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Brașovu în 12 (24) Septembre.
„Contrarii noștri facă totă ce le stă în pu

tință ca se discrediteze lupta năstră pentru liber
tate. Ce facemă noi ca să informămă mai bine 
pe monarchă, țâra și străinătatea despre sânțenia 
causei naționale a Româniloră?^

In aceiași di în care s’a tipărită numărulă 
164 ală fâiei nâstre, unde ne-amă ocupată de 
acâstă însemnată cestiune, a apărută în „Neues 
Wiener Tagblatt“ ună pamfletă în contra Ro- 
mâniloră ardeleni, care păte servi de modelă tu- 
turoră pamfletiștiloră.

Reproducemă mai josă în traducere fidelă 
acestă articulă ală farului vienesă.

Cetitorii neștri voră cunâsce îndată fântâna 
din care și-a luată scriitorulă lui informa- 
țiunile.

„Neues Wiener Tagblatt“ este ună (jiară 
fârte răspândită și suntemă Informați că este cu 
predilecțiune cetită și de unele persâne din cer
curile mai înalte. Birou lă de pressă din Pesta 
a credutu dăr că nu va fi de prisosă ca se scrie 
și în acâsta fâie ceva despre „propaganda irre- 
dentei române, “ care „silesce“ acum pe d-lă Tisza 
de a se face din omă liberală, ce eră, celă mai 
aprigă reacțiunară.

Când s’a aurită că d-lă Tisza voiesce se 
Introducă măsuri escepționale, tătă lumea s’a mi
rată, pentru că nu-i erâ cunoscută nici o împre
jurare, care se justifice luarea un oră astfel ă, de 
măsuri estreme. Trebuie dăr să se găsăscă ună 
pretecstă prin care să se esplice poftele reacțio
nare ale d-lui Tisza. Contrarii noștri n’au trebuită 
să caute multă, căci agi sunt cele 3 miliăne de Ro
mâni, cari de șăpte-spre-^ece ani sunt espuși celoră 
mai mari nedreptății! și prigoniri totă numai sub 
cuvântă că sunt ună elementă periculosă, care 
nu se gândesce decâtă la distrugerea statului.....

Foile maghiare oposițiunale au declarată ser- 
băt.oresce, că cea mai profundă liniște a domnită 
în Ungaria și Transilvania de 17 ani încâce și că nici 
o agitațiune națională nu s’a ivit, care se recără luarea 
de măsuri estraordinare. Despre acăsta nu vrea să 
,scie nimică autorulă articulului din „Tagblatt“ 
cu atâtă mai multe însă scie să ne istorisăscă 
despre cele ce nu s’au scrisu nicăirî și nu s’au 
întâmplată niciodată.

Spre a arătă câtă de periculoși sunt Ro
mânii ardeleni pentru esistența statului „Wiener 
Tagblatt“ spune, că studenții români au arsă' 
în piața Sibiiului tote parele-unguresc!. Amă 
ajunsă dăr ca și scandalurile tinerimei maghiare 
din Clușiu să se încarce totă în spinarea nâstră. 
Ne mirămă că ună diară ca „Tagblatt“ din 
Viena nu se rușinâză de a scrie astfelă de ne
adevăruri și de a întortocâ faptele. De altă parte 
însă trebue să recunâscemă, că dâcă ar fi vorbită 
de turburările provocate de tinerimea maghiară 
din Clușiu în contra Româniloră, nu pută se a- 
jungă la conclusiunea, că Românii sunt elemen- 
tulă subversivă și că numai din causa loră pre- 
gătesce d-lă Tisza măsurile escepționale.

Scimă fârte bine că „W. Tagblatt/ ca
gană ală Nemțiloră centraliștl, cochetâză cu cu
metrii săi dualiști de odiniâră și doresce în inima 
sa ca să se reîntârcă acele timpuri, când domneau 
numai ei cu Maghiarii în monarchiă și când toți

cei ce nu se închinau loră erau „contrari ai uni
tății statului. “

Le place celoră dela „Tagblatt“ metoda 
ce-o observă d-lă Tisza față de naționalități și se 
provăcă la ea, ca la unu esemplu dicendiî : de 
ce se nu se p6tă la noi ceea- ce se păte în Un
garia și’n Transilvania?

Noi din parte-ne (jicemă: se
cu
de

De ce să nu 
pdtă în Transilvania și Ungaria ceea ce este 
putință în Austria? De ce cele trei miliăne 
Români să fie mai puțină considerate ca câteva 
sute de mii de Sloveni din Austria?

Dăr nu voimă se'polemisămu adi cu „Wiener 
Tagblatt.“ Amu voită numai ,se arătămu cu ce 
perseveranță lucră dușmanii noștri și aiji, ca îna
inte cu 17 ani 
tea

)

din Viena.
Intrebămu 

se face din

pentru de a ne discreditâ la cur-

încă odată pe toți cei chiămați: 
partea nostră ca să se paralisezeCe

aceste răutăcidse uneltiri și să se informeze opi- 
niunea publică asupra stărei adevărate a lucru- 
riloră ?

SOIRI TELEGRiEiBE.
(Serv. part, ală, ,Gaz. Trgife.*)

Tergulu Mureșului, 24 Septemvre. 
— Archiducele Iosifă a plecată eri după âmâdi 
la 5 âre.U La despărțire dise. cătră cornițele^ su
premă, că ’îrf’I anulă vîitdră Regele va inspăctâ 
în persână, cgle patru’-spre-qtece bataliâne de hon- 
ve^i din districtulă Ardâlului.^,.,’ $

Bruxela, 23 SeptemVrei'(— Aniversarea' 
de astădi a revoluțiunei del^ 1830 poporală adu/ 
nată în numără „ifârte mar^ a întrebuințat’o pen
tru a face manifăstațiuni ,liberale. . înaintea ino- 
numenteloră s’au ținută discursuri liberale. Cu 
tâtă iritațiunea cea mare| a mulțimei s’a putută 
însă susțină ordinea. Doi redactori ai <jiărului 
republicană au fostă arestați. Poliția, .a, confis
cată mai multe foi volante republicane.

Paris, 24 Septemjre, -r Scirea, 6ăgu- 
vernulă franGesă a provdfcată- pe tâte societățile, 
de drumă de feră spre a denunță tarifele inter-
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naționale, nu 'este adevărată.

