenți.

Primirea se face atâlă în anulă I, câtă și în II. 
și III.

Condițiunile generale de primire sunt*):
a) . Calitatea de cetățenă austriacă seu ungară 

streinii trebue să aibă pre-înalta concesiune a Maiestății 
Sale c. r. apostolice, — aptitudinea corporală atâtă pen
tru educațiunea militară câtă și pentru viitor: servicii pe 
mare;

b) , purtare morală corespundătore;
c) , să fi împlinită 14, der să nu fi trecută de 16 

ani, spre a întrâ în cursulă I, să nu fi trecută de 17 ani 
pentru cursulă II, și de 19 pentru cursulă III; și

d) , studiele absolvate cu succesă generală mulțămi- 
mitoră și adecă: pentru anulă I se ceră cele patru 
clase inferiore, pentru ală II șese clase, și pentru ală 
III optă clase gimnasiale său reale, seu ale unui insti- 
tută de rangulă acestoră scăle.

Ca nesolventă (cari nu plătescă) au dreptulă a întră: 
fii de o fi ceri, de amploiațl militari, de curte 
seu civili.

Solvenți (cari plătescă) potă fi primiți fii de cetățeni 
ai monarchei austro-ungare, cari împlinescă condițiunile 
prescrise.

Taxa de alimentațiune pentru ună solventă face în

•). Condițiuuile de primire complete și tipărite se potti că
pătă prin L. W. Seidl și fiu în Viena, și la cerere se dau și de 
cătră admiralitatea c. r. a portului din Pola, de cătră comanda cer
cului maritimu din Triestfi și de cătră comanda academiei de ma
rină din Fiume.

ăstă (impă 800 fl., pentru ună semi-solventă (cari plătesce 
jumătate tacsa) 400 fl. pe ană. Din taxa de alimentați
une, care se solvesce anticipativă în două rate, la 16 
Septembre, și la 16 Marte, comandei academiei de marină, 
se întâmpină tote spesele pentru elevi în institută.

Acei aspiranți, cari se alegă dintre cei competențl 
spre primire, trebue să se supună la ună esamenă de 
primire în Fiume. Acesta cuprinde pentru intrarea în 
anulă I: a), limbj germană, b), matematica, c) geografia 
și istoria, d), sciințele naturale. — Aceste obiecte se 
ceră în măsura aceea, în care se predau în cele dintâi 
patru clase ale unei scole medie.

Esamenulă de primire pentru anulă II. III. cuprinde 
acele obiecte, cari se propună în anulă I. respective II. 
ală academiei de marină. In privința limbei esamenulă 
este obligată numai din limba germână și francesă seu 
anglesă. — Cunăscerea armeloră seu exercițiile marine 
și militare practice nu se ceru la acestă esamenă.

Esamenele de primire începă la 10 Septembre și 
aspiranții aleși voră fi de timpuriu conchiămațl la 
Fiume.

Instrucțiunea în academia de mărină dureză patră 
ani. După absolvarea cu succesă a anului IV. elevii 
voră fi denumiți cădeți de clasa II.

Pentru fiecare elevă are să se depună în cursulă 
celă mai înaltă adecă IV, de odată cu rata (câștiulă) 
din urmă a taxei de alimentațiune și suma, ce se va 
ficsâ în totă timpulă pentru armătură (echipare), pentru 
casulă de a eși cadetă de marină. Echiparea eleviloră 
nesolvențl și a alumniloră se face de cătră erară.

Suplicele pentru primirea în academia de marină 
c. r. au a se adresă la »Min is teriulă de răsboiă 
imperială c. r., secțiunea marinei, în Viena.» 
Persănele aflătore în serviciulă statului (curții) înainteză 
suplicele loră prin autoritatea superiOră, eră personele 
private prin cea mai de aprope comandă militară de 
piață, de stațiune, de întregire. Suplicele trebue se 
sosescă la adresa loru celă multă până la 10 Augustă.

La ele au a se adauge: 1. Certificată de boteză,
2. Certificată de domiciliu, er decă acesta lipsesce, are 
a se procură până într’ună ană, 3 Atestată medicală mi
litară, 4. Actă de vaccină (altoire), de cumva vaccinarea 
(altoirea) nu este confirmată în atestatulă medicală. 
5. Tote atestatele studiiloră din scolele medii dimpreună 
cu atestatulă de pe semestrulă ultimă.

