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„Gazeta Transilvaniei.^
Cu l-a Iuliu st. V 1884 se începe ună nou abonamentu, 

la care învitămu pe ouorații amici si sprijinitori ai l'6iei nostre.
Abonamentulă: Pentru Auatro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 11., pe ș6se luni 6 fi., pe ună ană 12 fl. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe ș6se luni 18 franci, 
pe ună ană 36 franci.

Rogămă pe d-nii abonați ca se binevoiGscă a-șl reînoî de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea farului să nu să întrerupă.

Administrațiunea «Gazetei Transilvaniei.<

Brașovu în 23 Iunie (5 Iulie).
Cei ce au credută, că erupțiunea vulcanică 

a fanatismului ungurescu când cu scandalurile 
din Clușiu a fostu numai unu fenomenu trecă
torii și isolatu, au dovedită, că nu cunoscă îm
prejurările nu sciu ce se petrece în țâră, și în 
sânulu societății maghiare, și nu vădu cum să 
adună mereu massele de erupțiune formându lava, 
care amenință a se vărsa pe neașteptate peste 
câmpurile și văile patriei nâstre multu cercate.

Scandalurile dela Clușiu au fostu numai o 
slabă și pripită introducere. De aci încolo a- 
vemu se ne așteptămu încă la scene multu mai 
îngrozitdre, dâcă nu să va pune stavilă fanatisărei 
sistematice a poporului maghiară în contra nostră, 
a Româniloră.

Și cine se oprâscă furia passiuniloru deslăn- 
țuite. Guvernulu d-lui Tisza, care însuși a ruptă 
zăgazulă, ce le oprea se nu debordeze? Guver- 
nulă d-lui Tisza, care a croită planulă pentru 
prigonirea elementului românescă și care esecută 
acestă plană cu-o esactitate și cu-o consecuență, 
ce nu se vede în nici una din celelalte lucrări 
ale lui?

La ce bine ne mai putemă așteptâ cândă 
vedemă ce se petrece cu noi? Pretutindeni în- 
tâlnimă aceea-și despoțiă nesuferită, acelea-și 
maltratări și prigoniri. Legea, ecuitatea și bunulă 
sâmță sunt înlăturate, tdte sunt supuse unei sin
gure idei, tdte se dirigă după ună singură plană: 
de a nimici totă ce este românescă, de a înpe- 
decâ desvoltarea naționalității ndstre, de a su
primă și a stinge sâmțământulă nostru națională.

Măsurile guvernului în continuu dușmăndse 

elementului română, află acum ună puternică ră- 
sunetă în societatea maghiară. Văfjândă pe cei 
mari că dau în noi, tiranii mititei ardă de ne
răbdare de a ne aplică și ei câte o lovitură spre 
mai mare gloriă a maghiarismului, care se laudă 
prin foile din afară, că este liberală și generosă 
de crăpă pământulă.

Cetitorii noștri își voră aduce aminte de 
prigonirile, cari au trebuită să le sufere școlarii 
români dela gimnasiulă ungurescă din Lugoșă, 
pentru că și-au formată și ei o societate de lec
tură, unde se îndeletniceau în drele libere cu 
cultivarea limbei loră materne.

Tineriloră li s'a interzisă de a mai continuă 
societatea loră sub cuventă, că ea ar avă ten
dințe dușmănăse statului. Tinerii au remonstrată 
și au încercată totă posibilulă spre a salvă viăța 
micei loră reuniuni. Dăr resultatulă silințeloră 
loră a fostă, că trei dintre denșii se eliminară 
din gimnasiu 3 '„pentru că au fundată și s’au si
lită a susține o reuniune dușmană elementului 
ungurescă. “

După idea celoră dela putere adecă desvol
tarea semțului românescă, fie și numai într’o so
cietate de lectură a unoră școlari uevinovați, în- 
vălvă o inimicițiă în contra statului. Acestă piin- 
cipiu erostratică dă mână liberă despoțiloră mi
titei față cu elementulă română.

Și mare este numărulă acestoră mici des- 
poțl. La fiecare pasă te lovescl de ei. In tim- 
pulă din urmă ei se îndeletnicescă c’ună sportă 
deosebită. îșl facă adecă plăcerea de a isgonf 
f6ia năstră de prin casinurile maghiare, unde este 
abonată, nu pentru Maghiari, ci pentru Românii, 
cari au nenorocirea a fi membrii ai acestoră ca- 
sinuri. Așa au cerută membrii casinului din Ter- 
gulă Mureșului și acum în urmă cei din Bistriță 
isgonirea „Gazetei.“

Ungurii baronului Bânfîy din Bistriță ce- 
rură eliminarea „Gazetei Transilvanie?1 pentru că 
ar fi o f6ie revoluționară. Noi cari ne încume- 
tămă a combate faptele nelegale ale pașaleloră 
din comitate, noi pe cari ne revdltă nedreptățile, 
ce i se facă bietulni nostru poporă, suntemă tur

burătorii, ăr baronulă Banffy este omulă păcii și 
ală ordinei, căci dâcă calcă legile și asupresce 
poporulă elă face numai pe voia celoră dela 
putere.

Maghiarii din Lugoșt și Bistriță nu sunt 
nici cei dintâi și nu voră fi nici cei din urmă, 
cari ne arată la ce avemă să ne mai așteptămă 
din partea maghiarismului neînfrânată și violentă.

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

Pesta, 4 Iulie. — După amâcji s’a ținută 
consiliu de miniștri, care a durată mai multe 6re. 
Consiliulă technică ală ministeriului de comuni- 
cațiune esaminâză planurile pentru regularea Por
ților ă-de-f eră.

Toillon, 5 Iulie. — De eri diminâță au 
fostă șâpte morți de coleră, apoi în timpă de 24 
de 6re 12 morți, mai departe 12 bolnavi de co
leră s’au primită în spitale.

Haag, 5 Iulie. — Camera a doua declară, 
că desbaterile guvernului asupra proiectului de 
lege relativă la regență se voră începe în luna 
Augustă. Guvernulă are de gândă să facă re- 
visiunea constituțiunii în modă restrînsă.

Cronica (£ilei.
Ni se scrie dela băile din Borszâk, că pe acolo 

plouă mereu; frigulă e simțitoră, și lume nu este mai 
de locă, abia se află vr’o (fece âspețl. Pănă la 20 Iunie 
nici hotelurile tâte nu se deschiseră; de musică nici vorbă. 
Lucru și mai cunosă e, că chiar mediculă băiloră lip- 
sesce. Pe lângă aceste neajunsuri, âspeții mai au și ne
plăcerea de a nu primi fiarele la timpă. Ar trebui să 
se ia măsuri, ca inconveniente de acestea să nu ■ se 
ivăscă.