■

localități

or-
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CRONICA PILEI,
s

In urma. esceseloră întâmplate în diferite
ale Croației, magistrațulă din Agramă a afișată o prdi- 
națiune, prin care. se intercjiâe' birturiloră și câfenelelbră 
d’a rămâne deschise peste |o..fără anumită, se oprescă 
cântările și circulațiunile’.'tieLpnstratîv.e, atacurile asupra 
persăneloră și pfoprietariloră-, 'fie prin vorbă seu faptă, 
precum și împrăștiarea/de sgomote false și ațîțarea lă 
ură și dușmăniă în contra persâneloră, claseloru și par- 
tideloră. Capii femilieforă și stăpânii suntă însărcinați să 
nu lase după 8 ore pe thembrii familiei și pe. lucrători 

;pe strade, er porțile să fie la 9 ăle închise. Organele" 
polițienesc! au dreptă :îu casă de eșcese să facă usă de 

‘arme, escedenții suntăi amenințați cu isgonirea din orașă.
In casă de necesitate se voră luâ și alte măsuri escep
ționale.

Redactorulă Qiarului «Sloboda,* care a fostă ares
tată pentru ațîțarea în contra partidei guvernameatale, 
a retușată d’a apelâ în contra arestărei sale. Krajaț a- 
părătorulă său înaintea jurațiloră dice, că în articolulă 
incriminată redactorulă n’a trecută măsura adevăratei 
critice, precum se exercită ea în Francia, Anglia și Belgia.

Banulă Croației a plecată la Pesta, ca să asiste la 
deschiderea dietei și la 30 Septemvre se va întârce în- 
dărătă la Agramă.

*

Cei din Pesta nu sunt nici decum mulțămiți cu re- 
sultatulă alegeriloră din Croația. I-a amărîtă multă 
crescerea partidei lui Starcevicî. Oficiosulă «Nemzet* 
constată, că maioritatea de pănă acum a partidei guverna
mentale numerice n’a suferită nici o perdere, dar opo- 
sițiunea moderată a fostă complectă sdrobită de ullraiștl. 
Din contră oposiționalulă «Pești Naplă* vede deja în 
Croația, că tote lucrurile au să ia ună sfârșită, căci 
noua dietă croată e slăbită în modă considerabilă și că 
nu e posibilă în împrejurările de față să se mănțină 
stările constituționale ale Croației. Calea concesiuniloră 
față cu Croația încă nu s’ă percursă, și trebuie decî o 
schimbare fundamentală în pactulă ungaro-croată.

*
Qiarulă parisiană «Râpublique Franțaise* cjice, că 

la întâlnirea celoră trei împărățl s’ar fi vorbită și despre 
situațiunea dîn sudostulă Europei. Făia opor- 
tunistică din Parisă dice, că de cumva se va fi decisă 
la întâlnirea din Skiernevice, ca să se susțină status quo, 
atunci să fimă pregătiți la aceea, că Austria își va în
tinde înfluința sa asupra României și asupra Sârbiei, âră 
Rusia își va supune Bulgaria din ce în ce totă mai multă 
domniei sale, după ce pe Muntenegrulă l’au trasă cu totulă 
în sfera puterii sale. Seu dâră împărații au pășită la o 
împărțire pe cale pacînică a imperiului otomană? Abstră- 
gândă dela alte puteri, cari încă au ună dreptă de a-șî 
dâ părerea la ună actă atâta de însemnată, se pare to
tuși soluțiunea finală a cestiunei acesteia prâ timpuriă. 
Cu tăte acestea Porta otomană are totă dreptatea de a 
fi forte îngrijată și de ceea ce se teme nici nu va scăpâ. 
Și de-i voră mai fi lungită puternicii stăpânitori ai Eu- 
ropii deocamdată încă pe câțiva anî firulă vieții impe
riului turcescă, totuși multă vreme nu va mai trece până 
când îi voră mâncâ coliva poporele creștine, pe cari 
le^au țiranisată Turcii mai bine de patru secule. Bine 
ar fr de ar fi învățată minte acele popore și devenindă 
adPin^ne de capulă loră de ară trăi ca frații în dragoste 
și în pace.

*Lot. d’Ordre* publică ună articolă relativă la în
trevederea monarchiloră în Skiernievice și dice, că cu a- 
căstă ocasiune s’au stabilită între cele trei puteri urmă- 
torele patru puncte: 1) Să se împedece Anglia de a 
confiscă Egiptulă și canalulă de Suez în profitulă său. 
2) Să se pregătescă regulamentulă cestiunei Congului 
și să se pună o margine pretențiuniloră Englesiloră în ce 
privesce pământurile africane, ușurându-se întinderea co
lonială a Germaniei. 3) Să se modereze nerăbdarea 
naționalitățiloră dela Dunărea de josă și să se caute-tină 
mo dus vivendi între Austro-Ungaria și Rusia, ale că- 
roră interese în Orientă suntă în formală oposițiune. 4) 
Să se caute în fine mijlăcele de a se înfrâna tăte ten
dințele liberale ale popăreloră, avândă neprețuitulă folosă 
d’a fi intrată în alianță.

Cu alte cuvinte, cine vrea să între în alianță, tre
să fie reacțiunară.

*

Cu tdtă întâlnirea dela Skiernevice, cei din Berlină 
putută scăpâ de fiorii reci ce le-a causată ună arti- 
ală farului rusescă „Nowoje Wremja." Declară

bue

n’au 
colă 
adecă acesta, că în casulă când Anglia ar anexă Egiptulă, 
Rusia va cere neapărată să se șchimbe tractatulă Dar- 
daneleloră, în sensulă ca vasele de răsboiă rusesc! să 
aibă liberă trecere prin Dardanele. E întrebarea însă, 
dâcă d. Bisriiark va lăsă pe Anglia să-și anexeze Egip- 
țulă, . Dupăv-articplulă farului «Mot d’Ordre,* cance- 
larulă^geymână mumai acâsta nu va îngădui Englesiloră.

• ■
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ITALIA Șl ÎNTREVEDEREA M0NARCH1L0RU.
Rapărtele publicate de «Agenția Ștefani* despre 

întâlnirea .din Skiernievice au neliniștită multă pe Italieni, 
din causă că din acele raporte nu sciu nimică ce s’a 
petrecută în castelulă polonă.

