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Brașovu în 4 (16) Iulie.
Nici colera nemil6să, ce bântuie orașele su

dice ale Franciei, nici sfatuirile mediciloru din 
Paris și din orașele, cari au fostu păn’acum scu
tite de epidemia, n’au pututu împiedecă ținerea 
serbărei naționale dela 14 Iuliu. Este fârte sem
nificativii pentru progressulu, ce l’a făcută idea 
republicană în Franța, că nici între împrejurări 
așa de dificile și față de pericululfi, ce amenință 
țâra din orașele dela sudu, guvernulfl. nu s’a 
încumetată de a se opune curentului opiniunei 
publice și de a opri serbarea libertății.

Foile germane au fost surprinse într’ună 
modă bătătorii la ochi de hotărîrea, ce au luat’o 
Francesii, de a serbâ aniversarea luării Bastillei 
în mânia tuturoru calamitățiloru, de cari sufere 
a(|I Franța. Aceste foi făceau socotăla cu câte di
ficultăți are a se luptâ în aceste momente Franța: 
conflictulu interiorii în cestiunea revisuirei con- 
stituțiunei; luptele sângerdse în Tonking; colera 
și spiritulu revoltei, ce se deșteptă în părțile bân
tuite de epidemiă; în fine miseria ce a ajunsă 
classele mai sărace din orașele Marsilia și Toulon 
în urma stagnărei comerciului și a industriei.

Sub asemeni împrejurări foile germane nu 
puteau pricepe, cum Francesii se mai potă gândi 
la serbarea națională dela 14 Iuliu. Der păre
rile loră le accentuau într’ună modă, încâtă se 
păr6 că ar fi dorită ca serbarea (jilei de 14 Iuliu 
să nu se facă. Ori și cum, acostă serbare națio
nală cuprinde în sine unu viu protestă în contra 
tuturoru asupritori lorii și nici odată nu s’a ser
bată fără să se fi făcută amintire și de lanțurile 
grele, în care gemă a<ji „frații din Alsația-Lotarin- 
gia.“ Foile oficidse germane pare că se bucurau, că 
în anulă acesta nu se va țină serbarea în Paris, 
căci se temeau ca nu cumva să se facă cu acăsta 
ocasiune vre-o demonstrațiune antigermană, care 
ăr fi desavuată declarațiunile din urmă ale prin
cipelui de Bismark, despre bunele relațiuni ale 
Germaniei cu Francesii.

Dăcâ au esistată temeri de feliulă acesta, 
putgmă se constatămă acum, că ele au fostă în
temeiate. DemonstrațiunI s’au întâmplată alaltă- 
erl în Paris, demonstrațiunl, cari dovedescă, că, 
cu tăte asigurările de pace și bună înțălegere între 
guverne, sâmțulă de răsbunare pentru Sedană 
clocotesce încă tare în piepturile francese.

Se anunță din Paris, că, după sevârșirea re
vistei militare, pe la amâ(Ji, studenții văcjândă 
dinaintea otelului „Continental” ună stegă ger
mană, cerură în gura mare ca să fie depărtată 
de acolo; într’aceea mai mulțl indivițjl din po- 
poră luară stâgulă josă, îlă sfârticară și sparseră 
ferestrele și pdrta otelului.

Afară de acăsta merseră ca în toți anii El- 
sațianii împreună cu liga patrioțiloră și cu alte 
reuniuni dinaintea statuei Strassbîirgîilui pe piața 
Concordiei. Intre strigătele entusiastice ale popo- 
rațiunei de „se trăiăscă Elsația” și între semnale 
date cu trâmbițele a fost încununată statua și 
împodobită cu stindarte tricolore.

Atâtă cu ocasiunea acăsta, câtă mai vertosă 
la demonstrațiunea în contra stăgului germană 
dinaintea otelului' „Continental” mulțimea și tu- 
multuanții lăsau să urmeze după urările de „să 
trăiăscă Elsația” și strigarea de: „Josu cu Ger
mania!“ „Josti, cu Bisrnarck!11

Eată dăr o îi^templare, din care s’ar pută 
nasce fărte ușoră ună conflictă între Germania 
și Franța, dăcă principele de Bismark n’ar pune 
mai multă preță pe atitudinea „înțelăptă și pre- 
venităre,” ca se nu (Jicemă fricăsă, a guvernului 
francesă, decâtă pe simpathiele poporului pari- 
siană, pe cari, scie elă fărte bine că și așa nu le 
va câștigă de ar trăi încă șăse cjeclde ani și ceva 
pe de-a-supra.

Astfeliu credemă, că demonstrațiunea stu- 
dențiloră din Paris nu va avă nici o urmare 
seriăsă. Foile germane voră scrie ca de obiceiă, 
câți-va articoll fulminanți în contra plebei din 
Paris și voră critică p6te și purtarea poliției din 
Paris, care a sosită la fața locului abia după ce 
stăgulă germană eră sferticată; trămisulă Ger
maniei va cere pedepsirea culpabililoră, guver- 
nulă francesă se va grăbi de a dovedi, că nu stă 
în legătură cu cei ce au strigată „Josă Bis
mark!” și incidentulă se va încheiă și se va aplana.

Care este învățătura ce-o câștigămă privindă 
la aparițiunile aceste?

Domnulă de Bismark a avută dreptate 
când a vorbită numai de relațiunile Germaniei 
cu guvernulă francesă accentuândă, că în parti
de și în pressă să află totdăuna ămeni cari vo- 
iescă răsboiulă. Demonstrațiunile parisiane de 
alaltă eri dovedescă din nou, că ura în contra 
Germaniei a prinsă rădăcină la poporulă francesă, 
astfelă, că nu va fi cu putință nici nnui gu
vernă, fie câtă de înțeleptă și iubitoră de pace, 
de a-o smulge din inimi pănă ce nu se voră 
roși ârășl cu sânge francesă și germană câmpi- 
ele istorice, ce alcătuiau odinidră bogata pro
vincia a Champagnei.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,»)

Marsilia, 16 Iulie. — Miniștrii Waldeck- 
Rousseau Raynal și Herisson au sosită aci. Pre- 
fectulă a comunicată ministriloră că, dela isbuc- 
nirea epidemiei, au părăsită Marsilia 65,000 per- 
s6ne. Populațiunea lucrătoriloră este amenințată 
de miseriă. Miniștrii se ducă la Toulon.

Gastein, 16 Iulie. — Impăratulă germană 
a sosită la băile de acf eri la 53/4 6re în deplină 
sănătate.