*
Comisiunea pentru taxarea dării pe venită va cer

ceta Luni în 7 Iulie st. n. reclamările: proprietariloră 
de birturi, birtașiloră, proprietariloră de cafenele, proprie
tariloră haleloră de bere și hotelieriloră de la A—F, Nr. 
924—990. Marți în 8 Iulie st. n. ale acelorași de la 
G—M, Nr. 991—1070. Miercuri în 9 Iulie st. n. totă 
ale acelorași de la N—S, Nr. 1071—1150

*
La 13 Iulie st. n. se va aranjâ în Betlănă, în sala 

Ospătăriei, ună bală testrînsă, împreunată cu o repre- 
sentațiune teatrală. Venitulă curată este destinată în 
favârea bisericei și scâlei gr. cat. românescl locale. Pre-

FOILETONU.
Din basmele slave.

Faptele bune.
Traducere de Ionă S. Spartali.

A fostă odată ună omă și o femeiă, cari avâu 
numai ună copilă, cu numele Ivan, și căruia îi dă
duse o învățătură deosebită. Copilulă era blândă, as
cultătorii și milosă. După ce-și isprăvi învățătura, tatălă 
său îi dete o corabiă încărcată cu bune mărfuri, ca să 
se ducă să facă negustoria în țările străine și să strângă 
avere, ca să pâtă ajută pe părinți la vreme de bătrinețe. 
Ivan plecă. Pe mare întelnl o corabiă turcescă încărcată 
cu o mulțime de âmenl, pe cari Turcii îi duceu în robiă. 
Bieții nenorociți țipau și se văiărau câtă le luă gura. 
Lui Ivan i-se făcu milă de dânșii, (fise căpitanului care 
îi ducea, ca să le dea drumulă și în schimbulă aceloră 
âmenl elă îi da corabia cu tâte mărfurile dela tatălă săă.

Făcăndu-se învoiăla între amândoi, Ivan chiemă pe 
unu câte unu dintre cei robiți și le dete drumulă. Prin
tre dânșii eră și o femeiă bătrână cu o fată tânără și frumosă.

Bătrâna îi (fise:
«Fata asta este fata unui împărată, a cărui împă

răția este fârte departe de aici, și eu sunt doica ei. 
într’o (fi pe cândă se plimbă prin grădina palatului, afu- 
risiții de Turci, cum au vă(fut’o, au sărită în grădină și 

au pusă mâna pe densa. Eu auifindu’o că țipă, am aler
gată într’ajutorulă ei. Turcii m’au prinsă și pe mine și 
peamândoue ne-au luată în corabiă. Du-ne cu tine, pentru 
că nu scimă pe unde să ne întârcemă în țâra nâstră.«

Așa să și făcu.
Ivan le duse pe amândouă la părinții săi și le po

vesti părințiloră cum și-a dată corabia cu mărfurile ca 
sâ scape pe robi, și mai spuse, că se cununase cu roba 
cea tenără, care eră o fată de împărată.

«Nenorocitule! cum ai cutezată să piertfl bunulă 
ce ți-am încredințată? Piei dinaintea ochiloră mei! Nu 
vreau să te mai vedă!« îi (fise tală-său înfuriată.

Bietulă băiat ă luă cu chiriă o casă în sată, și trăi 
acolo cu nevasta-sa și cu bătrâna doică. In vremea asta 
puse pe mumă-sa și pe câți-va pretini să se râge de 
tatălă său să-lă ierte, făgăduindu-se că altă dată o să se 
porte bine. In cele din urmă tatălă său se milostivi și-lă 
iertă, îlă aduse acasă împreună cu nevasta și cu doica 
ei, pe urmă pregăti o corabiă nouă mai mare decâtă cea 
d’intâi și o umplu cu mărfuri scumpe.

Ivan porni și umblă câtă umblă pe mare, până ce 
ajunsă la ună orașă, unde nisce țărani erau duși între 
baionete la pușcăriă. Dânsulă întrebă pentru ce-i întem- 
nițâză și soldații răspunseră, că țăranii aceia nu-șl plătiseră 
dăjdiile cătră stăpânire.

Lui Ivan i-se făcu milă de bieții țiăranl, vândă co

rabia cu tâte mărfurile, plăti datoriile țăraniloră și le dete 
drumu pe la casele loră.

Pe urmă se întorse acasa în țâra Iui, să aruncă la pi- 
ciârele tatălui său și-i spuse ce făcuse rugându-lă să-lă 
ierte și de astă dată.

Tatălă său se înfuriă, și mai tare ca’n rân- 
dulă trecută și îlă goni (ficândă, că în tâtă viâța lui nu 
vrea să-lă mai vâtfă și nici să mai scie de elă. Mai pe 
urmă totuși se îndură tată-său și-lă iertă încă odată, gă- 
tindu-i și o corabiă mare.

Ivan pusă de zugrăvi în partea de dinainte a co
răbiei chipulă nevestei sale și la spatele corăbiei chipulă 
doicei, și pe urmă porni. După ce umblă pe mare câte
va (file, se opri cu corabia într’ună portă, lângă care eră 
capitala unei împărății mari. Locuitorii din orașulă acela 
se uitau cu mirare la corabia cea străină, despre care 
nu scia nime, nipi de unde venea, nici unde se ducea. 
Impăratulă, vrendă să au<fă chiar cu urechile sale de unde 
venea corabia, trimise pe ună ministru să spue lui Ivan, 
că a dâua (fi are să vie să-lă vâcfă. Ministrulă uitându- 
se la corabiă cu de-amăruntulă, rămasă uimită cândă 
vă(fu chipulă doicei și pe ală fetei împăratului, despre 
care nu se mai sciâ nimică de cândă o furaseră Turcii. 
Insă nu spuse nimănui nimică, cu deosebire pentru că 
fata, încă de cândă erâ mică, fusese făgăduită ministru
lui ca nevastă.



țulîl intrării e 1 fl. de persână. Ofertele mărinimâse se 
vorii chită pe cale diaristică.

*
Timișulă din Banată a eșitii din albia sa la Saagă, 

Bozoșă, Unipă și Bucovăță, causândii mari stricăciuni; 
totti astfelă a esundată și Bistra. Ținutulă comunei 
Unipă e sub apă, câmpurile celorlalte comune sunt de 
asemenea inundate. Apa cresce mereu; comuna Med- 
veșă e în mare pericolă.

*
Administrațiunea militară austriacă a făcută ună 

raportă despre sinuciderile din armată de ună șiră de 
ani încâce. In anulă 1861 au fostă 111 sinucideri, în 
1866 numai 46, în 1870 au scădutu la 35. In 1875 s’a 
suită numărulă sinucișiloră la 64, în 1877 s’a redusă la 
60, în 1878 s’au constatată 66. Ca motive ale sinuciderii 
sunt: neplăcerea de a servi, frica de pedepse, supărarea 
din iubire, dorulă de casă etc. Cele mai multe cașuri 
se întâmplă primăvâra.

*
Grindina ce a cădută la 1 Iulie n. în comunele 

dinprejurulă Timișârei a causată mari pagube. Stratulă 
de ghiață se întindea în distanță de ore întregi.