Viena, în Aprile 1884.
Dela Ministcrula de resboiă imperială c. r., 

secțiunea marinei.

p e 1 VL.
In numele Reuniunei române de lectură din Temi- 

șora, pre basa decisului adunărei generale din 9 Martie, 
și a comitetului din ședința lunară 6 Maiu a. c., sub- 
semnatulă Presidiu îșl ia îndrăsnăla a apela cătră ono- 
rații domni autori români, ca să binevoâscă a dona câte, 
ună esemplară din opurile loră, pre sema bibliotecei 
acestei Reuniuni. Deasemenea suntă rogați toți domnii 
și domnele, cari posedă bibliotece seu cărți disponibile, 
ca binevoescă a spenda câtă mai multe cărți, mai 
alesă: scientifice, beletristiee, literarie, pedagogice, reli- 
giose-morale și economice, în ori ce limbă, spre înavu
țirea bibliotecei Reuniunei acesteia. Reuniunea are o 
colecțiune forte mică de cărți, și cu bucuriă s’a obsei- 
vată interesulă viu ală publicului românescă cătră lec
tură, prin împrumutarea opuriloră. Acesta este ună în
demnă mai multă, ca să apelămă la bunăvoința onora- 
țiloră domni autori și donatori benevoli, cărora credemă, 
nă trebue să le motivămă mai pre largă necesitatea 
acestoră bibliotece, precum și folosulă culturală ce-lă 
aducă publicului; atâta însă suntemă constrînși a măr
turisi , că mijlăcele materiale ale Reuniunei, nu sunt 
atâtă de favorabile, ca pre calea mai scurtă a prenume- 
rațiunei, să se potă înmulți biblioteca Reuniunei. Comi- 
tetulă din partea sa nu va uita a-și da tributulă său de 
recunoștință atâtă față cu domnii autori, prin recoman
darea opuriloră loră la sprijinirea publicului, câtă și fața 
cu toți ceialalți donatori binevoitori, prin publicarea la 
timpulă său în diarele naționale.

Din ședința comitetului ținută în Temisiăra la 6 
Măiu st. n. 1884.

Petru Oprișiu, Georgin Traila,
președinte. secretară.

MO DELII DE EDUCATIUNE.»

Nu e di dela Dumnedeă, în care diarele 
maghiare să nu trîmbițe în lumea mare că na
țiunea maghiară e „Mesia44 ce va mântui popărele 
Orientului de selbătăcia și barbaria în care zăcu.

Și ca să nu credă lumea că educațiunea maghi
ară e o minciună, damă aci unu esemplu de modulă 
cum Orientulu va fi civilisată.

Inceputulă l’au făcută cu ocasiunea scanda
lului dela Clușiu. Mai alesă, ei s’au produsă, 
în a cântă și declamă la adresa Româniloru o 
poesiă, modelă de cultură și civilisațiune 
în grădina „ Stadler 44 din Clușiu, unde 
elevii dela scăla română din Grelău, serbându 
„Maialulă,44 grădina era plină de dămne 
și domnișăre române. După cântarea și de- 
clamarea acestei poesii, care păte fi premiată de 
„Zuluși,44 Maghiarii demonstranți strigau câtă 
puteu: Să trăiască Ungaria indepentă! 
Trăiască institutulu de cultură, Uni
versitatea maghiară din Clușiu!

Reproducemîî acăstă poesiă în textulu ei un- 
gurescă și în traducere română, germană și fran
cesă.

Kerek ez a zsemle,
Tedd vad olâh zsebre, 
Dugd be vele szâdat
S tiszteld a hazânkat: 
O, te biidos bocskor!

Kerek ez a vilâg,
Sok helyt nyilik virâg. 
Olâhnak esak egy a: 
Bitofa fa virâgja.
O, te budos bocskorI

Kerek ez az orszâg, 
Tiszta magyar orszâg: 
Ki ellene bodul, 
Kergesd ki e foldrol, 
Azt a biidos bocskort.

Rotundă’I franzela acesta,
Pune-o, Română sălbatică. în buzunară, 
Astupă’ți gura cu ea
Și cinstesce patria năstră:
O, tu opincă puturăsă!

Rotundă e lumea acăsta,
In multe părți crescă flori,
Pentru Români nu e decâtă una:
Flărea furciloră.
0 tu opincă puturăsă!

Rotundă’i țera acăsta,
Țeră curată maghiară;
Celă ce urlă contra’I
Gonesce’lă de pe acestă pămentă,
Pe acea opincă puturăsă.

Rund ist diese Semmel,
Stek’ sie, wilder Walach, 

in deine Tasche,
Stopf’ dir das Maul damit 
Und ehr’ unser Vaterland!
0, du stinkender Bindschuh!