Paris, 16 Iulie. — Senatulă a primită cre- 
ditulă de 2Va milidne franci pentru jertfele eo- 
lerei.

Cronica <Lilei.
Guvernulă ungurescă a dată o nouă lovitură Nem- 

țiloră. La academia agricolă din Altenburgulă ungurescă 
se țineu cursuri și în limba germână. Cu finea acestui 
ană școlară sunt desființate aceste cursuri. «Budapesti 
Hirlap» strigă: «Nici odată să nu se mai autjă de aci

înainte altă cuvântă în institutele superiăre de învăță- 
mântă, decâtă cuvântulă maghiară!»

înainte numai, ca să ajungeți să maghiarisațl și in
stitutele de ... . nebuni!

*
Mâne Joi în 17 Iulie st. n. se va dâ în grădina ho

telului .Pomulă Verde» o serată-concertă de cătră mu- 
sica orașului sub conducerea d-lui A. Brandner, cu pro
grama de Dumineca trecută. Se voră cântă și alte bu
căți după cerere. Concertulă nu s’a dată Duminecă din 
causă, că musica militară a cântată în aceeași grădină în 
onorea Ex. sale baronului Schonfeld, comandantulă Ar
deiului.

*
Intr’o corespondență din Căpușulă de Câmpiă, apă

rută în Nr. 89 ală «Gazetei», ni se spunea că d. I6nă 
Corneliu Codârcea din Oroiulă săcuescă a dăruită pentru 
repararea bisericii de acolo 422 fl. D. Simeonă Timocă 
economă în Bandulă de Câmpiă, printr’o corespondență 
ce ne trimite, își esprimă dorința de a vede o dare de 
semă amănunțită despre acăsta din partea corespon- 
dentelui.

*
Din PoenI, Șebeșulă mică, ni se scrie, că popo- 

renii de acolo s’au întrunită în 22 Iunie 1. c. sub con
ducerea preotului gr. cat. Ioană Petrișoră la școla comunei 
și au hotărîtă să-șl zidăscă o biserică nouă de pătră. 
Averea bisericei e de 2649 fl. Lucrulă se va împărți în 
măsură egală pe toți poporenii.

*

Primimă plângeri în contra anunțuriloră de prin foi, 
în care se (jice, că să dau diferite obiecte pe prețuri 
mici, dar că obiectele nu valoreză nimică. Din parte-ne 
spunemă celoră cari se plângă, că diarele nu sunt nici 
decum responsabile de aceste anunțuri.

*

pilele trecute s’a descoperită cine a săvârșită fur- 
tulă dela gara din Clușiu. L’a săvârșită Ludovică Silling, 
care acum doi ani era casierulă stațiunei. Atunci și-a 
făcută elă și o cheiă pentru casa Wertheimiană, luându-i 
forma în câră. Banii s’au găsită toți, afară de 1500 fl. 
după care se presupune că Sillingă i-a dată cuiva în
dată după ce i-a luată. In astă privire până acuma nu 
a făcută nici o mărturisire. HanasievicI, care a fostă 
arestată, sub bănuâla că elă e hoțulă, va fi eliberată 
acum de bună sâmă.

*
In Laibach a fostă în sera de 13 Iulie o demcn- 

strațiune antigermană. In grădina casinei germane reu
niunea de cântări a dată o producțicne, la care a asis
tată numerosă publică și întregă corpulă oficerescă. O 
reuniune slovenă, întorcându-se dintr’o escursiune, strigă 
când trecă pe dinaintea grădinii: «Josă cu Nemțismulă!»

*
piarele din BucurescI dau săirea, că Regele și Re

gina României voră plecâ în Octomvre la Sigmaringen, 
ca să asiste la nunta de aură a principelui Anton de 
Hohenzollern-Sigmaringen, tatălă regelui.

*
Cu trenulă «Fulgeră» a sosită în BucurescI, ne 

spună fiarele de acolo, văduva prințului Alexandru Ionă 
Cuza împreună cu fiulă său celă mare.

*
După cum spună diarele din România, în cursulă 

lunei trecute, au părăsită țera 273 de Evrei, spre a se 
aședa în America.

Când vomă aucji, c’au plecată toți?
*

.Posta* comunică, că din ordinulă ministrului de 
răsboiu a începută în Galați recensemântulă cailoră.

*
«Cooperatorulă Română» află, că grânele din ju

dețele României Vlasca și Teleormană sunt într’o stare 
de plânsă. Cea mai mare parte au fostă întdrse cu 
porumbă. Dacă nici acăsta nu va reuși, apoi două din 
cele mai bogate județe, care sunt adevărate grânare ale 
țărei, voră fi subjugate de miseriă.

*



D. Dr. Marcovici din București a plecată la Tou- 
lon, însărcinată fiindă de guvernă, să facă studii asupra 
colerii.

*
Congresulă presei s’a ținută Duminecă săra în lo- 

calulă diarului «Națiunea,* sub președința d-lui C. A. 
Rosetti, directorulă »Românului.» Au luală parte la 
congresă 14 (jiare. Scopulă întrunirii a fostti a se luâ 
o înțelegere în privința libertății alegeriloră viităre. Con
gresulă a decisă, ca să se ia disposițiunile necesare 
spre a se înscrie în listele electorale toți cetățenii ce au 
acestă dreptă. Luni s’a ținută a doua întrunire. -

• *
In săptămâna trecută consiliulă de răsboiu română 

a condamnată pe ună soldată din ală 2-lea batalionă de 
vânători, care aruncase cu o pătră în șefulă său, maio- 
rulă Ionescu, la muncă silnică pe viață.

*
Gazetele nemțești vestescă mdrtea marelui egipto

logă și filologă Carol Richard Lepsius, a cărui operă de 
căpetenia >Monumente din Egipetă și Etiopia» l’a făcută 
rege ală cercetăriloră egiptologice. A trăită 74 ani și a 
fostă profesoră de universitate și bibliotecară regescă în 
Berlină.

*
Ambasadorulă elvețiană din Roma a făcută ună 

protestă în contra închiderei pasului St. Gotthardt.
*

După cum imperialiștii au ruptă legăturile 
între Jârâme Napoleon și fiiulă său Victor, numai pen- 
a face din acăsta ună orbă instrumentă ală planuriloră 
loră, așa roialiștii se desfacă acum fără pregetă de 
cornițele de Paris, pentru a se legă cu ună prință din 
casa Anjou. Desbinările loră aducă ună singură folosă: 
întărescă temeliile, pe care stă bine înțepenită republica 
Franciei!