*
Batalionulă ală 2-lea de vânători a plecată Joi di- 

minâță din BucurescI la Sinaia, unde va ține garnisână 
în timpulă șederii MM. LL. în palatulă Peleșă.

*
In localitatea Podgoriza, cu ocasiunea construirii 

căii ferate, s’au găsită într’ună strată aluvială mai multe 
âse de Mamuth. O comisiune de bărbați speciali s’a 
dusă la fața locului, ca să esamineze âsele.

*
>Telegrafulă« spune că ună nou diară a apărută 

în BucurescI. Elă pârță titlulă «Țipetulă Țărei» și se 
declară de organă ală adevărului.

*
Ministrulă de răsboiă ală României, spune >Româ- 

nulă,< a autorisată pe Eustațiu (fiulă profesorului Eusta- 
țiu din BucurescI), elevă ală scâlei de marină din Brest., 
a se îmbarcă pe fregata-scolei de marină a statului fran- 
cesă, pentru a întreprinde o călătoriă în jurulă lumei.

*
fiarele din Iași spună, că Marți 18 Iunie, ora 1 p. 

m., au plecată din acelă orașă la America, cu ună trenă 
expresă, dată gratisă de d. Hoffenhein, 45 familii de isra- 
eliți. La gară au fostă petrecuți de ună mare numără 
din coreligionarii loră, cari s’au despărțită cu regretă, 
dându-le câte ceva de mâncată și urându-le drumă bună. 
Comitetulă israelită asemenea a împărțită la toți emi
grații pâne, cașcavală și vină.

Dare-ară D-(jeu să’i imiteze toți!
*

,Răsboiulă-Weiss< spune, că osămintele, ce s’au 
găsită în Dealu-Spirii din BucurescI, nu sunt ale pom- 
pieriloră, ci ale Turciloră căduțl în 1848. Acâsta o sus
ține d. colonelă în retragere Dimitrie Niculescu.

*
Se raportâză din Florența, că vestita scriitâre ro

mână ce locuesce acolo, pnncesa Oora d’ Istria, a 
primită de la academia regală din Barcelona medalia de 
aură.
• * •

Din Munchen se scrie, că ună suboficeră s’a sinu- 
cisă în 4'ua de 1 Iulie st. n. cu tunulă, punendu-se îna
intea lui și trăgândă sfăra de aprinsă. Capulă sdrobită 
i-a sărită la o distanță de 60 de pași. Motivulă a fostă 
frica de pedâpsă.

*

La opera din Frankfurt, tânăra soțiă a unui mem
bru din orchestiă, leșinândă fără veste, în câteva mi
nute muri. Causa a fostă prea strânsa încor
setare.

*
Parlamentulă italiană va lua în săptămâna acâsta 

vacanță. Dăcă se va adeveri scirea acâsta, atuncea se 
va amâna și legea cea nouă pentru constituirea și com
pletarea ministeriului italiană, care se va resolvâ numai 
după feriile cele de vară. Proiectulă acesta nou de lege 
îmulțesce cele noă minislerii actuale încă cu două nouă: 
cu ună portofoliu tesaurială și unu minisleriu pentru poș
te și telegrafe. Totă deodată dă fie-cărui ministru câte 
ună secretariu ca adiată. Pe lângă ministru lesaurarialu 
se va institui ună consiliu, care se va compune din mi- 
nistru-președinte ca președinte, din ministru de finance, 
din doi senatori și trei deputațl, care îi trimite guvernulă.

*

»Daily News« e informată din Assuan, că 12,000 
de insurgenți au ocupată Debbah, măeelărindă 3000 de 
âmenl din garnisonă și dintre locuitori.

*
Intr’o adunare ținută în Paris de Bonapartiștii din 

direcția lui Jârome, prințulă Victor Napoleon a fostă in
sultată, numită fiindă ună infamă lașă, ună Ave- 
salom. Pasqual a declarată perdule pentru prințulă 
Victor drepturile sale la tronă, sub mo'ivă că e rebelă 
în contra tatălui său. Adunarea a luată apoi următârea 
resoluțiune: >Considerându, că prințulă Victoră a abu- 
sată în modă perfidă de datoria sa ca fiu și de datoriele 
sale politice, adunarea, împărtășindu-se de durerea prin
țului Jerome Napoleon ca tată, îșl esprimă simpatia sa 
și reînoescă șefului dinastiei napoleonice asigurarea 
supunerei loră neclintite.«

*
Se anunță că în ținuturile cele nouă, câștigate de 

Rusia în Asia, domnesce o mare activitate, ceea ce dă 
bănuelă, că Rusia are de gândă să înainteze mai departe 
spre sudă. In tâte bazarele din India nu se vorbesce 
decâtă de înaintarea Rușiloră.

*
Din Brasilia se comunică, că guvernulă se gân- 

desce cu totă seriositatea la desființarea sclăviei.
*

In Caucasă timpulă rău a causată daune enorme: 
In Aculisă, districtulă Erivană, a căcjută grindină în mă
rimea unui ou de gâscă și greutate de ună funtă. Unu 
rîuleță, eșindă din albia sa, a distrusă c|ece sate îne- 
cândă în valurile sale 45 de âmenl. Grădinile de pâme, 
viile, plantațiunile de mătase au fostă cu desăvârșire ni
micite. Numărulă viteloră ce au perită nu se scie.

Dare d.e
despre esecufarea conclusului de activitate a conferinței 
generale din Sibiiu pentru alegerile de deputațl la dieta 

din BudapesLa în comitalulă Selagiu.
(Urmare și fine).

Selagiu, în Iunie 1884.
Așa alegătorii români, luptândă și învingândă și 

grozavele pedecl elementare, în 22 luniu diminâța la 6 
6re luară calea cătră loculă alegerei: Cehulă Silvaniei, 
conformă disposițiuniloră prealabile, după cari aveau se 
între pe două locuri. Alegătorii concentrați în BăsescI, la 
numără 600, în frunte cu candidatuiă Georgiu Popă în 
cale cătră Cehă din comunele laterali totă se mai aso
ciau cătră ei, pănă ce ajunseră în hotarulă Cehului, la 
Valea mare (asemenea esundată) a Selagiului în depăr
tare de Cehă ună kilometru, se înmulțiră la numără 
preste una mie. Eră la 8 Va ore dimineța. Șicesevecji?!

Aflămă podulă de peste valea Selagiului ocupată de 60— 
80 de bandiți: unguri, armeni și jidani din Cehă, ar
mați cu revolvere, furcâie, rude de feră și cu pari, ne 
țînă calea și ne oprescă a întră în Cehă, sub pretecstă, 
că mulțimea Româniloră voiesce să-i prăpădâscă, să-i 
omore și să le aprindă orașulă. Din mulțimea de gen- 
darml, cari pănă la punctulă acesta erau pasă la pasă 
în urma nostră, nu-i niGi unulă de față; de odată au 
dispărută toți — lucru precalculată.