Pusu-sau acolo basele unei nouă alianțe triple? 
Pusu-s’a la cale o procedere comună in contra egoismu
lui englesă? Ințelesu-s’au în privința măsuriloră spre a 
se împedecâ ciuma asiatică se nu intre în Europa? Seu 
s’a întocmită o nouă cartă politică, ca să se asigure fe
ricirea popăreloră?



rire. E vorba să se creeze o cassă de răsboiu națională 
în contra Maghiariloră, argumentele sunătâre, trupele aju- 
tătore scânteiătore pentru «idea unității naționale.» Lis
tele de adunată bani s’au împărțită deja în totă țera; 
comitetulă festivă a trimesă împreună cu ele ună apelă 
tipărită, d’a jertfi fiecare contribuindă cu ceva, ună apelă 
care încheiă cu cuvintele: «Contămă pe sprijinulă tutu
roră Româniloră în împlinirea sarcinei ce ne-amă luată. 
Nu uitați, că străinii ne privescă!*

La svârcolirl naționale de felulă acesta, la demon- 
strațiunl ca sărbătorirea lui Horia său ca a studențiloră 
români, cari au arsă pe piața publică din Sibiu diarele ungu- 
rescl, (?? — Red. Gaz.) la întrega propagandă a .Irredentei* 
române păte că s’a gândit și primulă ministru ungurescă, când 
a vorbită în Oradea mare despre plănuitele măsuri escep- 
ționale ale guvernului. Dâcă și întru câtă bărbații guver
nului din Pesta voră isbuti să înăbușâscă condamnabilele 
svârcolirl, acâsta rămâne o cestiune deschisă. Noi nu 
ne simțimă chemați a o desbate și a o cumpăni, întru 
câtă măsurile escepționale pentru ună timpă ore-care voră 
suportă ura, care trăesce în poporă de o sută de ani. 
Cabinetulă Tisza a sciută desvoltâ pană acum totdâuna 
mare energiă, când a fostă vorba de cestiuni în care 
erâ angajată egemonia națională. Sperămă, că energia 
sa va înfrânge victoriosă și resistența .Irredentei» româ
ne ; nu ni se pare însă a fi constatată, că noua evan- 
geliă dela Oradea mare trebue să aibă și isbândă. Cum 
amă disă, nu vremă să desbatemă sorții aceleia, dâr la 
ună lucru facemă atențl pe vecinii noștri de dincolo de 
Leita: la reacțiunea ce o esercită asupra Ungariei unele 
aspirațiuni naționale ce’șl ridică cu cutezanță capulă în 
Austria. De mai multă de ună ană, dela cea dintâiu 
furtună cu însemnele din Agramă, amă avută deja de 
repețite ori ocasiune a indică acestă aparițiune. Ungaria 
care, precum a disă deunădi Colomană Tisza, datoresce 
liberalismului instituțiunile sale constituționale, a privită 
fără să ia parte, ba pâte chiară bucurendu-se, cum libera- 
liloră li s’a smulsă cârma din mână in jumătatea 
de dincâce a imperului, pentru ca să ’nflorâscă grâulă 
federalismului, pentru ca să’i pâlă cresce spiculă mare. 
Duoi ani numără era de împăcare a Austriei, când 
Românii din Ungaria și Ardâlă, cari 14 ani au stată 
în reservă, apărură cu ună programă, în care ceră drep
turi de stată.

In vâra acâsta însă hotărîră din nou, să se țină 
de programă, care cere deplina autonomia a Ardâlului 
și predarea lui în mânile Româniloră, declară dualismulă 
în monarchiă ca o «cestiune deschisă,» față cu care 
«Ardâlulă autonomă va luă mai târziu o atitudime.» 
Precum Polonii din Austria privescă în acestă monar
chiă ună instrumentă pentru realisarea tradițiuniloră ja- 
gelone, așa cei din Agramă vădă în ea ună instrumentă 
pentru înplinirea dorințeloră marl-croate și ideei lui Der- 
zislaw. Și precum în Brunn suntă amenințați Nemții 
cu o «vesperă siciliană, așa în Sibiu se sărbătoresce me
moria lui Horia și Cloșca. Paritatea în adevără nu lasă 
nimică de dorită. Numai trebue să pară ciudată, cum 
în Austria acele elemente se declară ca proptele ale sta
tului, care în Ungaria amenință statulă, cum dincolo de 
Leita .măsurile restrinse pentru ună timpă și scopă* 
obțină aceeași politică, care în țâra nâstră portă cuvân- 
tulă nețărmurită. Dâr umbrele ameninnțătore ale lui 
Horia și Cloșca cu greu li s’ară fi arătată Maghiariloră, 
dâcă ei n’ară fi stată ca nisce privitori nepăsători, când 
fantomele de nopte ale reacțiunii în Austria au eșită din 
mormintele loră.

Nimicii din tâte acestea nu sciu Italienii și «Dirito» 
organulti lui Mancinii încă tace mută. fiarele pentar- 
chiste impută ministrului de esterne că prin atitudinea 
sa Ia conferința din Londra, unde a voită să dea la toți 
dreptate, și-a înstrăinată pe toți. Anglia l’a felicitată, 
d6r acum nu mai ține sâmă de elă; Germania l’a uitată; 
Austria nu l’a iubită nici odată și se bucură că s’a scu
turată de amiciția cu elă.

După cercetările diareloră oposiționale italiane, în
tâlnirea tocmai a apropiată răsboiulă, și acesta părere 
va produce pote în cameră interpelări. Destulă rușine 
a suferită țâra, strigă oposițiunea, se mai sufere acum 
și daune? Ceea ce au hotărîtă cei trei împărați este 
clară: apăsarea tuturoră bărbațiloră liberi. Și MancinI 
încă totă întinde mâna într’acolo ? A renunțată elă ore, 
acum la bătrânețe, la tâte nisuințele sale ideale din ju
nețe? 0 câtă de adevărată este că Senectus est 
mor bus. Sărmane MancinI, dâr mai sărmană Ilaliă 1

Astfelă strigă foia lui Crispi.

------o------

HORIA ȘI CLOȘCA.

Sub acestei titlu publică „Neues Wiener 
Tagblatt“ dela 19 Septemvre st. n. următorulti 
articolu, a cărui tendențiositate este vădită:

Suntăacum o sută de ani. lmpăratulă Iosifă po
runci să se conscrie poporațiunea din Ungaria și Ardâlă; 
țăranii români însă n’au cunoscută deplină însemnătatea 
acestei conscrierl, ci au credută că împăratulă vrâ să 
înroleze ostași și d’aceea a poruncită să se înscrie la 
ună locă atâta sumă de nume. In mari masse alergară 
ei la loculă de conscriere cerândă să îmbrace chiar a- 
tuncl postavulă ce-lă cu două culori. Viața ostășâscâ e 
o viață frumâsă și p’atuncl li se părâ apăsațiloră robi, 
că e cea mai strălucită libertate — eliberarea de sub 
proprietari, cari pretindeu grea muncă și, ce e mai multă, 
și folosulă muncii. 0 oștire de cerșitori părăsiră misera- 
bilele loră colibe, pe flămândele loră soții și copii, cari 
nu cerâu decâtă pâne, der pe care ei nu li-o putâu dâ. 
Ostași apărură în curândă pe câmpă, dăr ei călcară drep
turile proprietariloră, cari voiau să întârcă îndărătă la da
toriile loră cu baionetele pe robi. Atunci se puse în 
fruntea desperatei cete țăranulă H o r i a său cum se mai 
numea Nicolae Ursu și o amăgi, că împăratulă va dis
pune o nouă împărțire de pământă, îndată ce proprie
tarii maghiari voră fi uciși. Revoluționarulă avea duoi 
puternici aliațl: ura și făm e a, și turma de sclavi răbdă
tori și supuși deveni peste năpte o ordă de lupi setoșl 
de sânge. In puține cjile se alăturară pe lângă capulă 
ravoltațiloră, care apelă la cele mai sălbatice pasiuni, 
treizeci de mii de ucigași, cari cutreerară țâra ardândă 
și devastândă și năvăliră asupra proprietariloră, cari nu 
presimțiseră nimică, înmormântândă prin focă și sabiă, 
în cenușe și în sânge vechia ordine a lucruriloră. Peste 
șâsedeci de sate fură distruse, mai multe sute de curți 
de-ale nobililoră rase din fața pământului, peste cinci 
mii de ămenl uciși.