*
Cabinetulă Caravelov din Bulgaria este puțină sim

patică celoră din Petersburg. »Novosti« îi prorocesce 
scurtă viață și acăsta din împrejurarea, că în Sofia jocă 
mare rolă intrigile mariloră puteri.

*
♦ Novoje Vremja» a primită din Belgradă o tele

gramă, în care i se comunică, că la concertulă dată de 
corulă rusă »Slav.:anski,» regele Milan a cerută să cânte 
imnulă rusă. Regele și publiculă l’a ascultată stândă în 
piciăre. Imnulă a fostă aplaudată cu strigări de «Zivio.»

Din dieta Croației.
Dieta Croației se ocupă săptămâna trecută cu pro- 

ectulă pentru suspendarea inamovibilității judecătoresc!. In 
ședința din 12 Iuliu s’a primită primulă paragrafă ală 
acestui proectă cu ună amendamentă a lui Gyurgevicl. 
Spre sfărșitulă ședinței se provocă ună scandală despre 
care facemă aici o notiță.

Starceviei făcu adecă o interpelare cu privire la 
sistarea esecuțiunii dăjdiiloră până la tomnă, și vorbi 
cam astfelă: >Nu sunt prietenă ală lucrăriloră zădarnice, 
Vădă, că v’ați conjurată în contra națiunei, pe care o 
representați și vă sbuciumați cândă vi se spune in față 
adevărulă, ca și mistreții când muștele îi muș
că văra. De a-țî avă numai o scânteia de simță de 
onăre ați trebui să vă băgați în pămentă de rușine. 
Ați nimicită și trădată națiunea, o sciu bine acăsta și 
nimică dela voi nugașteptă. De vreme ce sunt însă în țără 
ămeni, cari au lipsă de ajutorulă vostru, îmi desvoltă 
interpelarea mea.» —

Președintele Hrvată puse să se citescă § 1 și 2 din pro
iectă. Strigăte se audă atunci: > Ajunge atâtă! E pră 
târziu!» — Secretarulă Lonciarici totă îlă citesce; atunci 
Starceviei strigă cătră președinte: »Ce crecjl, că dăcă 
Ungurii v’au pusă în jugă, vomă suferi acăsta și noi?» 
Sgomotulă cresce mereu. Starceviei: >NicI porcară nu-i 
vrednică să fie elă, dar președinte]!?* — Pisacici: ,Ăst 
omă e ună mișelă! Josă cu elăl* — Scandalulă ține 5 
minute și membrii maiorității începă a părăsi sala. Șe
dința se închide, după ce mai vorbescă câți-va deputațl 
despre afacerile mai urgente ale dietei.

Ședința dela 13 Iulie st. n. încă nu a fostă mai 
puțină furtundsă, chiar dela începutulă său. La autenti- 
carea protocolului ședinței precedente, Camenar face 
observarea, că președintele nu a întrebată dieta, de con
simte, său nu să se țină ședința până și Dumineca. Dân- 
dui-se esplicările cuvenite din partea președintelui Creș
ti ci, se ridică deputatulă Cutusovici, înfruntă pe 
membrii maiorității și amenințândă cu pumnii le strigă: 
♦ Omeni de nimică sunteți!»

BucotinovicI întrăbă: >Cine a fostă omulă ăsta? 
De unde și-a luată dreptulă, de a înfruntă în așa obrăs- 
nicescă modă maioritatea dietei?’ întrăbă apoi pe Cutuso
vici pe a cui sămă să fie socotite ocările și amenință
rile lui?

Mai multe voci din maioritate strigă: Cutusovici
s’a îmbătată; afară cu elăl* Să nasce ună mare 

tumultă. BucotinovicI a sfârși dojenindă cu vorbe aispre 
pe Cutusovici. Mulți ceră să se facă o cercetare jude- 
cătorăscă cu Cutusovici. Mereu tumultă. In sfârșită se 
liniștește.

După ce se mai face președintelui o interpelare din 
partea lui Voinovici, dieta trece la paragrafulă ală doilea 
din proiectulă pentru ridicarea inarnovibiltății judecătorescl 
care se și primesce după ce mai mulți inși vorbescă pen
tru și împotriva lui!

Dreptulă de petițiunare în Rusia.
Se consideră ca o mare isbăndă a causei poporu

lui, că li s’a încuviințată consilieloră instituite în guver- 
namente (Semstvo) ca să petițiuneze la guvernă în afaceri 
ce nu privescă politica, ci numai trebuințele locale cul
turale și economice ale poporațiunei.

fită ce i se telegrafiăză în privința acăsta diarului 
»N. fr. Presse» din Petersburg:

O decisiune a senatului cu privire la dreptulă de 
petițiunare a Semstoviloră arată, că curentulă reacționară 
s’a micșorată tare. In anulă 1873, când erâ reacțiunea 
mai în fldre, senatulă a denegată Semstoviloră dreptulă 
de a petițiunâ, ca să se modifice legile ce stau în legă
tură cu trebuințele locale.

Acuma senatulă a aflată de lipsă a face cunoscută 
printr’o circulară guvernatoriloră casulă prin care li se 
demândă ca să nu mai dificulteze petițiunile Semstoviloră, 
care nu voră eși din cadrulă politicii actuale, ci pe acelea 
să le trimită la ministeriu. Deărece astăzi este ertată 
cea ce îu 1873 nu era ertată, se face conclusiunea la o 
stare favorabilă a barometrului politică. Chiară (jiarulă 
«Petersburgskija Vjedomosti,» care nu e nici decâtă a- 
mică ală administrațiunii, aștăptă bune resultate dela 
lărgirea dreptului de petițiunare a Semstoviloră, prin care 
se curma censura guvernatoriloră și ămenii își potă 
arătă cugetele și dorințele locuriloră centrale.

Apelă pentru rădicarea statuei lui Tudoră 
Vladimirescu.

Comitetulă de inițiativă, pentru ridicarea staLuii lui 
Tudoră Vladimirescu publică următorulă apelă:

Frați Români!
Recunoștința e celă mai nobilă sentimentă la ună 

poporă. Omenii cei mari ai națiunii luptândă și sacrifi- 
cându-se pentru toți, au dreptulă la venerațiunea tutu- 
roră, ei sunt nemuritori pentru omenire.

A sărbători aducerea aminte a mântuitoriloră 
poporului, este a ne arătă recunoscința, a le rădică 
monumente, este a face patriotismului unu cultă și vir
tuții o iconă căreia ne inchinămă.

Este a îndemnă tote inimile nobile românești 
la jertfirea pentru binele obștescă.