Alegătorii români se indignară, se înfuriară, erau 
gata a dă năvală asupra bandițiloră miserabilii, dar deși 
numai în estrema încordare, ii potu reține candidatuiă 
nostru d. George Popă, văcjândă și audîndă popo- 
rulă că face disposițiuni pentru a recuirâ putere armată, 
trimițândă pe prota A. Costea cu notarulă cercuală 
Simeonă Popă în orașă la președintele electorală, că
rora le succese a străbate prin bandiți numai sub pre- 
tecstulă, că dânșii sunt 6menl din partida lui Nemânyi.

Intr’aceea în restimpă de 1 oră se iviră 2 gendarml, 
mai apoi alțl 4, cari în locă să-i aresteze, ori să depăr
teze pe bandiții de pe podă și așa să deschidă calea, 
cum ar fi avută datorința, se lăsară cu dânșii în nego- 
ciațiunl, se apucară să culâgă bastonașele de călătoriă de 
la Români și nu armele dela bandiți; gendarmii trăgănară 
lucrulă pănă la 10 ore, când veni în pași repecjl de 
cătră orașă ună jidană, la cei ce țineu podulă ocupată 
cu ună avisă, precumă am aflată mai târdiu, că preșe
dintele electorală deja a stabilită ora de închidere a voti- 
sărei și așa nu mai este necesitate de a opri calea ale- 
găloriloră români. Atunci se mișcară bandiții de pe podă 
quasi escortați de cei 6 gendarml și cu încetulă se în
cepu mersulă cătră loculă alegerei.

La intrarea în orașu primesce candidatuiă nostru 
avisulă advocatului Ciocană, prin care i se face cunos
cută, că ne mai lipsindă pănă la închiderea votisărei 
decâtă ună pălraru de oră, să nu intre poporuiă indig
nată și înfuriată pentru atâtea fărădelegi, care apucândă 
pe calea de a-șl luă satisfacere, ar fi espusu baioneteloră 
unui batalionu de soldați, și aloră 50 de gendarml, con
centrați din tâte părțile, pănă și dela Oradea-mare, și 
cari stau sub porunca președintelui de alegere, cu sciința 
căruia se facă tote fărădelegile astea.

In minululă acesta primimă altă avisă, că la 
10l/3 ore s’a proclamată Nemânyi de deputată alesă 
cu 92 voturi: contra Georgiu Popă, pentru care s’au 
dată 12 voturi.

După astea candidatuiă nostru Georgiu Popă se a- 
dresâ cătră miia de alegători insultați, espunându-le cele 
întâmplate, muițămindu-le pentru ostenâla făcută și sfă- 
tuindu-i, că pentru tote astea nu este acum timpulă 
oportună a cere ori a luă satisfacere, ci se așteptămă, 
că va veni și acelă timpă; i-a îndemnată să se întârcă 
la vetrele loră, învitându-i pe toți la casa sa ospitală. 
Cu greu și numai încrederea nemărginită în candidatuiă 
avută a fostă în stare a-i înduplecă pe alegători la as
cultarea acestui sfală, între blăstămurl și amenințări de: 
>țină minte tiranii.*

Ce s’a întâmplată în Cehă, în loculă alegerei, sub 
timpulă alegerei?

Acolo a fostă postată ună batalionă de soldați, 
sub comanda unui maioră, la disposițiunea președintelui 
de alegere; au fostă concentrați 50—60 de gendarml sub 
comandele loră — cu locuința în Zilău — din totă co- 
rnitatulă, cu tâte că totă în (|iua aceea au mai fostă 
încă in 4 cercuri alegeri, dară acolo nu avâu Românii 
candidată națională. Comisiunea alegătâre în sînulă căreia 
nu eră nici ună sufletă de Română, ci numai Unguri și 
Jidani venetici inmigrați din tâte părțile lumei.

A dâua impăratulă se duse să vâdă corabia, și 
vătju și dânsulă chipulă fiei sale și p’ală doicii, inima 
lui tresări. Avea zoră să afle cum se făcea, că pe co
rabia aceea erau cele dâue chipuri și pentru că vrea să 
afle tâte amănunțelele, pofti pe Ivan la curtea împără- 
tâscă. Acolo îlă întrebă în tâte chipurile și Ivan îi po
vesti cum scăpase de robiă pe nenorociții âmenl, pre cari 
îi prinseră Turcii, cum printre robii aceia era și o fe- 
meiă bătrână cu o față tânără și frumâsă, cari nu se 
puteau întârce în țâra loră, care era fârte departe, și 
cum în sfârșită dânsulă se cununase cu fata.

Impăratulă îi (jise:
»Fata, pe care ai scăpat’o din mânile Turciloră este 

copila mea. Eu nu mai am alțl copii de câtă pe dânsa. 
Pentru că ai luat’o de nevastă, ai să fii moștenitorulu 
tronului meu. Du-te să o aduci aici, ca s’o vădă și 
să mă bucură până nu moră. Adu și pe tată-tău și pe 
mumă-ta, vindețl totă ce aveți în țâra vâstră și venițl 
să stațl aci. Talălă tău ca și fratele meu și mumă-ta 
ca sora mea.»

Cândă se află la curte și în orașă că fata împă
ratului trăiesce se făcură felă de felă de petreceri și toți 
se bucurară.

Impăratulă găti o corabiă, ca să plece după fie-sa 
iubită și luă cu dânsulă pe ministrulă, căruia îi fusese 
făgăduită fata.

Ajunseră curândă la Ivan și părinții lui se bucu
rară de noroculu ce dăduse peste fiulă loră, vendură in 
grabă totă ce aveau, ca să plece cu Ivan și cu nevasta 
lui la palatulă împăratului.

însă ministrulă hotărîse în gândulă lui să răpună 
pe Ivană. Intr’o sâră, pe cândă erau în mijloculă mării, 
chemă pe Ivan, și d’odată îlă apucă de guleră și-lă 
aruncă în apă. Nimeni nu-lu văzuse pe ministru cândă 
aruncase pe Ivan în mare. Pe urmă se duse și se culcă.

A doua <}i cândă s’a băgată de sâmă lipsa lui Ivan, 
crecjură toți, că picase din întâmplare în apă. La toți 
le părea rău după dânsulă. Și mama și talălă lui plân
geau și se tânguiau, și biata nevastă-sa era nespusă de 
mâhnită, pentru că iubia cu tâtă inima pe bărbatulă ei.

Insă Ivan nu să înecase. Fusese dusă de valuri 
până pe o stâncă unde găsi ună felă de mușchiu cu care 
îșl potolea fomea. In colo, nu mai avea nici o altă hrană 
și nici ună ajutoră. După ce stătu acolo mai multe (jile 
în sfîrșită, într’o <ji, zări puțină mai departe de stâncă 
ună pescară bătrână. îlă strigă și-lă rugă să-i vină în- 
tr’ajuloră.

»Bucurosă te ajută, numai să-mi plătesc! — răs
punse pescarulă.

— Cu ce să-ți plătescă, cândă nu am nimică și 
cândă chiar hainele îmi sunt sfâșiăte.