O sută de ani suntă de când Horia, conducătorulă 
răsboiului țărănescă, și Cloșca, credinciosulă său adju- 
tantă, după înăbușirea sângerăsei răscâle, fură frânți 
în răta în Alba-Iulia. Robia fu desființată, ună sistemă 
liberală crea nouă și mai bune referințe, care paralisâză 
tdte revoluțiunile agrare. Der Românii suntă încă totă 
muncitorii de pe câmpă și Maghiară stăpâni pe locurile 
nobililoră. Fâmea nu mai împinge ăstea țăraniloră la 
fapte de desperare. Der ura națională a continuată a 
trăi întregă secululă și adi se ridică din nou în flacăre 
luminose, ca acum o sută de ani. Românii îșl aducă 
aminte de Iloria și Cloșca și facă din revoluționarii a- 
grarl, din devastatori, ucigași și incendiatori, martiri na
ționali. Printr’o serbare seculară mărâtă pretutindenea 
în românesculă Ardelă are să se dea memoriei loră obo- 
lulă admirațiunii și adorării loră. Ce e dreptă n’au 
fostă allăceva decâtă capi de briganzi acest! răsvrătitorl 
țărani, cari au vrută să curețe pământulă, ca să-lă pătă 
împărți apoi între sclavi, cari sfărîmaseră lanțurile loră. 
A(jr însă fiarele române îi sărbătorescă ca pe , marii 
anteluptătorl ai ideei române de unitate.» «Gazeta Tran
silvaniei» bate cu îndeletnicire toba pentru noua și răutăcidsa 
demonstrațiune în contra statului ungară. (? — Red. Gaz.) 
Ună comitetă festivă s’a și formată deja, care are să îngri- 
jâscă, ca serbarea seculară în memoria lui Horia și Cloșca 
să aibă strălucirea ce i se cuvine. Se va editâ și ună 
.Albumă ală lui Horia,» în care poeții români voră cântă 
în versulețe gentile faptele gloriăse ale vechiloră eroi, 
cari pe copii Maghiariloră, fugiți din castelele incendiate 
ale părințiloră loră, i-au sverlită cu mâna loră îndărătă 
în flăcări, precum s’a dovedită acâsta despre Horia și 
Cloșca prin acte. Apelulă cătră poeții naționali deja s’a 
făcută, și contribuirile loră se voră primi pănâ la 25 
Septemvre.

Mai departe, cu acâstă strălucită ocasiune, are să 
se creeze ună .Fcndă ală lui Horia,» a cărui destina- 
țiune nu se lămuresce, fiindcă nu e trebuință de lămu

Seminarului tine rimei române din 
Blasiu.

«Foia bisericâscă» din Blașiu ne spune că la 31 
Augustă a. c. 1884 s’a sânțită edificiulă celă nou ală se
minarului înființată de Escel. Sa Prâ Sânțitulă Metropo- 
lită Dr. Ioană Vancea, celebrândă ieremonachulă Damian 
Elia Dom șa în presența superioriloră seminarului și a 
unui numerosă publică. In aceeași di mediculă Dr. lână 
Col cer iu a visitată pe elevii primiți în seminariu.

In anulă acesta s’au primită în seminară 65 elevi, 
dintre cari 4 pe spesele Escel. Sale Mitropolitului âr cei
lalți pentru o remunerare mică de 100 fi. pe ană. 
ConcurențI au fostă din tote părțile locuite de Români și 
s’au și primită din tâte părțile nu numai gr. cat. ci și gr. or.

Cu deosebire s’au luată în considerare acei elevi a 
căroră părinți dorescă ca se învețe limba maternă. Mă
sura acâsta e lăudabilă.

Conducătorulă noului seminară este d. Dr. Alesan- 
dru Gram a, prefectă este d-lă profesoră Aureliu Flo- 
r iană.

In 7 Septemvre a. c. Prea Sânția Sa Metropolitulă 
a cercetată institutulă pentru întâia oră, adresândă în
trebări și cuvinte părintesc! eleviloră.

Escelența Sa din ală său a provădută institutulă cu 
totă mobilarulă și are de cugetă a pune în vigdre în 
timpulă celă mai scurtă și o fundațiune, așa că cei mai 
mulți elevi se potă fi întreținuți gratisă în institută.

SOIRI MERUNTE.
Senatulă scâlei confesionale gr. cat. din Velcheriu 

mulțămesce prin ijiarulă nostru d-lui Vasiliu B. Munte- 
nescu, preotă gr. cat. ală Dateșiului de Murășă, care a 
dăruită scâlei din Velcheriu prețiulă a 30 tăblițe negre 
de scrisă pentru școlarii săraci din Velcheriu.

—0—
Totă din Velcheriu ni se comunică scirea, că la 18 

Septemvre st. n., ducându-se economulă Eustachie Roșea 
împreună cu soția sa cu carulă după Iută, întră în grâpă 
adâncă de 3 metri, âr soția sa rămase afară ca lutulă 
săpată se’lă încarce în cară. Abia săpă economulă ca 
două măsuri, când observă soția sa că grâpa se despică, 
sări în ea apucândă pe bărbatulă său de umeri ca să’lă 
scoță afară. Pământulă însă cădu pe nenorocita femeiă 
și o turti, âr bărbatulă ei rămase în fundulă gropei 
strîmtorată de pământă între duoi bolovani. După ună 
timpă de 4 âre, când vitele înjugate porniseră cu carulă 
printre păpușoiu la pășune câțiva omeni cari trecâu 
p’acolo observară nenorocirea și după o muncă de o oră 
isbutiră să scdtă cadavrulă femeei și pe bărbatulă ei, 
care desperată ’și așteaptă mârtea. Elă a scăpată cu 
câteva contusiunl, dâr ’șl plânge credinciâsa sa soțiă, care 
vrândă să’lă scape de mârte, a căzută ea în ghiarăle ei.

