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Brașovu în 2 (14) Iulie.
Politica de împăciuire a comitelui Taafe 

câștigă pe (J ce merge mai multu teremtt în 
Austria. Celu ce a cunoscută starea lucrurilor!! 
în acostă parte a monarchiei de acum cinci șâse 
ani și vede schimbările ce s’au făcută. în- 
cetulu cu încetulu de atunci încdce, trebue să se 
mire, că a foștii și atâta cu putință. Cine erau 
afară de Unguri cei mai înfocați apărători ai prin
cipiului suprematistu înauguratu prin dualismu, 
dăcă nu Nemții centraliști din Austria? Cine se 
identifică cu idea de stătu austriacă, cum se identi
fică la noi Tisaiștii cu idea de stată ungară, dâcă 
nu partida lui Herbst și consoți ? Cine strigă me
reu în gura mare, că dâcă li se voră da drep
turile naționale Cehiloră se va descompune îm
părăția habsburgică ?

Tote câte nu le-au dorită centraliștii Nemți 
s’au întâmplată. De cândă a venită la putere 
cabinetulă Taafi'e, supremația loră a fostă răstur
nată, naționalitățiloră li-s’a făcută și li-se face 
din ce în ce mai multă dreptate prin recundsce- 
rea dreptului loră de limbă și prin aceea că li-se 
înființâză scăle înalte și mijlocii cu limba loră 
pe spesele statului. C’ună cuvântă se sâmte o 
mare schimbare spre mai bine, deși cea mai mare 
parte a postulateloră naționalitățiloră negermane 
încă nu este împlinită. Ună lucru însă nu se 
semte. Ceea ce au precisă Nemții, că adecă 
unitatea monarchiei se va disolva, dâcă li-se voră 
face concesiuni Cehiloră, Poloniloră, Sloveniloră 
și Româniloru din Austria, nu s’a împlinită. 
Din contră puterea guvernului din Viena n’a 
fostă niciodată mai mare ca acuma.

Resultatulă alegeriloră din urmă pentru di
etele provinciale din Austria au înmulțită desas- 
trele Nemțiloră centraliști încă cu unulă. In 
Moravia mai alesă partida loră a pierdută mai 
multe mandate, pe cari le-au câștigată Cehii. 
Mai pretutindeni centraliștii trebue se înregistreze 
câte o pierdere sâmțibilă și chiar în Viena, unde 
au fostă aleși aderenți de ai programei loră, con- 
tra-candidații acestora au căpătată voturi așa de 
multe, minoritățile au fostă așa de mari, încâtă 
are dreptate „N. fr. Presse“ cândă se plânge 
amară, că șirurile partidei suprematiste germane 
începă a se rări în modă bătătoră la ochi.

Pierderi mari le-a suferită oposițiunea ger
mană din Austria în urma așa diseloră „com
promise electorale/1 ce le-a încheiată o parte 
din marii proprietari aderenți la programa cen
tralistă cu guvernulă. In urma acestoră com
promise s’a formată așa numita „partidă mijlo
cia/' care în realitate astăzi nu mai aparține 
partidei Nemțiloră centraliști.

„Nu se p6te negă — scrie numitulu cjUrh 

de frunte centralistă — că viitorulă partidei li
berale germane va fi sub astfelă de împrejurări 
fdrte posomorită. Ea pățesce cum au pățită cele 
mai multe partide liberale în Europa, cari, după 
ce li s’au luată frânele guvernului din mână, 
vedă că desertâză din șiruiGle loră massa cea 
mare a aceloră elemente, cari se încăldescă nu
mai la radele puterei și totdâuna găsescă câte o 
teoria, care îmbracă într’ună sistemă lipsa loră 
de principii. Ore partida liberală germană se 
primâscă, sfatulă ce i se dă de a se folosi de a- 
ceeași prudență și de a merge cu curentulă sa- 
crificându-se pe sine însuși? Ni se pare că mi
siunea ce are de a-o împlini, este prea seridsă, 
decâtă ca să abdică și să trâcă de bună voie în 
tabăra dușmaniloră ei.“

Misiunea de care vorbesce „N. fr. Presse“ 
are de scopă a răsturnă starea actuală de lucruri 
și a introduce ârăși ună regimă suprematistă 
germană. Acâsta cu greu se va mai pută face. 
Popdrele din Austria s’au deșteptată și nu mai 
suferă adi terorismulă unui altă poporă. Ear 
câtă pentru liberalismulă Germaniloră din Austria 
elă s’a deochiată de multă și astăzi partida li
berală germană, care voiesce să-și întemeieze din 
nou supremația pe ruinile drepturiloră naționale 
ale celorlalte popdre, nu mai află nici ună cre- 
cjământă.

Idea că Germanii și Maghiarii suntă singuri 
chemați a domni în acâstă împărățiă, a căclută. 
In Austria supremația germână a trebuită să ce
deze loculă unui regimă, care ține contă de in
teresele tuturoră popdreloră. Idea federalistă 
prinde rădăcină. A mai rămasă Ungaria cu gu
vernulă tisaistă, care în privința tendințeloră 
asuprităre ce le nutresce, este adi în monarchiă 
ună adevărată anachronismă. Dâr sperămă, că 
se va află leaculă potrivită și pentru rana de pe 
corpulă Ungariei.