— Nu face nimică am aci cernâlă și hârtiă. . Poți 

să-mi faci ună înscrisă, prin care să te legi să-mi dai ju
mătate din totă ce ai tu.<

Ivan se învoi bucurosă. Pescarulă îlă duse pe us
cată și dînsulă plecă pe josă, din sală în sată, cu piciâ- 
rele gâle și cerândă milă.

După ce umblă trei-cjecl de (jile pe josă, ajunse în 
orașulă socrului său, și se puse la pârta palatului. Din 
totă avutulă lui nu-i mai rămăsese de câtă inelulă de 
nuntă, pe care era săpată numele său și ală nevesti-si. Cu 
piciârele gâle cum era și sdrențosă se cunoscea, că e 
săracă; și pentru că fața îi era pîrlită de sâre, nu-lă 
puteai cunâsce. Slugile palatului îi dădură sâra să mă
nânce ce rămăsese dela masă. A doua tji, elă stă toiă 
la pârtă, cândă veni ună slujitoră și-i porunci să plece, 
pentru că avea să trâcă Impăratulă p’acolo. Dânsulă să 
sculă și se apropiă de grădină.

Nu trecu multă și zări pe tată-său și pe mumă-sa 
plimbându-să cu impăratulă și cu împărătâsa, și pe ne
vastă-sa la brață cu afurisitulă de ministru. Cândă trecă 
dânsa pe lângă elă, ridică mâna așa ca ea să pâtă băga 
de sâmă inelulă. Cum putea biata femeiă să-și cunâscă 
bărbatulă așa de slabă și sdrențosă cum ajunse? Insă 
inelulă o fermecase.

»Lasă-mă să vădă ce ailadegetă< — îi tjise ea.
— «Aidemă încolo, cum poți să te oprescl lângă uuă 

cerșitoră?< dise ministrulă, in care bătea inima de frică.
Ea însă se opri, scose inelulă din degetulă cerși- 

torului și se uită să vâqlă ce nume era scrisă pe elă: 
era săpate numele ei și ală bărbatului ei. Cum ajunse 
la paiață, spuse tată-său ce văcjuse, și-lă rugă să trimâță 
să caute pe cerșitoră.



Președintele a deschisă alegerea la 8 ore. La des
chidere între insultele cele mai grozave, 12 alegători din 
BăsescI trimiși în prediua a'.egerei sub conducerea pro
prietarului Michailă Popă, precum și 15 NadișenI, sub 
conducerea advocatului Dimitriu Suciu, cari din urmă 
însă avură onorea a fi tractați de președinte eu: «czoki 
afară de aici» și dațl pe ușă — au însinuaiă cererea de 
votisare și ca bărbați de încredere pe persânele ădvoca- 
țiloră români din Zilău dr. Ioană Nechita și Alexandru 
Dragomiră. Președintele brutală însă din motivă, că acești 
bărbați de încredere nu suntă alegători din acestă cercă, 
îi respinse și îi dădu afară din localulă votisărei, violen- 
tându legea. în sensulă căreia bărbații de încredere polă 
se fie civi ai patriei ori și de unde.

Bărbații de încredere se depărtară fiindu atăcați și 
insultați în persână prin bețivii și furibunda Maghiari, 
Armeni și acum trufași Jidani.

La 9 âre s’a începută volisarea și nu precum pres
crie legea: cu alegătorii din locă, ci cu Jidanii și cu cei 
50 de servitori ai loră numiți mai susă, din comunele 
rurale; apoi s’au luata la votă cu forța și cei 12 ale
gători din BăsescI, cari insinuară cererea de votă și nu
mai singuri erau de față, până cândă locuitorii din Cehă, 
bărbații, o miiă la numără, între cari 280 de alegători, 
aveau misiunea de a țină calea alegătoriloră români, căci 
întocmai o pățiră și alegătorii români de pe Șomeșă, ca 
noi cești de sub codru. Votarea a durată o jumătate 
de 6ră până la 9x/2 cândă apoi s’a pusă termină de o 
oră pentru închiderea votisâriei, și la x/2 pe 11 ore îna
inte de amâiji președintele perfidă legalităței, popa arme- 
nescă Ujvări Benedek, a proclamată pe Nemâny de 
deputată ală cercului Cehului Silvaniei.

Din cele precise să ne fie ertată a mai face câteva 
conclusiuni și apoi a termină cu descrierea desperatei 
situațiuni politice create sub egida guvernului inmorală 
a lui Tisza și anume: Constatămă că procederea ilegală 
a Maghiarioiă dovedesce eclatantă tăria și bărbăția Ro- 
mâniloră selăgieni în generală și în specială a celoră din 
cerculă electorală ală Cehului Silvaniei, unde, după ce 
s’a convinsă că cu tâte mijlâcele loră infernali nu au 
fostă în stare a sparge solidaritatea Româniloră, nepu- 
tăndu-șl asecurâ ună numără âre care de voturi, cari 
să le aibă de basa falsificăriloră ulteriâre în protocolulu 
de alegere, ca totuși solidaritatea acelora, în scopulă fi
nală să o zădărnicăscă, și au luată refugiulă la comiterea 
criminalitățiloră celoră mai infame; constatămă că noi 
Românii din cerculă electorală ală Cehului de astă dată, 
pre lângă tiranii seculari amă mai avută de a face cu 
tovarășii loră Jidani și cu satana îmbrăcată în chipă de 
omă, cari sunt pe pămenlă lăsați de sbiciă ală mâniei 
lui D-<jeu, pentru a le pedepsi păcatele loră și carj sunt 
neimitabili in invențiunile loră draconice.

Chiar cândă încheiămă raportulă acesta ne vine 
la cunoscință, că judeii cei fără de lege cu născocirile 
loră au mersă așa de departe, încât au cumpărată cu 10 
florini pe ună bietă de omă săracă cu numele Popă Ge- 
orge din BăsescI, și Iau dusă ascunsă în cară la urnă 
și Iau făcută să voteze pe candidatulă nostru Georgiu 
Popă, care era cu acestă nume singură indusă in lista 
alegătoriloră din comuna BăsescI, cu scopă că apoi la 
casă de reeșire, să aibă pretest.ă a nimici alegerea năș
iră. Mai auclitu-s’a în lume o rafineriă ca acâsta?

Mai constatămă, că nouă Româniloră sub domina- 
țiunea presentă a lui Tisza ne este ori-ce luptă constitu
țională imposibilă; păcată de timpă, de jertfele spirituale 
și materiale.

Ună resultată înbucurătoră amă obținută: solida-

ritatea tuturoră Româniloră în ună modă așa de mare, 
care n’a csistată de secol! între Bomâni.