—0—
Consistorulă arcbidiecesană a publicată o circulară 

cătră oficiile protopresbitenale și parochiale gr. or. din 
Transilvania, prin'care le face cunoscută: 1) că nu
mirea învățătoriloră suplențl se face de cătră consistoriul 
archidiecesană, ori ce altă instituire de învățători e nulă 
și nevalidă; 2) că ori ce schimbare în persâna învățătoriloră 
să se notifice inspectorilor^ regesc! de scâle comilatensl, 
aratându-se din ce causă și când s’a făcută schimbarea;
3) că membri la institutulă de pensionare regnicolară 
potă fi nu numai învățătorii definitivi cu atestate de cua- 
lificațiune, ci și fără atestate, cari au intrată în funcțiune 
înainte de 1868 ori dela 1868 încâce pănă la 1875.
4) că acei teologi, cari (iindă învățători se înscriu la 
institutulă de pensionare și solvescă taxa fumdamentală 
și taxele anuale, când părăsescă cariera învățătorâscă au 
dreptulă a pretinde restituirea taxeloră solvite la acelă fondă.

—0—
In Aradă s’a împușcată în filele acestea locote- 

nentulă Alexandru Faludi dela reg. 39 de infanteria, care 
a și murită. Motivulă e, că Faludi se logodise cu o fru- 
mâsă fată a unui notară dela sată. Acum câteva clile 
se pomeni locotenentulă cu inelulă de logodnă că i se 
trimite îndărătă. Faludi se duelă cu contrarulă său, care 
furase inima fetei și pe care îlă însemnă binișoră. Ne
credința fetii însă îlă făcu să se sinucidă.

—0—

.Independenței române» i se scrie din Săliște de lângă 
Sibiiu că reuniunea industriașiloră români de acolo pregă- 
tesce pentru M. Sa Regina României ună strălucită cos
tumă națională. Cojocarulă Popa lucrâză ună cojocelă. Se 
scie, că acestă maestru a espusă la esposițiunea din Sibiiu 
ună cojocelă brodată de dânsulă, care a fostă admirată de 
tâtă lumea ca ună capă de operă.

—0—
Același cliară comunică, că sculptorulă Georgescu 

din Bucuresci lucrâză la bustulă generalului Davila.
—0—

Înscrierea pentru esposițiunea din Paris a copiiloră 
s’a terminată. S’au înscrisă pănă acum 3065 de copii 
în etate de cinci pănă la dece ani. Esposițiunea se des
chide la 5 Octomvre st. n. în pavilionulă orașului Parisă.

—0—
țiiarulă starceviciană .Sloboda* nu va apărea 

câtva timpii, din causă că poliția a pretextată, că noulă 
redactoră nu s’a legitimată în ce privesce patria sa.

_0_
Ministrulă de agricultură ungurescă a încuviințată 

ca în Cernatulă Săceleloră sâ fie în fie-c?re ană la 3 
Maiu și 20 Septemvre târgă de vite.

—0—
Sâmbătă la 8 Septemvre s’a deschisă esposiția din 

lași, spune «Românulă.» Direcțiunea căiloră ferate ro
mâne a acordată o reducere de 50% visitatoriloră Inau
gurării Esposițiunei din Iași.

—o—
In curândă, (jice acelașă clarii, va eși de sub țipară 

studiulă d-lui A. D. Xenopolă intitulată «Teoria lui 
Rosler*. Acestă studiu, care a apărută în parte în re
vista d-lui Tocilescu, are de țintă răsturnarea răutăciâsei 
păreri susținută de scriitorii Unguri și Sași, cum că Ro
mânii ar fi o poporațiune emigrată nu de multă în Dacia, 
că pământulă acestei țări fiindă ocupată, atunci când au 
venită Românii, de Maghiari și Germani, loră li se cu
vine acâstă țâră după dreptulă istoriei. Acâsta teoriă a 
făcută ună rău nespusă Româniloră de peste Car păți în 
lupta loră în contra Maghiariloră,

-0—



Din Parisă se anunță o descoperire sensațională. 
S’a aflatii o fată electrică, în etate de 13 ani. Dr. Cho- 
let, Arago și Maunier mărlurisescă, că fata e în stare 
prin electricitatea ce conține s6 asvârle mesele și scau
nele din apropierea ei. Dâcă se isolâză de pământă prin 
sticlă, efectulă încelâză.

—0—
D. Bruto Amante, cunoscutului scriitorii și filo-ro- 

mânii, care vine spre a asistă la desvâlirea statuei lui 
Ovidiu in Constanța, însărcinată pentru acâsta de cătră 
minislerulă de instrucțiă italiană, a sosită, spune «Teta- 
grafulă,» în Bucuresci Sâmbătă diminâța.

—0—
In curendă se voră începe lucrările pentru con

struirea catedralei celei nouă în Bucuresci, pentru care 
s’a votată de Camere suma de cinci miliâne lei. Orto
doxii lă spune, că dilele astea se va întruni comisiunei 
respectivă, spre a hotărî loculă unde are să se clădâscă 
catedrala. Comisiunea se compune din P. S. Mitropolitu 
primată, președinte, Episcopii de Rîmnică și Buzeă, și 
d-nii D. Sturza, I. Câmpinânu, Eug. Stătescu, col. N. 
Bibescu, I. Pencovicî, N. Carapati, St. Ionide și Zaha- 
riade.

—0—
»La Ro mania» e titlulă unui diară mare ce apare 

la Roma odată pe săptămână, sub direcțiunea d-lui B. 
E. Maineri, cunoscutulă publicistă filo-română, și a prâ 
simpaticului și inteligentului nostru compatriotă d. C. I. 
Mitilineu, fostă secretară la legațiunea română din 
Italia. Acestă organă de publicitate spune, «Râsboiulă,» 
portă deviza: Orientulă ală orientaliloru. — Li
bertatea și independența poporeloră; elă are 
de scopă a ne face cunoscuți în streinătate și a strînge 
și mai multă legăturile de amicițiă și iubire dintre țăra 
nâstră și sora ei mai mare, Italia. Noi îi urămă celă 
mai strălucită succesă și îndemnămă pe toți patrioții ro
mâni să încurajeze acăstă nobilă lucrare.

Corespondiiiță particulară a „Gazetei 
Transilvaniei.44

Agramă, 21 Septemvre 1884.

înverșunarea dintre partidele dela noi cresce pe (ți 
ce merge.

Ună evreu anume Max Stern a corteșită prea ne
rușinată cu banii ce i-a primită dela regimă și astădi 
regimulă se vede constrînsă de a-lă păzi cu gendarml și 
cu milițiă, căci altmintrelea l’ară sfărîmâ Starcevicianii.

Canoniculă Gasparic încă se află sub paza guver
nului. Pentru dânsulă a împărțită Max Stern la alegă
tori ca la 6000 florini, a îngrijită înse totodată și pentru 
aceea ca să nu dea tâtă puterea din mână, de aceea vr’o 
8000 florini se mai află încă în mâna sa.