Poporulă română își are martirii săi, martiri 
prin luptele si mor tea ce au suferită apărândă drep
turile mulțimii împilate.

Tudoră Vladimirescu este ună nume ce pro- 
nunțându-se face tote piepturile românești să tresară fie 
în ori-ce parte.

Tu dor însămnă reînviere, deșteptare.
Tudor este geniulă mântuitoră ală Româ

ni lor ă.
Viața lui este ună fulgeră pentru cei adormițl, 

unu trăsnetă pentru lăcusta din fanară.
Tudor amintesce o epocă întrăgă în istoria 

națională.
Viața lui, simțămintele, ideile și actele lui sunt o- 

glinda credincidsâ a virtuțiloră poporului Română. 
Elă este fala și mândria nostră. 
Elă este ângerulă păzitoră ală națiunii.

Umbra lui stă luminătore la hotare contra străi
nului amenințătoră.

Români, dăcă trăiți și aveți ună nume sub sdre, 
Tudor vi l’a reînviată.

Datori suntemă să aducemă flori pre mormentulă 
Ini Tudor.

Să îngenunchiămă înaintea chipului său! 
Dar .... unde este mormântulă său?

Cine zace în uitare
Pe alQ țârii scumpa pământa, 
Fără cruce, fără flore. 
Fără lacrimi pe mormSnta? 
E voinicula, e Oltănuia, 
Este Tudor, Domna Româna. 
E vităzuia, e oștănulă, 
Ce înspăimântă pre păgâna.

Să nu suferimă mai multă acăstă rușine!
Să nu cadă asupră-ne blestemulă amară ală nere- 

cunoscinței.
Să nu răbdămă ună momentă mai multă disprețulă 

lumei civilisate, care serbăză cu cordne, cu pompe, me
moria martiriloră săi, care le vecinicesce numele prin 
statui și altare!

Sunt 60 ani trecuți dela asasinarea martirului 0! 
E de trei ori durerăsă acăstă întârdiere că ui tândă pe 
Tudor ne-amă uitată pe noi înșine, ne-amă uitată 
trecutulă!

Susă inimile! ascultați glasulă consciinței, tre- 
săriți din adănca amorțire, dovediți lumei că Ro- 
mânulă scie cine a tostă Tudor.

Obolulă fiecărui Română să contribue Ia rădicarea 
statuei lui T u d or.

Banulă eșită din munca nostră curată să-lă depu- 
nemă pentru monumentulă eroului deșteptării 
naționale!

Obolulă ce se dă pentru memoria lui Tudor este 0 
protestare vecinică contra tirăniei de orice formă și nume!

Statua lui Tudor este statua consciinței na
ționale, este sentinela contra străinismului.

Icona lui Tudor în marmura sau în bronzulă 
său este și va fi patriotismulă reînviată, este și 
va fi ângerulă tuturoră ce ocrotescă poporulă de fiârele 
străine.

Dați Români cu dărniciă strămoșâscă, ca 
să ridicămă monumentulă r enascer ii n a ț io- 
n al e.

Poporii 1 In totdâuna martirii să-ți cinstescl, 
Căci dândtî la unuia cinste o miiă dobândescl, 

așa a 4>sb ună mare scriitoră.
EvlaviOse și entusiaste sunt popărele culte pentru 

eroii loră! fiecare cordnă, fiecare statuă a unui erou este 
o trâptă din scara ce ne urcă la culmea mărirei.

Uitați-vă că nu aveți mai multă decâtă trei trepte 
puse la scara acăsta..........

Acele trei trepte sunt: statua lui Mihaiu Bra- 
vulă, Ștefană celă Mare, Eliade Rădulescu; 
unde este Brâncovânu, Lazără, Bolinlineanu 
și alții.

Ajunge atâta nepăsare!
Ună comitetă de inițiativă, de doi ani s’a formată 

pentru strîngerea fonduriloră trebuinciăse la rădicarea 
statuei 1 ui Tudor.

Acestă comitetă a strînsă ceva fonduri. Camera 
împreună cu guvernulă țării asemenea au venită în aju
toră pentru înălțarea statuei acestui erou.

Dar acăsta nu este destulă; fiecare cetățănă, fie
care Română este datoră a aduce jertfă cu obolulă său 
la rădicarea acestui altară.

Ca iubire nemului omenescă.
Deci apelămă la patriotismulă celoră ce 

au în pieptă schînt eia înfocată și-i rugămă 
să subscrie în alăturata listă suma ce binevoiescă a oferi 
pentru ridicarea statuii lui Tudor pe piața capitalei 
județului Gorjă, lăgănulă martirului, însemnândă 
.fiecare numele, loculă, spre a se pută publică cu suma 
ce au depusă, și spre a pută face ună controlă.

Apelămă asemenea la patriotismulă tuturoră redac- 
țiiloră (jiareloră din năuntrulă țârei și din afară, care au 
sentimentele românești a ne dâ concursulă loră, publi- 
cândă apelulă nostru, reproducându-lă și dânșii la toți 
abonații și binefăcătorii din ori ce pai te a veni cu obo
lulă loră la ridicarea statuei lui Tudor.

Trimițendu-le de fie-care redacțiune dejurnală câte 
o listă de subscripțiune cu numărulă și sigiliulă nostru.

Fondurile ce se voră încasă la fie-care redacțiune 
se voră publică. Lista se va trimite la casierulă comite
tului, lăte listele comitetului nostru voră purtă sigilujă 
comitetului cu numără, trecute într’ună registru de eșire 
și pre a nume trimise, fie dar ori cine sigură că buna 
credință și regularitatea va domni în strîngerea și între
buințarea acestoră fonduri.

Fondurile ce se voră adună de ori și cine, fie din 
orl-ce parte, se voră tramite de-o dată cu lista de sub
scripțiune prin postă în ori ce monedă, cu mandată 
poștală la Târgu-Jiu 1 ui, adresă d-lui Ioană Bălă- 
nescu casierulă comitetului, mare comerciantă din ju- 
dețulă Gorj.

îndată după primirea listei și a fonduriloră, numele 
tuturoră voră fi publicate cu suma ce au dată; ună re
gistru se va ține regulată de încăsărl.

Apelămă la întregulă corpă învățătoră dîn România 
a ne da concursulă loră.

Apelămă la toți Românii din năuntrulă 
țării <și din afară, să vie cu obolulă loră la 
ridicarea altarului nemuritorului Tudoră.

Apelămă la toți directorii de teatru și actori a dâ 
representații în beneficiulă ridicării statuei lui Tudor.