Și cu astea amă puie încheia darea ’e sâmă, decă 
n’amă datori demnității nostre naționale cu esplicarea 
pentru ce candidatulă nostru a înterdisă alegătoriloră a- 
tacarea bandițiloră, cari ținâu ocupată podulă de peste 
Sălagiu? Și ce să fitnă seurți, lăsămă să urmeze aci 
propriele cuvinte ale dânsului, cari sunt:

«Bandiții înarmați cu revolvere și furci de feră nu 
se potă atăcâ cu mâna golă în frontă, fiindă că de mar
gini ei suntă apărați de apa mare esundată de 5—6 
urme de afundă și x/2 Kilometru lățime; posițiunea loră 
este pentru noi o adevărată Plevnă, unde au sângerată 
atâtea mii de Ruși atăcători, până cândă Românii li-au 
venită întru ajutoră cu arta militară.»

Decă ve lasă să atacați, cadă de ambe părțile pri
mii atăcători (40—60) morți, și eu prețuescă pe ună 
singură Română mai pre susă decâtă 100 de mandate la 
dieta ungurescă. Mie nu-mi trebue mandată par
lamentară scrisă cu sânge de omă.»

Mai departe a disă: «constatată e, și vâdă acești 
6 gendarml, că eu nu vă permită atacarea; așa eu sum 
răspuntjătoră cândă ar cuteză cineva a vă insultă cu la
șitate; aceluia sâu acelora le voiu arătă eu, că Româ- 
nulă nu este lașă.» —

In urmă încă o rugare cătră ună barbată de frunte ală 
nostru, spre bucuria nâstră generală devenită deputată 
dietală, care înainte de conferința generală din Sibiiu a 
avută o convorbire seriâsă cu Nemânyi, în care l’a lumi
nată despre persecuțiunile nostre și pe care Nemenyi 
singură le-a condamnată, pe acestă bărbată ală nostru 
îlă rugămă, că să-i pună întrebarea lui Nemenyi: ce ține 
elă de Românii din Sălagiu în generală, și în specială 
despre cei din cerculă electorală ală Cehului Silvaniei? 
și că cum s’a învoită elă a deveni în posesiunea man
datului pe o cale așa de miserabilă și criminală?

Noi suntemă convinși, că dâcă a reparată într’ân- 
sulă câtă de puțină apa sântului boteză creștinescă cu 
tâte că amicii lui maghiari, armeni și jidani i-au înghi
țită o grămadă de mii de fiorini, elă' totuși va fi nece
sitată a da ună răspunsă, de care noi Românii sălăgieni 
putemă fi mândri și făloși.

Incheemă cu cuvintele frățescl adresate Româniloră 
selăgieni: «Se perseverăm!) în lupta de apărare 
a esistinței nostre naționale, să trăescă so
lidaritatea tuturoră Româniloră, să trăescă 
bravii Români sălăgieni!

Unu membru
ală comitetului esecutivu electorală 

comitatens.

Plângerea unoru Unguri din România.

Ellenzâk dela 2 Iulie scrie următorele:
Ungurii catolici din Tirgoviște au adresată redac

torului diarului «Bukaresti Hirado» o plângere, în care 
se văietă că n’au preotă maghiară, deși parochia loră a 
fostă bogată dotată de principesa Ecalerina Bâtori. Multă 
timpă ei au avută ună preotă cu sentimente ma
ghiare și bună patriotă, dar acesta s’a permutată 
la Ploiești. Ți se sfâșie inima de durere, cândă îi aud! 
plângându-se de perderea ce au suferit’o: «Pâte că pre- 
otulă nostru — dice corespondenlulă lui .Bukaresti Ilir- 
ado» — pe care noi nu-lă putemă uită., e fericită, dar 
noi suntemă nefericiți, pentru că n’avemă preotă, care 
să ne pricepă limba și să ne mângăe în limba nâstră. 
Ce e dreptă, ni s’a dată ună pater italiană, care păte 
fi omă cinstită, dar ce l'olosă? nu ne înțelege limba, nu 
avemă cine să ne învețe copii, să ni se adreseze ungu- 
resce. Ne aflămă într’o situațiune grozavă! Unde se află 
vr’ună ungură adevărată, care să nu fie adâncă pătrunsă 
de acâslă stare a nâstră? Metropolilulă catolică Ignațiu 
Paoli ni-a făcută o visită canonică. Credeamă că ne va 
aduce și vr’ună preotă ungură ca să ne mângăe cu sfîn- 
tulă cuvântă ungurescă. Dar, durere! ne-amă în
șelată în așteptările nâslre. A venită metropolitulă sin
gură , a spusă o scurtă cuvântare românâscă, și după 
aceea ne-a părăsită ca Sfînlulă Pavelă pe Va- 
lachi.*) _________

Afacerea Dobransky.
Din Ditrâ se scrie cătră „Egyetertâs“ ur- 

mătârele:
In districtulă nostru se însceneză o mișcare în 

contra sentință tribunalului de onâre, pronunțată asupra 
D-rului Petru Dobransky, încontra competinții acestui 
tribunală și încontra procederii casinei țării. In Dumi
neca trecută s'au trimesă câte șâse bărbați de încredere 
din comunele Szârhegy, Alfalău și Remete în comuna 
nâstră, ca în unire cu comuna Ditrâ să decidă, cum și 
în ce formă alegătorii lui Dobransky să protesteze în
contra verdictului dată de tribunalulă de onâre încontra, 
lui Dobransky. Cei 28 de bărbați de încredere aleseră 
pe Csâszâr, notarulă din Szârhegy, ca președinte și pe 
directorulă scâlei Dr. Kelemen ca secretară. S’a luată 
în unanimitate hotărirea să lovâscă, printr’ună protestă 
menținută cu energiă, în sentința, pronunțată de tribu
nalulă de onâre încontra lui Dobransky, și în procederea 
casinei țării, declarândă necoreclă și nedrâptă în genere 
sentința și ataculă îndreptată încontra deputatului loră. 
Acestă protestă s’a subscrisă de bărbații de încredere și 
s’a trimisă a doua di D-lui Petru Dobransky la Folcsva, 
în comitatulă -Zemplin, cu împuternicirea, ca densulă să 
îlă întrebuințeze după plăcută și vederile sale.

Corespondența nostră din Comitate.
Bistriță în Iuliu 1884.

Sumariu: Scola română din Bistriță. Esamenele. Casina 
maghiară și eschiderea «Gazetei» de cătră bunii conlocuitor! ma
ghiari. înființarea de coră vocală între economii bistrițenl.

Sentința vechiă: «Voiesce și vei pute» s’a adeve
rită față de Românii bistrițenl în mai multe privințe.

*) Acesta-i unu proverbă pe care-lu aplică Ungurii.

Cerșitorulă fu chemată la paiață, Impăratulă îlă 
întrebă, de unde venea și de unde avea densulă inelulă 
ăla de logodnă.

Ivan povesti totă ce-i se întâmplase! cum fusese 
aruncată în mare, de fierosulă ministru și cum scăpase:

>Dumnezeu s’a îndurată și m’a scăpată; mi’a dată 
înapoi și nevasta și părinții» — dise densulă.