Aici în Agramă suntemă împresurați de milițiă. Stra
dele urbei suntă traversate preste nâpte de patrule de 
câte două companii și de câte ună detașamentă de husari.

Primarulă orașului a afișată pe păreții dela colțu
rile stradeloră o admonițiune cătră locuitori: ca proprie
tarii de case și tații de familiă să nu lase pe lacheii loră 
după 8 ore săra afară din case și curți, asemenea nici 
servitârele să nu umble pe strade.

In filele cele mai de aprâpe ne mai aștăptă și altă 
lovitură: restrîngerea libertății de pressă. Causa este, 
că «Sloboda» din 19 1. c. a pretinsă dela cititorii săi, 
ca la toți aceia, cari nu sunt de partida lui 
StarcevicI să le spargă capetele. Redactorulă 
Krajac se află sub lăcată și rătăză de eri, adecă de 
Sâmbătă.

Cea mai mare parte din canonicii, preoții și pre- 
tendarii cercului ală treilea electorală, ori s’au abținută 
de la alegere, ori au votată pentru partida lui StarcevicI.

Soția Banului Chuen-Hedervary, născută contesa 
Teleki, a părăsită Agramulă (Zagrabia) încă de pela mijlo- 
culă lunei lui Iulie, luându-șl tâte prețiâsele cu sine; acum 
însă văcjăndă că regimulă a ajunsă a avă ârășl o mare 
maioritate în dietă în urma alegeriloră trecute se va în- 
tărce ără, ori cu prețiăsele ori făr’ de ele.

Gazetele oposiționale, așa «Pozor» ca și «Sloboda» 
abia vădă lumina duPă amâfi și pe Iocă se confiscă. 
Se înțelege că a doua edițiune a loră este în cea mai 
mare parte albă și de-a latulă paginei este imprimată 
cu litere mari și grăse cuvăntulă «zaplanjeno» adecă 
»confiscată.*

Pe Croații cei din partea adevărată națională îi 
audă de multeori esclamândă, că din Croația nu voră 
face Maghi arii niciodată unăcomitată (dis
tricte) cum au făcută din Transilvania.

Banulă Hedervary a avută onârea de a fi cercetată 
astăfi Duminecă înainte de orele 8 diminăța de coman- 
dantulă de corpă Baronă Ramberg. După aceea Banulă 
a tăcută contravisită comandantelui militară și tâtă fiua 
până la 2 âre d. a. a fostă o frecuență mare între ba- 
ronulă militară și civilă.

Starcevicianii față cu tâte acestea nu au alte arme 
decâtă pietrile cu cari spargă ferestrii și — capete.

Puterea loră nu stă în proporțiune cu puterea de 
care dispune guvernulă, dâr cu alâtă mai mare și mai 
grozavă este frica ce o respândescă. P. St.

------o------

MANDATULU 1MPERAT1VU.
In curendă se voră face în România alege

rile pentru nouele Camere. Acestea voră av6 a 
decide și în cestiunea importantă a reînoirei con- 
vențiunei comerciale cu Austro Ungaria, Scimu 
că opiniunea publică în România s’a pronunțată 
în contra convențiunei comerciale esistente. Con
trarii convențiunei, temendu-se ca nu cum-va gu
vernulă română cedândă presiunei Austriei se 
facă a se reînof convențiunea fără a o modifică 
în favârea comerciului română, sunt deciși de a 
dă candidațiloră de deputată la alegerile viitdre 
mandat ulă imperativă. Cu alte cuvinte: 
alegătorii să pună alesului loră condițiunea 
sine qua non, ca să voteze în contra convenți
unei comerciale.

Cu cestiunea de a se sef dâcă mandatulu 
imperativă în materiă de representațiune politică 
pâte său nu să fie admisă, se ocupă acum dia- 
rele de dincolo.

E o cestiune prea însemnată — dice „România 
liber ă“ — și noi, când o discutămă, nu avem ti inten- 
țiune să fimă ostili nimănui; voimă însă ca, de astă- 
dată celă puțină alegătorulă se se pronunțe cu hotărîre 
asupra unei cestiuni, care e pâte totu atâtă de mare ca 
aceea a împământenirii jidoviloră. Guvernulă însuși e 
bine să scie care este simțămentulă țării în acestă pri
vință, și dâcă convenția trebue reînoită cu ori ce preță 
pe vechile base, datoră este se impue candidațilorQ 
săi a se explică asupra acestui punctă, pentru ca altfelă 
să nu se fică că s’a procedată ca cu Domeniu Corânei. 
Pe de altă parte, dacă țera se va pronunță contra Gon- 
vențiunei, guvernulă care, ca ori-ce guvernă representa- 
tivu, trebue să se formeze voinții țării, își va creă o po- 
sițiune mai puțină grea față cu străinătatea, căci va pută 
opune acelă non possumus colectivă, în contra căruia 
influențele din afară nu mai au nici ună efectă, celă 
puțină momentană. Dâcă din contră alegătorii voră tri- 
mete în parlamentă pe acei candidați cari se voră de
clară susțiitoni Convenției, va fi cu atâtă mai bine, căci 
nu se voră mai creă guvernului dificultăți.

In tâte cașurile e bine să se discute.
Iutrunirile electorale voră începe în curendă. In 

aceste întruniri ,Rom. lib.* voesce ca toți candidații la 
deputățiă să vie înaintea alegătoriloră loră cu ună pro
gramă bine determinată, și în specială să se pronunțe 
asupra Convențiunei.

Apanagiele și cele-lalte acte ale Cameriloră trecute 
nu mai au — dice Rom. Lib. — nici o importanță față 
cu viitorea convențiune. Celă multă dâcă se va pute 
face procesă foștiloră deputațl cari le-au votată, și acâsta 
într’ună modă cu totulă platonică.

Mandatulă imperativă specială, credemă că-șl are 
rațiunea sa, într’o cestiune atâtă de vitală pentru țera 
nâstră. Să ne aducemă aminte de revisuirea art. 7 din 
constituțiune, și să vedemă decă importanța nu este totă 
atâtă de mare în casulă de față.