Rund ist diese Welt,
Ueberall wachsen Blumen, 

Dem Walachen wăchst nur 
eine:

Das ist die Galgenblume 
O, du stinkender Bindschuh’!

Rund ist dieses Land,
Rein magyarisch’ Land;
Wer dawider heult,
Jagd ihn fort von hier,
Diesen stinkenden Bindschuh’

Rond est ce petit pain
Mets-le dans ta poche, valaque sauvage.
Bourre en ta bouche
Et venere notre patrie â nous: ,
Oh! Toi, puante savate!
Rond est ce monde
En beaucoup d’endroits âelosent des fleurs, 
Pour Ies valaques ils n’en âclot qu’une seule: 
C’est la fleur de la'Potence.
Oh! Toi, puante savate!
Rond est ce pays-ci,
Pays hongrois pur-sang;
Celui qui rugit contre lui
Chasse-le de sur cette terre
Cette puante savate lă!

Diverse.
Unu binefăcătorii originalii. — Primarulă Vienei 

a primită ună pachetă conținendă o sută mii fiorini.
Acestă pachetă era însoțită d’o scrisăre în care se 

c|icea că acâstă sumă se fie întrebuințată pentru o fun- 
dațiune de caritate.

Pachetulă mai conținea încă o scrisăre, care nu 
trebue să fie deschisă de câtă în 1890.

Donatorulă doresce se păstreze anonimulă, și răgă 
a nu se face nici ună demersă său anchelă prin care ar 
putea să fie cunoscută. „Dem.“

Editoră: Iacobft Mureșiauu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cnrsulu la bursa de Viena
din 20 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară 6°/0 122.60 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 92.10 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.90 
Imprumutulfl căiloru ferate

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

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.60 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 119. — 

Amortisarea datoriei căi-
I orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.40 

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

mișii.............................. 101.—
Bonuri cu ci. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vinii ung.........................98. —
Imprumutulti cu premiu

ung.................................... 116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.55 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de auru austr. . . 101.90 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  854.—
Act. băncel de credită ung. 316.25 
Act. băncel de credită austr. 315.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.73
Napoleon-d’orI.................. 9.67V2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 122,—

Bursa <le Bucurescî.
Cota oficială dela 6 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5%) . .

» convert. (6%) . .
împr. oraș. Buc. (20 1.) . .
Credit fonc. rural (7%) . .

>! >, (5°/o) •
> » urban (7%) • •
» > » (6°/0) . .

’ (5°/o) • •
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

< - • Națională . .
Aură
Bancnote austriace contra aură

Cump. 94 vând. 95
94% 95
98% 100%
32 34

104 105%
92% n 93%

103% 104
99% > 100
90.% » 90%

1447. » 1450
345. » 372
234. »

3.40% » 3.65
2.09. » 2.00

Cursulu pieței Brașovtl
din 21 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.28 Vând. 9.29
Argint, românesc .... * 9.22 > 9.25
Napoleon-d’orI................. x> 9.62 • 9.65
Lire turcesc!..................... > 10.85 9 10.89
Imperiali......................... 9.84 • 9.89
Galbeni............................. > 5.62 > 5.65
Scrisurile fonc. »Al bina« . 100.50 » 101.50
Discontulă » ... 7—10 % pe ană.

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

„GAZETA TBANSi LVANIEI“
DIARU CUOIIDIANU.

Pentru

»

Abonamente
fie-cărei luni.

fi.

se potti face la 1 și 15 

Austro-Ungaria pe anu
ii

|2 »

II
|4 V

y) »

Se acordă abonamente și lunare

Pentru România SI străinătate

V

a

«

CU

12
6
3
1

>7

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

Pentru repețirî se acordă următorele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 orî . . • . 10%

5— 8 • • 15%
9—11 V • • 20%

?? 12—15 V . . 30%
v 16—20 V • • 40%

Dela 20 de repețirî în susu • • • • • 50%

pe
ii

I2

ii 
|4

de abonare

anu franci

v
Celu

datu postalu.
Rugămti pe domnii abonați să binevoiescă a ne da 

lămuriți! adresa, ca trimiterea ierului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere*

??

mai
??

mijlocii
V

. 36
. 18
. 9
este prin man-ușorii

Abonamentele se plătescfl înainte.

Administrațiunea „

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

Brasovu 113 Maiil 1884.? I

Gazetei Transilvaniei^
S as™-----JWMMBJUHUimiM sa

Dela cea mai mare fabrică de cesornice, zidită din nou
^ateket (Comp. în (Ceneva.