Impăratulă și fiă-sa plânseră de bucuriă. Impăra- 
tulă spuse singură părințiloră lui Ivan, că Ivan trăiesce 
și totă lumea câtă aucji scirea asta înbucurălâre, să în
veseli: numai ministrulă tremură și-I era frică de pielea 
de pe densulă. Impăratulă îlă dete pe mâna lui Ivan 
să-lă pedepsescă cum o sci, însă Ivan nu vru se-lă omâre 
ci-I porunci numai să părăsăscă țera.

La câte-va dile după întâmplările astea, veni la pa
iață pescarulă celă bătrână și arăta lui Ivan înscrisulă 
ce-I dăduse.

,Bine, trebue să mă țiu de cuvântă. Tu trebue 
să ai jumătăte din totă ce amă eu: orașe și sate, câm
puri și păduri. Iată-ți partea ta, și iată și p’a mea,« 
îi răspunse Ivan. .

Bălrenulă vădendă, câtă de dreptă făcuse Ivan în- 
părțâla. îi dise:

«îți dau înderătă totă ce vreai tu să-mi dai după 
învoiala ce avuseserămă. Am fostă trimisă de D-deu, ca 
să te scapă și să-ți răsplătescă faptele tale cele bune. 
De acum încolo să impărățescl și să fii fericită.»

Ângerulă — pentru că pescarulă nu era de câtă 
ună ângeră — după ce dise vorbele acestea, se făcu 
nevăzută — și Ivan trăi norocită ani mulțî.

Deși în numără considerabilă aprope la 2000 suflete, 
acești Români aveau pănă mai deunădi o scăiă mică și 
nicidecum corespundălore numărului copiiloră obligați de 
a o cercetă, și cu atâtă mai puțină convenabilă ambiți- 
unei unui poporă mândru ca poporulă română, care are 
voința a se ridică pe nivelulu de cultură ală popâreloră 
mai favorite de sorte și împrejurări. Convinși deci de 
necesitatea învățământului, conscii de binefacerile, < e se 
revarsă peste ună poporă din lumina ce-o dă scâla, acest! 
lomâni conduși de energiosulă loră părinte sufletescă d. 
Alexandru Si la și și ajutorați și de inteligența loca- 
ă, consciă de misiunea sa de-a arătâ calea mergândă în 
fruntea poporului și dându-i esemplu, își rădicară în 
cursulu anului acestuia ună frumosă edificiu de scâlă 
cu mai multe încăperi, ca să servâscă pentru prelegerile 
a doui învățători sâu ale unui învățătoră și ale unei în- 
vățătăre. Cu prima Septembre scâla va fi gata pe de
plină și anulă scolastică venitoră se va începe în ea. £tă 
ce pâte omulă cândă vrea.

Esamenulă prunciloră școlari va fi în 6 Iuliu a. c. 
așa de târziu, încâtă abia credă să mai fie vr’o scâlă 
confes. gr. cat., în care cursulă să dureze dela 1 Sopt. 
și pănă la 6 Iuliu. Și de aici se pâte vede ce greutate 
jună autoritățile confesionale locale pe învățământulă po- 
jorală. Dar să și vede progresulă celă facă școlarii, 
decă nu lipsesce interesarea. Am visitată de mai multe 
ori scâla românâscă și totdâuna am avută cea mai mare 
bucuriă sufletâscă ce mi le dădură pruncii din tâte o- 
biectele de învățământă. Dintre 70—80 școlari, nici 
unulă nu este, carele să nu scie scrie și ceti, eră răs
punsurile ce le-amă primită dela școlarii cei mai mări
șori m’au îndreptățită a crede, că ar pută concură cu elevi 
din classa III. și IV. a scâleloră primare. Merită tâtă la
uda d. învățătoră română T. Gherghelă pentru zelulă 
ce-lă desvâltă întru deșteptarea tineriloră mlădițe ale 
poporului nostru din Bistrița.

Cu ocasiunea maialului prunciloră noștri școlari, 
ună corespondentă ală lui «ltoloszvâri Kozlony» între 
altele se laudă cu buna înțelegere dintre Românii și Ma
ghiarii de aici. ’Mi pare rău, că trebue să desmințescă 
acestă bună înțelegere între inteligența română și ma
ghiară de aici. Următorulă faptă va dovedi, că de în
țelegere bună și de armoniă cu Maghiarii nici aci nu 
pâte fi vorba din causa șovinismului, căruia i să închină 
ei când este vorba de respectarea justeloră pretensiuni 
reciproce: «Membrii casinei maghiare de naționalitate 
maghiari cerură prin subscrieri în protocolă, ca dela 1 
1. c. să nu mai fie abonată «Gazeta Transil
vaniei» pentru casină sub cuventulă, că este o fâiă 
revoluționară. Totdodată ca să momâscă, pe mem
brii români subscriseră și sistarea abonamentului fâiei 
clușiane «Ellenzâk» totă dela 1 Iuliu a. c. Dar preste 
2—3 dile »Ellenzâk-«ulă este reclamată de-o mulțime de 
Ungurași, pe când în favârea »Gazetei« încă nu s’a fă
cută nici o reclamare. «Ellenzâk-«ulă va continuă a 
veni în casina maghiară, pănă cândă »Gazeta« dela 1 Iu
liu va încetă de a mai avea intrare. Ei bine unde-i fră
țietatea, unde-i ecuitatea față de numeroșii membri ro
mâni, ai casinăi maghiare. Au de cugetă d-nii maghiari 
membri ai casinei să compenseze pe Românii cu altă 
fâiă românâscă în loculă «Gazetei» sâu socotescă că e 
destulă lectură românâscă «Viitorulă» și .Familia,* cari 
singure mai rămână abonate!? Noi însă amă dori, ca 
membrii români ai casinei să facă reclamare pentru .Ga
zetă» chiar în interesulă frățietății și a bunei înțelegeri, la 
care le place a se provocă domnii Maghiari de aici.

Nu preste multă timpă, Românii bistrițienl 
Voră mai arătâ ună semnă de progresă în bine.

Tenărulă învățătoră, carele a introdusă între junii 
noștri frumosulă jocă națională «Călușerulă,» va înființâ 
în curendă ună coră vocală din plugari români. 
Dorindu-i din inimă succesă la întreprinderea lăudabilă, 
sperămă, că densulă face ună începută, care va fi urmată 
de mulțî alții, și așa în curândă vomă putâ număra și 
în Ardelă mai multe astfelă de choruri de plugari pre
cum sunt în Bănată, unde aceste se află mai în fie-care 
comună mai însemnată și au ajunsă la âre-care înflorire.

(va urma), ' I. S.