------ o------

DIVERSE.
Profesorală Schliemann, cunoscutulă archeologă, 

care a condusă săpăturile dela Troia, petrece de presinte 
cu familiă cu totă în Viena. Locuesce în »Hotel Imperial» 
unde necontenită primesce visite. Invățatulă profesoră 
de multe ori ține interesante conversațiuni cu âspeții săi, 
cari cu părere de rău auriră, că eminentulă archeologă 
deja va și plecă din Viena. >Bucurosă amă mai stă, 
(fise elă, dar din causa furtuneloră dela ecuatoră trebue 
să plecămă la Atena.* Aici are Schliemann de gândă 
să-șl încheie opulă său, ce-lă scrie despre săpăturile fă
cute în acropolea dela Tiryns, opă care va apără în edi
tura lui Brockhaus în trei limbi, francesă la Parisă, en- 
glesă la Londra și germână la Berlină. «Ideea funda
mentală a acestui opă, (fiice Schliemann, am desvoltat’o 
în prelegerea, ce am ținut’o în congresulă archeologiloră 
adunați în Breslau. Acestă opă e încă numai de jumă
tate scrisă în mare parte de architectulă și ingenierulă 
meu, despre ale cărui cunoscințe, capacitate și sciință se 
voră pută convinge cititorii noului meu opă. Unele ca
pitule suntă întregi scrise numai de dânsulă, și voră fi 
subscrise cu numele lui. Acum vomă începe ărăși lu- 
crulă; ce amă scrisă vomă revedâ, pentru că critică e 
severă, și cele ce noi amă scrisă, trebue să fie asigurate 
contra tuturoră atacuriloră, vină ele de unde voră veni. 
Deocamdată numai introducerea, care e scrisă pe doue 
că le, se află sub țipară. In introducere vorbescă eu în- 

su mi, — ici^colea ca ună predicatoră, căci adeseori mă 
folosescă de citațiuni evreesci, grecesc! și armenescl.« 
îndată ce-și vâ încheiâ opulă, Schliemann va începe din 
nou alte săpături, unde nu vrea să ni-o spună încă. «Căci, 
dice elă, o astfelă de trădare, ar pute să ne nimicâscă 
cele mai frumâse speranțe. Pentru fiecare săpătură mai 
înainte de tâte trebue să câștigă ună fermană, și apoi 
câtă trebue să umblu, să ostenescă până ce mi-se dă o 
astfelă de încuviințare I Trebue să tăcemă în interesulă 
nostru propriu, dar peste puțină timpă veți audi că amă 
începută ârășl alte săpături.»

*

xnvidiosulu. — E egoistă ca totă muritorulă. 
Are și ună dramă de vicleniă. Puțină cam fățarnică, 
dar timidă. Privesce de departe la tine... Ii pare mai 
frumosă lucru tău... L-ar dori. Ii pare rău când te vede 
mulțămitu, se bucură în inima lui când dai de vre-o 
nenorocire... Dacă pâte, fără gândă de a profită, dă 
mână de ajutoră la derăpănarea fericirei tale. Așteptă 
cu nerăbdare ridicarea unuia ca elă, în dauna celui ce 
întrecea pe amândoi. Mâre de ciudă și pe acesta când 
după ce a fostă ajunsă, e apoi întrecută de dânsulă. E 
neodihnită pururea; nemulțămită totdâuna. Adeseori îm
prumută patima defăimătorului. Atunci, vorbesce de rău 
pe acela pe care îlă pismuesce. Caută să’i afle celă mai 
mică defectă... Ilă trămbițâză de îndată ce l’a aflată. E 
mai bună cineva decâtă dânsulă, și nu e luată de acesta 
în sâmă, îlă pismuesce că nu pâte fi ca dânsulă. Ești 
mai frumosă, mai bine făcută, — blastămă natura că l’a 
turnată pe altă calupă, și din tr’altă soiu de aluată. 
Pentru greșala firii te pismuesce pe tine. Da, se revâltă 
împotriva âmeniloră, cu cari găsesce că nu se asemănă 
întru ceva. Se revoltă împotriva ființii închipuite a Crea
torului, — că nu l’a închipuită și pe elă cu totă ce 
vede la fîe-care...

»Ochii vădă, inima cere,
«Rabdă dacă nu-i putere»...

Dar nu, elă nu pâte răbdâ... Inima i se strînge... 
Ună glasă lăuntrică îi șoptesce mereu ceea ce n’are, 
der care ar pută să aibă... Demonulă pismei rîde de se 
rupe, și stându-i călare după ceafă, îlă mână, ilă totă 
mână... Unde?... Preste totă loculă unde se află cei ce 
au aceea ce n’are elă. Totdeuna dâr pe căi nouă, care 
ducu însă totă spre patima lui. — Când e îndrăsnețft și 
cu inima gata a i se închide la vre ună simțimentă bună 
atunci e capabilă de crimă. Ori dacă n’o face, — te 
zăviștuesce și pentru că ai ceea ce are și elă, și atunci 
pârtă cu elă deprinderea de a’ți pune bețe în râte la ori 
ce, de a’ți face rău... Poporulă, în bogata lui limbă, 
când voesce a’ți zugrăvi ceva, îlă poreclesce cu numele 
de: Mațe-re le. Revista „Tincr. Rom."

*

Cugetări chînesesci. — Nici odată n’ai trebuință 
de atâta spirită ca atunci când ai a face cu ună prostă. 
— Dâcă faci o binefacere și ceri iute răsplata, este a-țl 
fiiâ înapoi binefacerea. — Defectele altora te isbescă: 
dă mai multă atențiune buneloră loră calități. — O mică 
crepătură face ca o corabiă să se cufunde; o mică in
sectă pâte dă o înțăpatură mortală; o schinteă pâte pri- 
cinui ună incendiu mare. — Mi se atribue o intențiune 
rea; e! ce-mi pasă dâcă n’am avut’o? Mi se atribue o 
faptă condamnabilă: e 1 pentru ce să mă întristeză, dâcă 
sunt nevinovată? Opiniunea celorlalți pâte ca să mă des- 
brace de virtute? — Cândă audă vorbindu-se rău de 
cineva, <fice un^ poetă, ’sâmță aceeași durere ce mi-ar 
causa-o spinii ascuțiți cari mi-ar înțăpâ inima; dar, când 
audă vorbindu-se bine de cineva, sâmță aceeași plăcere 
ce mi-ar produce-o mirosulă celoră mai suave flori.

*

Greerii și oolera. — Citimă în Le Petit Var, diară 
din Tulon: O observare pe care de .sigură câ mulți din 
concetățenii nostrii au făcut’o, a atrasă de multă timpă 
atențiunea nâstră: acâsta este lipsa completă de greerl 
pe teritoriulă nostru, pe o rază de peste (țece chilometri. 
In generală acâstă insectă hemipteră începe aă facă a i 
se auifi cânteculă monotonă îndată ce începă căldurile. 
Anulă acesta căldurile au fostă fârte mari: cu'' ele s’a 
ivită și Ingrozitorulă flagelă care a adusă durerea și ne- 
mângăerea în numărose familii; greerii n’au dată nici ună 
semnă de viâță; vocea loră a lipsită din concertulă naturei. 
Nu cum-va âre greerii au presințită flagelulă destructor? 
Căutatu-s’au âre aiurea un locă mai sigură, în atmos
fera cea caldă sâu în sînulă pământului? Dat-aă peste 
microbulă destructoră pe care învâțații l’au descoperită 
după lungi cercetări? Cine scie? In ori-ce casă, greerii 
nu ne-au cântată în timpulă verei; nu mai încape nici 
o îndoiafă că de, astă-dată au avută totă timpulă se s’a- 
provisioneze pentru a nu striga că moră de fâme în 
fidele cele rele.