A sosită celă dinteiu transportă, după desemnă, 3000 bucăți de clsoruicc.remontoir-clironoiueiru, 
nouă, adevărate de Geneva, în două mărimi pentru domni și ddmne. Căsornicele suntă bine regulate, se 
dă garanție pe 5 ani, au mccanisnift paientatiî de nichel cu 24 rubine, capacele gravate fin de aură 
de 18 carate. Suntă multă mai bune decâtă căsornicele elvețiane, și costă I-a calitate fl. 7; 11-a calitate

fl. 5; ear cesornice cu 3 capace de argintă cu figuri de aură mecanică, cronometru-ancker de nichel costă l-a calitate
fl. 17 și a Il-a calitate fl. 14. (Până acum au costată dela fl. 60—100).

Mai departe lanțuri de auru smălțuite de Geneva, cuirasă duplă cu medalion pătra'ă, cu 12 fotografii
caraghiose, smălțată cu aură de 14 carate, greu de 9 galbeni, costă fl. Suntă mai bune decâtă alte lanțuri. Totă felulă
cesornice de Elveția, cari arată de sine diua și dalum, și costă numai dela fl. 3 în susă; lanțuri de aurii și 
inele se vendă în rate; totdeodată doritoriloră li se trimită 300 de desemnuri spre a vedea forma și prețulă. Pentru aceste 
desemnuri să se trimită în mărci 15 cr.

E. SELLINGER Uhren-Allianz a as Genf.
Wien, Adlergasse Ar. 8.

e—3
Publicațiune.

' Se aduce la cunoștința on. publică, 
că s’a finită restaurarea

BĂSLORtl de ABURtl 
de dușă și de vane 

aflătâre în suburbiulă Sclieiă lângă edi- 
ficiulă gimnasiului română și că deschi
dere va ave loc Joi în 10 (22) Maiu 1884.

Băile de vană se potă folosi de publică 
chiar de Miercuri 9 (21?) Maiă.

Cu deosebire se recomandă pentru 
băi reci, cele două basine nou construite 
în totă frumseța și corespundătdre sco
pului.

Brașovă 7 (19) Maiă 18.84.
Eforia scoleloră, proprietară.

3—3

Librăria Nicol. I. Ciurcu
Braso-vCL.»

Bibliografie. In editura Librăriei Socecă & Comp. Bucuresci 
a apărută de sub țipară:
.Conferințele Atheneului Romnnă® 1883—1884.
Conferința I. conține: Programulă gen. al conf. Atheneului pe

anulă 1883/84. Discursulă de deschidere...............C. Esarcu.
învățăminte din Istoria patriei...............N. Ionescu.

II. Relațiunile Franciei cu România sub Ludovică XIV. XV și XVI.
...............V. A, Urechiă.

III. învățămintele din Ist. patriei, continuare la conferința I. de . . .
N. Ionescu.

IV. Apocrifele în literatura română...............Dr. M. Gaster.

V. Partidele într’ună stată constituțională................. C. Dissescu
Se află de vendare â 50 cr. Exemplarulă (trimisă sub bandă

55 cr.) la Librăria Nicol. 1. Ciurcu Brașovă.

Tipografia Alexi Brașovă.

Rastru pentru turiști
atu lui L. LUSER.

Ună mijlocă sigură și fdrte eficace 
în contra ocliiuriloru tari de găină, 
bătăturiloru, așa numita piele tare 

- , pe talpa piciorului, în contra negei- 
Aîoră și tuturorfl asprimeloru pielei.

Efectnl-â. se garanteză:

Pretnlii unei cutii <50 cr. v. a.
Trimițându-se prin poște se plătescu 10 

mai multă.
Deposituld principală: L. SCHENK,

farmacistă în Modling, lângă Viena.

cr

In Brașovă se găsesce adevărată la: 
I. HORNUNG, farmacistă.

Nr. 1753—1884
pretoră

Concttrsit.
Pentru ocuparea postului de forestieră 

comunală în Rășinari se publică acjl con
cursă. Emolumentele împieunate cu 
acestă postă sunt:

a) 600 fl. v. a. retribuțiune anuală 
în rate lunare anticipate;

b) 6 stânjeni de lemne de arsă anu
ală în natură.

, Doritorii d’a ocupă acestă postă au 
I să dovedăscă, afară de cualificațiunea 
cerută de § 36 ală XXXI Gr. A. din 
1879, că scie perfectă limba română.

Cererile împreună cu actele cuvenite 
se voră înaintâ pănă la 7 Iunie 1884 
oficiului subsemnată.

Sibiu, 12 Mai 1884.
Oficiulu pretorialu.