Diverse.
Libertatea presei și arta bucătăriei. — Sub acestă 

titlu fârte nostimă foile umoristice din Viena sbiciuescă 
măsurile aspre ale procuroriloră din Austria contra pres- 
sei. Să scie că în Austria procurorii au dreptulă de a 
confiscă ori-ce numără ală unui cjiară, care nu le con
vine. Acâsta este așa numita procedură obiectivă. In 
casulu confișcărei unui numără articulii încriminați nu 
să mai potă tipări în edițiunea a doua a acestui numără. 
Unele diare germane oposițiunale, căci acestea să confiscă 
mai desu, lăsau la a doua edițiune locă golă unde în 
edițiunea confiscată se află articolulă încriminată. Mi
nistrulă de justițiă a interdisu acâstă procedură ordo- 
nându ca se nu se mai lase spațiu golă. Pentru foile 
din capitală, cari au mulți colaboratori, e ușorii de a 
împlâ spațiulu c’ună altă articlu indiferentă, dâr foile din 
provincia, cari nu dispună de alâtea mijlâce ca îndată 
să pâta suplini materia confiscată, s’au vedutu silite să 
alerge la unu mijlocă cu totulă ciudată de ași împle 
golulu. Cartea de bucate, dică ele, le oferă cele ma; 
bune garanții, că diarulă nu li-se va confiscă încă odată 
Așa scrie (jiarulă din Leitmeritz dela 21 Iuniu în loculă 
ardeiului confiscată: «despre prepararea conserveloră din 
cartofi (picioici).» Fâia populară din Sternberg, confis- 
cându-i-se ună articlu, care tracta despre alegerile dietalt 
în Moravia și-au împlută loculă celă golă cu aceea că 
a lăudată fâia umoristică «Kikeriki celă tânără,» care 
rîde mai multă de ordinulă ministerială, făcendu-i reclamă 
pentru ca să capete abonați. — Cine scie, decă întro- 
ducândă d-lă Tisza măsurile escepționale în contra presse 
nu vomă ave și noi Lrebuință de cartea de bucate, ci 
se arătămă cititoriloră noștri cum se prepară papricașul! 
ungurescă.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Oursulu la bursa de Vlena 
din 4 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară60/» 121.76
Rentă de aură 4% . . . 91.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.20 
Imprumutulil căilorfi ferate 

ungare........................ 143.—
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostfl ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi-
. lorfl ferate de ostil ung. 

(2-a emisiune) .... 117.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.—

Bonuri rurale ungare . . 101.75
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișil...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 101.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................99. —
Imprumutula cu premiu

ung.....................................114 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aurii austr. . . 102.— 
Losurile din 1860 . . . 135.45
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  852.—
Act. băncel de credita ung. 300.25 
Act. băncel de credita austr. 299.80 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI.................. 9.67 Vs
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.90

Bursa <le Bucuresci.
Cota oficială dela 2 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cu mp. 93 Va vend. 943/
Renta rom. arnort. (5°/0) . . 93’A , 95V

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

> „ „ (5%) • • 90 „ 93
> » urban (7%) . . > 101 , 105
> » (6%) . . > 97Va » 101
> > (5°/o) ■ • V 87.Va . 92

Banca națională a României > 13.80 .------
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 328. , —

« » » Națională . . • 235. » 2361/
Aură 4 55. > 5.V
Bancnote austriace contra aură • 2.07. » 2.09

Crâsnicultt Zevedeiu Cădelniță
în sinodulu archidiecesanU din strada MăcelarilorU.

„Caliculă“ din 1 Augustă a. c. va tracta eschisivă despre experințele 
crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulă archidiecesanu gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoită mai mare, decâtă numerii ordinari.

Abonenții „Calicului“ voră primi acestu numără extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anuală său semestrală. Deschidemă însă 
pentru acestiî număru, redigiată de Urzică Scandalografescu, unu abona
mente specială, cu prețulă de 30 cr. său 70 bani și destinămă întregă 
venitulă curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia“ din Blajă;
ii. Premii în favorulă „Choruriloră plugariloră români din Ungaria 

și Banată.“
Abonamentele la acestă numeră extraordinară la „Caliculă“ se potă 

face la orl-care librăriă din țără și străinătate său dea-dreptulă la noi, 
până în 8 Augustă st. d.

Totodată deschidemă ună nou abonamentă la „Caliculă“ pe ală 
doilea semestru 1884, cu 1 fl. 50 cr. său 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutulă anului costă 3 fl. său 7 franci.

Din anulă 1883 mai posedemă 24 esemplare complete â, 1 fl. 
50 cr. său 3’50 franci.

Cei ce voiți a rîde, prenumerațl ,, Calicului și care nu va rîde, ace- 
maturu de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescă ună rabată de 10°/0.
Administrațiunea „Calicului."

la-i

Oursulu pieței Brașovti
din 4 Iulie st. r. 1884.

Bancnote românescl . . .. . Cump. 9.22 Vând. 9.25
Argint românesc .... . . » 9.20 • 9.24
Napoleon-d’orI................. . . » 9.67 > 9.(9
Lire turcescl..................... . . » 10.90 > 10.98
Imperiali......................... . . » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . » 5.63 » 5.67
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/o pe: ană.

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

Acții și scrisuri funciare de ale băncii 
„ALBINA(

chiar și cu preță urcată; asemenea și acții de ale banceloră
„Furnica,44 „Transilvania44 și „Aurora44 cu prețuri conve

nabile se caută spre cumpărare.
A se adresă în Gherla — Sz.-Ujvăr — la

2-3 Cancelaria Negruțu.

Gelu mai bunii
Casca valii de Azuga 

și brânză bună
se găsesce de vendare la D-nu Mateiu Mocanii la 
AZUGA (România) cu prețuri forte moderate. Comand ele 

se se facă direcții.

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu
9

Unica tipografia românăscă în tdtă Austro-Ungaria susținută de un*ă particularii, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primulă diaril rornând cuotidianu.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratul!! orașului Brașovă furnisarea tipăriturilor^ necesare pentru orașiî, 
învingendă prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografiă din Brașovu.

Avantagiele pe care le pdte oferi acestu stabilimentă fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a se adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura ndstră ni permitemă a recomanda:
G. Curțius. Gramatica limbei elenice prelucrată 

de Ștefană Iosifă, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr .-or. din Brașovă, prețulă fl. 2.50 

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scâlele secundare de Ni col au Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . » 1.25

Arion, său culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de I o n D a r i u, 
învățătoră la sc61a primară din Satulung 
prețulă ....................................................

Iuliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă ...» -r-.35

fl. —.30

Mârtea lui Miliai Vitezulti, dramă națională 
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețultl . 

Rumânische Kunstdichtungen, iibersetzt von 
Theochar Alexi, prețuit! . . .

Noua Biblioteca Română, anulă 1 și II 
Noulft Călindartt de casă întră în anulă

» —.40

. fl. 1.— 
. » 10.— 

ală V-lea.

A

Peste puținU va apăre
Romanulu istorica

jgfK- BEIU, VODĂ, DOIIV
—= in cinci părți =—

Acestti romanu să ya publica în broșuri â câte 20 crucerî s6u 50 bani.

gagr- Wagazinu de încălțăminte
„CISMA BOȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după măsură 
se voră efectua din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am onăre a recomandă onoratului pu- »
blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositulil 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuiăză 

promtU și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.
Tipografia Alexi Brașovă.