Apelămă la toți preoții, primarii, notarii și învăță
torii comuneloră rurale din iotă țera: să pue în cuno
ștință tuturoră săteniloră până la celă după urmă, spre 
a contribui cu banulă său la o așa frumOsă operă.

Apelămă cu tdtă credința la Femeea Română, 
căci Română a fostă mama lui Tudoră, strămâșa loră.

Geniulu eși I ă din co.libă, ângerulă mântuitoră 
ală poporului: Tudor Vladimirescu, să nu fie uitată 
de noi.

De primirea acestei și ori ce altă corespondință vă 
veți adresă la președintele comitetului activă Dincă Ske- 
leru, prin gara Filiași la Bâltenl.

Ținemă ca în celă mai scurtă timpă posibilă să rea- 
lisămă dorința ce credemă vrednică de laudă pentru toți 
Românii, căci cu toții avemă acestă dorință; în două 
luni de astăzi așteptămă resultatulă bunei D-vostre voințe.

Primiți, iubiții noștrii frați Români dîn 
orl-ce parte veți fi, îmbrățișările ndstre fră- 
țescl.

Președinte activă: Dincă Skeleru, deputatulă ță- 
raniloră din jud. Gorj.

Președinte de onăre: Ioană Carabatescu.
Membri aleși: Gg. Pop o vi ci din Viena, română, 

Teodoră I. Vladimirescu, strănepotă ală lui Tudoră 
Vladimirescu din Gorj, Ioană Niculescu dm Gorj, Cos- 
tache Păsăreană din Gorj, Alexe Skeleru din Gorj, 
Ioană Pop eseu din Gorj, C. Oprișescu din Gorj, 
N Oprișescu din Gorj, Nae Brăiloiu din Gorj, I. 
Vaideianu din Gorj, Panlilirnon Voiculescu din 
Gorj, Mucenică Dinescu din Argeș, Gh. Arsenescu 
revisor scol, din Argeș, loan Frunză deputată din 
Brăila, Costache Gag io ni deputată din Dâmbovița, 
Ștefană Mărculescu veteran de la 1848, C. Ciucu- 
lescu Strehaia din Mehedinți, Statie Budurescu ve
terană de la 1848 din Vâlcea, D-tru Gg. Popa din R.- 
Sărat, și ună însemnată numără de membrii din mai 
multe județe.

Cassierulă comitetului: Ioană Bălănescu, T-Jiu. 
Constantină Dobrescu.

Secretari; Ioană Câlniceanu.
C. Bruciu.



Corespondența nostră din Comitate.
De sub cetatea Craiovei, în Iuniu 1884.

In (|iua de Sânziene am luată parte și eu la adu
narea generală a despărțământului VIII ală Asociațiunei 
transilvane pentru literatura și cultura poporului română 
ținută în comuna Sântimbru, locă însemnată prin luptă 
eroică și victoria glonosă câștigată de Ioană Corvină 
asupra numeroșiloră Turci, pre cari aci îi nimici to
tală.

Precum am observată omenii noștri cărturari încă 
au începută a fi cam indiferenți față de aceste adunări, 
macără că nu cunbscemă ună tăremă mai frumosă și 
mai roditoră, pe care dumnialoră și-ară pută validitâ 
puterile loră spirituale și materiale; indiferentismulă însă 
trebue să înceteze decă Românii nu voescă a deveni 
c6da între străini.

Aceste idei mi-au fulgerată prin minte când mă 
uitamă în jurulă meu la cei adunați în sala scblei din 
Sântimbru, unde prâ mulți dintre cei pe cari cu totă 
dreptulă așteptam a’i vedă presenți, nu i-am zărită, 
deși loculă adunărei eră în apropiarea orașului Alba-Iulia 
și lângă drumulă țârei, și jură împrejură încunjurată de 
comune românesci. La începută se presentaseră mai 
numai fruntași din locă, dar apoi nu după multă timpă 
veniră și din jură, anume din Sotoiu, Teiușă, Cricău și 
v’ro 7 inși chiar și din Poiana Aiudului, dintr’o depăr
tare fărte mare, până când din vecinele sale Mihalți, 
Barabanți, Șiardă, Coslariu, mei ună sufletu nu se arătă. 
Din comuna Ighiu văcțui pe ună bravă română plugară 
apoi pe szolgăbirăulă Koblis presentându-se în comună 
însoțită de ună pandură înarmată și cu baioneta în 
pușcă, spre a documenta că elă este marele jude preste 
slugile, ce și-le închipuesce în ființele românesci. Ce con
trastă ! Adunare pentru scopă culturală supraveghiată de 
ună solgăbirâu însoțită de ună haiducă înarmată! Con
știință slabă au domnii noștri, când în Ziua mare le 
trebue haiducă cu căciulă roșiă spre asigurarea perso
nală, căci nu-mi vine a crede, cum-că doră că să înfri
coșeze pe cei presenți și-a adusă ună bașlbuzucă cu sine.

Din comitatulă despărțământului se presentaseră 
trei inși, adecă direclorălă I. Pipoșă, M. Nicola și Ru- 
bină Patița, advocațl în Alba-Iulia. Afară de acești domni 
numai ună singură Belgrădenă s’a mai arătată, măcară 
că timpulă a fostă fărte plăcută, și se așteptă ca orășe
nii spre desfătare încă să facă o escursiune la sătulă 
celă mai deaprăpe, însă se vede că nici o adunare ge
nerală nu-i pote scote din letargia, în care s’au îndatinată. 
Credemă că unii au fostă și împiedecați, dar totuși este 
prea bălătoră la ochi atâta indeferentismă din partea in- 
teliginței și in genere a locuiloriloră de mai bună staite 
din aeestă orașă, ca toți să rămână acasă. Nu se simtă 
ore domnialoră mai multă ca Români, cari încă sunt 
datori națiunei cu ajutoră măcară în scopulă culturală;? 
Vomă vedă pe viitoră, decă se mai temă d-loră de a se 
blamâ, când ar ii să ia parte la o adunare românescă, 
deși numai cu scopă culturală?