Editoră: Iacobă Mnreșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cursulu la bursa de Viena
din 23 Septemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6»/0 122.85 
Rentă de aurfl 4°/0 . . . 92.75 
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 88.45 
Imprumutulu căilorti ferate

ungare.......................... 142.40
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.70 

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.27 

Bonuri rurale ungare . . 101.25 
Bonuri cu cl. de sorgre 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 100 50

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

vină ung.............................98.90
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................... 114.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.60 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aurii austr. . . 104.60 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncei austro-

ungare........................  850. —
Act. băncei de credită ung. 291.75 
Act. băncei de credită austr. 292.50 
Argintulă —. — Galbini 

împărătesei................... 5.77
Napoleon-d’ori................ 9.67 ‘/8
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Bucnresel.

Cota oficială dela 10 Septemvre st. v.

Renta română (5%). . . . Cump. 93^4
Renta rom. amort. (5°/0) . ■ * 93

» convert. (6°/0) . . > 96Va
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32V2
Credit tone, rural (7°/0) • • » IO21/4

• „ „ (5%) • • 90‘/s
» » urban (7°/0) . . > 101 >/3
» » » (6%) • • » 97i/a
> » > (5°/o) • • 86’/4

Banca națională a României > 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 366.

< » » Națională . . > 243
Aură.................................... • > 6—.«/o
Bancnote austnace contra aură > 2.06.

1884.

vând. 94
» 93^2
• 97V4
» 33
» 103
„ 91
, 102
» 98
’ 871/4
, 1407
» 367
» 244
, 5’75
, 2.08

Cursulu pieței BrașovO
din 24 Septemvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.10 Vend. 9.12
Argint românesc................. . » 9.— > 9.05
Napoleon-d’orî..................... . * 9.64 > 9.66
Lire turcesc!......................... . » 10.90 > 10.94
Imperial!............................. . > 9.87 9.90
Galben!................................. . » 5.64 > 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . .. . > 100.50 > 101.50
Discontulă * . . . 7—10 °/0 pe ană.

.^.Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
iSi. silvani ei “ se potu cumpăra în tutunge- 
“** ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitU prețulu abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu antt, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANSA

în „Gazeta Transilvaniei^

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°|0

w „ 5--8 „ • . . . 15°|0

r „ 9--11 » • . . . 20°|0

?? ,, 12--15 „ • . . . 3O°|o

r „ 16--20 „ • . . . 4O°io
Dela 20 de repețirl în susfi . « . . . 50°|„
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustu

Brașovfi 1|13 Maiiî 1884.

nLICITATIUNE!
5

f

Mobilele din remasulîi fericitului d. protopopii 
Iosifti Baracă se vorîî vinde în licitațiune publică 

in cțiua de 25 (13) Septembre a. c.
în casele parochiale de sub Nr. 1338 în Prundă cu bani 

. gata.
Brașovă în 21 (9) Septembre 1884.
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înștiințare.
7

Dela 1. Octobre a. c. me mută cu locuința și 
cancelaria advocațială în strada Căldărari- 
loră Nr. 518, în localulă de până acum ală judecă
toriei reg. de cercă, etagiulă I. unde în ală Il-ea etagiu 
se află și oficiulă telegrafică reg. <

l

4-5 IOSIFU PUȘCARIU.

3-3 flboncursu.
Pentru ocuparea postului de ală doilea învățătoră la scăla con

fesională gr. cat. din Feldru, Vicariatulă Rodnei, pe temeiulă conclusului 
senatului scolasticii din 14 Septembre a. c. se escrie concursă.

Beneficiile împreunate cu acestă postă suntă următdrele: 200 fi. 
din fondulă scdlei confesionale gr. cat. a Feldrului.

Doritorii de a ocupă acestă postă de ală doilea învățătoră au 
să-și suștărnă suplicele loră la subscrisulă senată până în 4 Octobre a. c. 
st. n. la care să se alăture cartea de boteză, testimoniu preparandială 
și testimoniu de cualificațiune, — ăr suplicele întrate mai târziu se 
voră retrămite.

Dela Senatulă Scălei gr. cat. Feldru în 16 Sept. 1884.

președintele notarulă
Gregoriii Mureșeanu. Ioane Cosma,

învățătorii.

1—3

Concursu.
I.-

Devenindă vacante următărele stipendii și anume:
a) Celă de 100 fi. pe ană pentru studenți la scăla comercială din patriă.
b) Celă de 50 fi. v. a. din fundațiunea „Dobâca“ pentru gimnasistî; 

născuțî din comitatulă de odiniără ală Dobâcei.
c) Celă de 20 fi. v. a. din fundațiunea „E. D. Bașota“, pentru gim- 

nasiștl; cu preferență celoră din munții apuseni sau din fostulă 
districtă ală Năsăudului.

d) Celă de 60 fi. din fundațiunea „Galliană“ pentru gimnasiști.
Mai departe fiindă a se conferi de nou:

e) Ună stipendiu de 50 fi. din fundațiunea frațiloră (Radu și George) 
Riurianu, pentru studenți dela scăle medii.

f) 2 ajutăre ă 20 fi. pe ană din fundațiunea „Tofaleană“ pentru me
seriași cu preferință pentru descendenți din vr’o familiă a fostei co
mune „Tofalău.“

Se escrie prin acăsta concursă pentru conferirea loră. Cererile 
au se fie presentate subsemnatului comitetă până la 20 Octom.vre 
st. n. a. c. însoțite pentru stipendiile de sub a—e de următdrele docu
mente :

1. Atestată de boteză.
2. Atestată scolastică de pe semestrulă ală II-lea ală anului 

scolastică precedentă.
3. Atestată de frecuentare din anulă scolastică curentă.
4. Atestată de sărăciă, eventuală de stare orfană, dela primăria 

comunală, vidimată de oficiulă pretorială.
5. Declarațiunea că nu capătă din altă locă vre-ună stipendiu.
Ear la cele de sub f) pe lângă atestată de boteză, atestată sco

lastică de celă puțiuă a 4-a clasă elementară și atestată de sărăciă, și 
contractă încheiată cu măiestrulă la care să află în învățătură.

Din ședința comitetului asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română, ținută la Sibiu în 3 Sept. st. n. 1884.

Tacobu Bologa, G. Barîțin,
v.-președinte. secret.

Tipografia Alexi Brașovă.