Adunarea s’a deschisă la 11 bre a. m. prin direc- 
torulă despărțământului și de notară ală adunărei s’a 
alesă prin proclamare advoc. Patița. După cetirea ra
portului despre activitatea comitetului acestui despărță- 
mântă în anulă 1883/4, în care lucrulă celă mai princi
pală a fostă reîntregirea agenturiloră comunale în vr’o 
44 de comune, și raportulă despre esaminarea a duoi 
adulțl din cetire și scriere, pentru a câroră premiare s’a 
fostă publicată concursă, aeestă raportă se ia la cunoș
tință și se încuviințeză premiarea celoră doi concurențl 
esaminați c« premiuiă de câte 5 fi. v. a. Pre viitoră 
s’a decisă publicarea unui concursă pentru acelă învăță- 
toră, care va introduce pe teritoriulă acestui despărță- 
mânlă, la scbla sa confesională, scăla de pomărită și va 
documentă progresă. Premiuiă s’a statorită cu 20 fl. v. 
a. și cu publicarea concursului s’a încredințată comite- 
tulă. Loculă adunărei generale viitore este opidulă Te- 
iușă. Am a însemnă cumcă suma premiului de 20 fl. 
eră numai de 15 fl. dar notarulă cerc. L. Andreiu dela 
sine a promisă 5 fl. După espirarea celoră trei ani, co- 
mitetulă despărțământului dăndu-șl demisiunea s’a alesă 
noulă comiletă în personele d-loră I6nă Pipoșă directoră, 
Alexandru Tordășană, Mateiu Nicola, Rubină Patița din 
Alba Iulia, Nicolau Florescu din Ighiu, St. Crișană învâ- 
țătoră în Teiușă și losifă Romană neguțătoră în Alba 
Iulia.

Resultatulă materială ală adunărei este adunarea 
unei sume în bani aprope de 80 fl. v. a. precum mi-a- 
ducă aminte. Ceva mai îmbucurătoră resultată, decâlă 
obiclnuiserămă a avâ la adunările din anii premergători, 
căci mulți cari au subscrisă în adunările din Uiora Mu
reșului, Hepria, Ciugudă, Mihalță nici până aQi nu au 
plătită dinarulă promisă, și cei ce luaseră asupra loră 
colectarea aceloră sume nici până a<JT nu au administrată 
la loculă său acele sume. Trebue luptă seriosă pe te- 
renulă culturală și națională, căci grele timpuri amă 
ajunsă. Unii participantă.

Colera în Franța.
Cu privire la părerea Drului Koch, pe care l’a trimesă 

guvernulă Germaniei în părțile meridionale ale Franției 
ca să studieze colera, se pronunță Dr. Pasteur astfeliu: 
Măsurile profilactice recomandate de Koch în Toulon și 
în Marsilia, s’au aplicată și mai înainte. Nou este nu
mai aceea, că Koch (jice, că stropirea stradeloră și cur
gerea apei prin strade este stricăciosă, pentrucă umidi
tatea promoveză lățirea epidemiei. Acăslă părere, Zlce 
Pasteur, nu-o potă împărtăși, căci îndată ce se află în 
prafulă stradeloră, în odaiă, în rufele cele murdare și 
uscate aslfelă de microbi uscațl, cari au perdută vitali
tatea, nu le mai folosesce nimica, adecă voră fi stropiți 
și prin aceea nu se potă readuce în viață. Decumva 
microbii stropiți s’ar putea readuce la vieță, umet|irea 
loră pote fi numai folositbre, pentru că atunci vântulă 
nu i-ar mai pute duce mai departe. Dâcă i-amă lăsa 
în starea loră de uscăciune, care loră încă nu le-a luată 
vieța, i-ar pută transmite cea mai mică mișcare pe pe- 
lița nostră bălosă, unde ară afla umeditatea necesară pen
tru viața loră.

Logica acestui raționamenlă arată, că părerea lui 
Koch nu este fundată. Pasteur combate și aceea, că ar 
fi practică de a curăți rufele bolnaviloră de coleră cu 
sdranțe uscate și apoi de a arde sdranțele. Până de
curge arderea s’ar pute desface părticele și să sbore prin 
odaiă. Este multă mai bine, de a băgâ rufele în apă 
fierbinte. Dr. Koch a dată sfatulă, ca în odaia, unde a 
fostă ună bolnavă de coleră să nu pună piciorulă 6 dile. 
Pasteur observă, de unde scimă, că a 7 Zi nu mai este 
nici ună pericolă?

Din părerile acestoră două celebrități asupra micro- 
biloră se vede lămurită câtă de puțină este încă studi
ată cestiunea propăgării colerii și câtă de multă mai 
es'e de făcută pe teremulă acesta, pentru ca să putemă 
combate cu succesă aeestă flagelă ală nămului omenescă.

*
Dr. Libberz, care a întovărășită pe Dr. Koch în 

călătoria sa în Franța sudică, ne dă urmălbrele vești 
despre starea orașului Toulon: Străinulă, care cer- 
cetâză a<|l Toulonulă, așteptândă să vedă desperata stare 
a unei cetăți pustiite de epidemiă, va băgâ cu- 
rândă de sâmă, că nu e așa, cum îșl închipueșce elă. Ce-i 
dreptă, casele bogațiloră au rămasă pustii — vre-o 15 
—20 de mii de omeni cu stare au fugită din orașă — 
dar în portă și pe ulițe se desvăleșce o activitate, ce nu 
te pote face să crecji, că ești într’ună orașă pustiită 
de o epidemiă. Numai clopotele, ce adeseori se tragă 
la morți, îți aducă aminte, că te afli în cetatea, care 
acum a doua 6ră s’a făcută isvorulă colerei. Aspectulă 
se schimbă însă îndată ce vine noptea. Atunci se tre- 
zescă spiritele spaimei. Focuri mari se aprindă pe ulițl 
și în piețe. Tineri și bătrâni aducă materială pentru 
focă, prin care credă ei că potă curăți și primeni aerulă. 
Totă soiulă de artificii se aprindă; prin ele și prin sgo- 
motă caută poporulă să-și alunge frica sa.

Toulonulă ar putea fi o cetate forte sănătosa, 
căci întrunesce multe condițiuni necesare pentru acâsta. 
Din nenorocire însă lipsește canalisarea. Ulițele sunt străbă
tute numai de nisce văgașe de petră, pe cari se scurge 
mai multă ori mai puțină apă și cari de multe ori stau 
să se svânte. In aceste văgașe se aruncă tole gunoiele 
și necurățeniile orașului și apa din ele totă o mai folo- 
sescă orășenii pentru spălatulă haineloră. Văgașele îșl 
varsă apoi apa loră într’o parte aprope închisă a por
tului și acolo o și uită Dumnezeu. Fluxulă și refluxulă 
mării nu o potă ajunge. A fostă de ajunsă der să se 
cuprindă numai apa văgașeloră de veninulă epidemiei, 
pentru ca ea să se pronunțe apoi cu atâta putere după 
cum tuturora ni este cunoscută.

Cam aceste împrejurări au adusă, după Libbertz, 
colera în orașulă Toulonului! —

Invitare,
La adunarea generală a despărțământului IV. (Se- 

beșiu) ală Asociațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română, ce se va țină la 3 A u- 
gustă a. c. st. n. în Comuna Pianulă superioră 
se învită prin acâsta toți onorații membrii apărținători 
acestui despărțământă precum și alțl iubitori de progre- 
sulă poporului română. Dintr’ună incidență care în de
cursă aprdpe de ună ană a împedecată conștituirea și 
activitatea nou alesului Cornitetă ală despărțământului 
nostru, crede subscrisulă a ave deplină motivă la aceea 
rugare, ca acei domni, cari cu ocasiunea adunărei ge
nerale din 9 Septembre 1883 ținută în Ludoșulă - mare 
in neființa loră de față au fostă aleși de membrii ai Co
mitetului, se binevoescă a se deschiara până la adunarea 
generală proximă că primescă aeestă poslă de onore ori 
nu, ca la din contră sâ se alegă alții în loculă D-loră și 
pe viitoră sâ se pâtă evită daunosele iregularități întrn 
ducerea în deplinire a agendeloră despărțământului. —

Sebeșă, în 6 Iuliu 1884.
Ioană Piso. 

conduc, interim. ală despărț.

Diverse.
Nevestele învățațiloră. — Cei mai mulți 6meni de 

științe și-au luată, după vorba lui Gellert, câte o nevastă. 
Iată câte-va pilde despre traiulă loră: Poetulă Amlorosius 
se plângea în versuri, că nevasta rea îți mâncă inima și 
trupulă.- Bibliotecarulă Lambecius trăi cu ea 14 dile, o 
părăsi în Hamburg și fugi în Viena. Așa i-se întâmplă 
și lui Milton, cântărețuiă »paradisului perdută/ După 
ună sfertă de ană îi fugi nevasta. Dar mai târdiu se 
întorse ea eră, se rugă de iertare și Milton se învoi să 
mai sufere câtăva-vreme nebuniile ei. Murindă ea apoi, 
poetulă se însură din nou. Invățatulă Henning s’a des
părțită curândă de nevastă-sa. Iuristulă Friedlieb dicea, 
că omulă face păcată de morte, de nu-șl bate cum trebue 
femeea. Metodulă lui îlă găsiâ cu cale și-iu aplică și 
Dr. Nicolae Mădler. Bătăile a trebuită se le plătâscă însă 
cu 10 taleri — înaintea juriului. — Dar spunândă câte-va 
posomorite pilde, nu voimă a dice, că tote căsătoriile 
învățațiloră suntă nefericite. Așa traiulă, ce duse Dr. 
I6nă de St. Gregorio a fostă adevărată traiu dulce. Bet- 
tina, nevasta lui, eră atâtă de iscusită în științele juri
dice, încâtă în absența bărbatu-său, ținea ea prelegeri 
cu școlarii lui. Invățatulă predicatoră Simon Browne și-a 
perdută mintea pe jumătate, cândă a murită nevastă-sa. 
Elă dicea, că puterea cugetului i-s’a nimicită și că nimică 
nu pricepe și nu scie ce vorbesce, măcar că vorba lui 
o socotiau toți de dreptă și sănătâsă. Aste două esemple 
le poți socoti de o ilustrare a cuvinteloră lui Schakes- 
peare: > Direcțiunile egale ale spiriteloră facă în viață le
gături fericite.» Fost-au apoi și învățați, cari multă 
vreme nu perdeu cu nevestele loră. Wilhelm Buddeus, 
care studiâ câte 14 cesuri pe totă cjiua, se întristă amară, 
că în (jiua de cununiă nu putu să citescă, decâtă numai 
4 ore, — cu tâte că aplecările și dragostea, ce avea 
pentru soția sa, nu i-le pâte nimeni tăgădui. — Marelli 
eră cufundată în cugetări, cândă i-se aduse vestea, că 
nevasta sa stă să moră, ,Viu‘ Z'se elă, dară se puse 
să scrie mai întâiu câte-va idei, ce-i plesniră chiar atunci 
prin minte. Nu sfirșise încă și i-se aduse vestea, că ne
vastă-sa a murită. Elă Zise: »Erâ femeiă bună sărmana 
și mă dore inima, că a murită/ apoi așădându-se la 
mâsă scrise mai departe studiile sale. — Maria Kunitz, 
care studiâ astronomia și astrologia, se măritase după 
ună doctoră, Uie de Lowen. Noptea ea să urcâ în Ob- 
servaloriu și obosită durmea și se odihnea tjiua; nâptea 
se odihnea și durmea Ilie, er ijiua umblâ pela bolnavii 
săi, așa că puțină se putâu zări ei și puțină îșl făceu 
unulă cu altulă de lucru. Așa îșl ducă traiulă omenii 
învățați mai multă, decâtă trebue să fie!...

*
La istoria pisiciloră. — > Foița Vienei» dela 11 

Iulie 1785, scrie că în vera acelui ană a murită în Grață 
ună omă, care erâ cunoscută și vestită în tdtă lumea 
sub numele de >tatălă pisiciloră/ Casa lui erâ ună si
gură asilă pentru iote pisicele: bătrâne, tinere, cu stă
până și fără de stăpână. ȘesecjecI până la optdecl se 
aflau totdeuna într’ânsa. ,Tata< nu se mulțămea însă 
numai cu îngrijirea pisiciloră sale, ci mergea și în alte 
case și le ducea hrană. De allfelă bietulă omă nu avea 
inima, mâna și punga deschisă numai pentru patrupezii 
săi prietini, ci și pentru semenii săi. Cândă — la morte 
— fu scosă trupulă său pe ușă, Iote pisicile s’au urcată 
pe tereștrii să privescă de acolo conductulă stăpânului și 
îngrijitorului loră iubită și bună. Fiulă și moștenitorulă 
lui nu fu așa evlaviosă, precum erâ tată-său și după 
mortea acestuia nimici repede colonia pisiciloră din ca
sele sale. — încă ceva: La 1797 iubitorii prietini ai pi
siciloră suferiră în Viena o grea lovitură. Se ivise adecă 
o epidemiă — nu ca cea din Toulon — între pisici, care 
se pronunță mai cu pulere în luna lui Novembre, dar 
care să sfirși deodată cu anulă. In acesta nefericită epi
demiă adecă pisicile se posomorau fără de veste și îșl 
perdeau pofta de mâncare. In Viena căzură jertfă epide
miei 400 de pisici și din Copenhaga, Dresda și Lipsea 
încă se anuțase ivirea ei. Ce pagină posomorită, și cu 
amară și lacrimi scrisă în istoria pisiciloră!

*
Mortea unui bețivă. — Ună individă cunoscntă la 

Saint-Denis, lângă Paris, poreclită Boil-Sec, lucra de mai 
multă timpă la portă descărcândă vasele de cărbuni sâu 
vagănele. Acum câte-va Z'le, era ocupată în gara de 
mărfuri cu transportarea unoră butoie de vină de Spania. 
Boit-Sec împinse ună butoiu într’ună colță, c’ună cuiu 
făcu o gaură într’o dogă, și, culcându-se pe pământă, 
se puse în positiune pentru a pute să be vinulă care 
eșia din buloiu. Câtă ținu acesta operațiune? Trecândă 
din înlâmplare ună funcționară ală gării, vâZu pe aeestă 
omă înlinsă fără mișcare și scăldată în vinulă, care curgea 
într’ună. Bețivulă murise bândă. Mediculă gărei con
stată mârtea și trăsura dela Morgue transportă cadavrulă. 
Boit-Sec era în etate de patru-ZecI de ani.

Editoră: Iacobfi Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Oaranlu la bursa de Viena
din 16 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 122. — 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.25 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.20 
Imprumutulii căilord ferate

ungare......................... 142.90
Amortisarea datoriei căi-

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.20 

Amortisarea datoriei căi-
lorâ ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 117.75 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.— 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................. 101.75
Bonuri cu cl. de sortarelOl.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung............................99.—
Imprumutulii cu premiu 

ung................................. 114.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.55 
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aurii austr. . . 103.10 
Losurile din 1860 . . .135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  854.—
Act. băncel de credită ung. 301.75
Act. băncel de credita austr. 301.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’ori................9.67 -
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.75

Rnrsa de Rucuresci.
Cota oficială dela 30 Iunie st. v. 1884.

Renta română (50/0). . . . Cump. 93l/a vând. 943/4
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 94’/, > 95i/2

» convert. (6%) • • > 96i/2 > 97V3
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 33 » 33]/2
Credit fonc. rural (7°/0) . . » 102 105Va

> H „ (5°/o) • • H 901/. n 93
» » urban (7°/0) . . » 101 > 105
» > » (6°/o) • • 97Va > 101
> •» > (5°/o) • • 88. 90x/a

Banca națională a României » 1370 > 1385
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 325. > 335

« > > Națională . . > 233. i/2 » 235
Aură > 450. > 5-Va
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

2~3 publicare.
Târguit! de țeră celil mai aprâpe 

în comuna B. Lipova se va țînâ în 
27 Iuliu 1884 st. n.; er tergulu de 
vite se va incepe cu două dile mai 
înainte.

B. Lipova, în 9 Iuliu 1884. n.
Antistia (primăria) comunală.

mst Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulti abonamentului pe una jumătate de anu său 
pe unii anu, înainte de 1-a Aprilie a. c„ sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatîi dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei. dRa

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS5

în „Gazeta Transilvaniei.^
Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțium și reclame pag. a III linia â . „ —„10

Pentru repețirî se acdrdă următdrele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 ori . . • . 10%

w ?? 5— 8 v . . 15°|o
v 9—11 v . . 2O°|o
v 12—15 . . 3O°(o

v ?? 16—20 . . 4O°|o
Dela 20 de repețirî în sustl • • • . . 50%
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susît

BrașovU 1|13 Maiti 1884.

Nr. 36 ex 1884. 1—3

sen scoL tyncursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la sc61a gr. cat. din Șisuțfl 

comit. Bistriță-Năseudd să scrie concurși! cu terminuld prima Augustă 
st. n. 1884.

Emolumentele sunt: 1) Salarii 180 fl. v. a. plătiți în rate lunari 
anticipative și anume 110 fl. v. a. din fondulă numitei scăle, ăr’ 70 fl. 
v. a. din cassa comunei. 2) Cuartirii liberu. 3) Doue orgii de lemne.

Alesulă va fi învățătorii provisoru trei ani după decursulii cărora 
dovedindii hărniciă și purtare bună va fi numitii definitivă mărindui-se 
salariulu. la 200 fl. v. a. și accidențiele de sub 2 și 3.

Dela concurenți se poftesce: a) se fiă Români gr. cat. b) se fi 
absolvatii celii puținu doue classe gimn. c) se fi absolvatu preparandia 
să aibă esamenulii de cualificațiune.

Suplica instruată cu documentele de lipsă este de a se așterne se
natului scolasticii din Șicuțu posta uit. Șieu mare (Nagy Sajo)

Din ședința senat, scol. gr. cat. țînută în

Șisuțu 6 Iulie 1884.

Președintele: Notariulii:
Cirilă Oeacă. Istrate Suciu.

3—25
ib

invitare de abonamente la cele mai eftine diare române.
„Amiculâ. Familiei64 diară beletristicii și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a d.i a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică: novele, poesii, romanurl, aventuri picante, impresiunl de căîătoriă, studii sociali; — articlii scientificl mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — «Scirî din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesăză mai de aprâpe societatea românăscă, — „principiă din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
număru este bogată și frumoșii ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre 1/3 ană 2 fl., pre 1/4 de ană I fl. v, â. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulfi romanii.64 ț>iară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a <|î (c- n<) a fie-cărei lune, în numeri câte de P/4—21/a câle 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe’oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bătorî și diferite ocasiunl, mai alesă pentru ocasiunl funebrall, precum și «schițe de predici,* și orl-ce amenunte aplicabili în predici, »catechese< și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, scirl — din sfera bisericăscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre J/2 2 fl., pre ’/* I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Română/S Pentru tâte trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/a colă — și publică: «no
vele poporale, istoriâre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoștințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «scirl din 
lumea mare* mai alesă acelea cari mai de aprâpe atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibill în timbre poștali.

Tote aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — Iei.
—Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ■ - ■■ —

Aceia, cari voră abonâ t6te trei diarele năstre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte friundse.
Z>rvLineri d.e proloă se trimitiA grratis ori cui.

A se adresă la: Cancelaria „NEGRCȚIIJ44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de ventjare următârele opuri de minune eftine:

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

1 fl. 20 cr. Ia) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda său Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue să se însdre. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini.’ Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scâlele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu mii uita. 
Golecțiune; de versuri funebrall urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Brețulă 50 cr.

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

Tipografia Alexi Bi*așovă.