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

Paris, 13 Iulie. — De alaltăerl sâra până 
eri la 10 6re diminâța au muritu de coleră tn 
Toulon 28 de persdne între care și o călugăriță, 
âr în Marsilia au muritu 21 de persdne.

Fiume, 14 Iulie. — Eri după amâdi la 4 
6re, au sosită aici, sub comanda vice-admiralului 
Sterneck, grosulu flotei compusă din 6 fregate 
cuirasate, corabia admiralității „Tricot11 și cano- 
niera „Kerka.“ Torpedierele sosescă astăzi de 
diminâță. Mâne e repausă. Marți va fi manevră 
a flotei.

Cronica cailei.
Comandanlulă militară ală Transilvaniei Br. de 

Schonfeld, a sosită Duminecă în orașulă nostră, pentru 
ca să facă înspecțiune. Aflămă că Ecselența Sa acompa
niată de generalulă Fischer și mai mulți oficeri supe
riori a plecată adi diminâță cu-o specială misiune Ia curtea 
regelui României în Sinaia, de unde se va întbrce astă 
sâră. Să crede, că scopulă visitei acesteia este de a in
vita pe M. S. Regele Carolă la manevrele cele mari 
ale trupeloră austro-ungare în vera acesta.

*
Mâne, Marți, Escel. Sa bar. Schonfeld, comandantă 

de coipă, va trece în revistă la Stupini trupele din 
Brașovă.

*
Cu finele anului 1887 espiră pactulă dualistă dintre 

Austria și Ungaria, fiarele unguresc! se ocupă de pe 
acum de aceslă cestiune importantă.

*
,Politische Correspondenz* anunță, că fâia oficială 

serbescă publică ună comunicată, că M. S. monarchulă 

Francisca losifă a invitată pe regele Milană să asiste la 
manevrele trupeloră. Totă foia oficială comunică, că 
regele României, Carolă va face o visftă în Belgradă.

*
Relativă la furtulă dela gara din Clușiu, se anunță 

că în urma găsirii celoră 15,000 fl., s’a dată de urma 
făptuitoriloră. Cutia de tinichea, în care s’au găsită banii, 
a fostă cumpărată de o persănă, pe care judele instruc- 
toră o cunăsce deja. Se dice că cutia nu s’a găsită nu
mai din întâmplare, ci femeia unui servitoră dela gară 
anume ar fi trimisă pe copii în acelă locă, ca să caute... 
melci.

*
In fâia ilustrată >Familia< a începută să se tipă- 

rescă »N6ptea de sf. Georghe,* operă bufă în 3 acte de 
Teochară Alexi, dedicată memoriei lui C. Porumbescu.

*
Guvernulă română, spune »Răsboiulă,« a însărci

nată pe d. Dr. Marcovici să plece la Toulon, pentru a 
studiâ mersulă colerei în Francia.

*
Se comunică oficială din România, că regele Carolă 

va face la finele lui Augustă o visită regelui Sârbiei.
*

piarulă ofcpiosă ,Le Pays« publică uemătorulă 
comunicată: Eri săra >Românulă« a publicată următă- 
rele: D. I. C. Brătianu să aștăptă astă-sâră în capi
tală, pentru a președe mâne ună consiliu de miniștrii, 
în care se va discută convențiunea comercială cu 
Austro-Ungaria, luândă în considerare cele din urmă do
cumente relative la acâstă afacere.

>Românulă< trebue se scie că vechia convenți- 
une cu Austro-Ungaria nu este încă denunțată; că trebue 
să se mai aștepte încă ună. ană mai înainte d’a se de
nunță și că, — ceea ce este și mai multă — ea mai 
acordă încă ună ană pentru revizuirea convențiunii și 
definitiva ei denunțare și că, prin urmare, nu se păte 
deliberâ pe documente oficiale cari nu esistă.4

*
Recruții din Dobrogea spună «Șiarele din BucurescI 

voră fi concentrați pentru 60 de (jile, cu începere dela 
1 Iuliu viitoră, o parte la Constanța âră restulă la Ba- 
badag. *

piarulă >01 te anulă* Z’ce, că ună 6re-care Mi- 
hai Molnară, ungură de origine și de meseriă tâmplară, 
cu locuința de 20 ani în Craiova, la 19 ale curentei, 
fundă condamnată de judecătoria ocolului I. la 5 <|ile de 
închisâre și 50 lei amendă, a făcută apelă la revolve- 
rulă său, căci eșindă din’Judecătoria a venită cu arma 
încărcată să ucidă pe d-lă judecătoră Christescu. Sala 
judecătoriei era plină de omeni, doi advocațl pledau; 
Mihai Molnar cu o mare cutezare întră în sală și vârî 
mâna cu arma încărcată printre acești doi advocațl, cari 
ilă apucară mai înainte de a trage. D. procuroră a 
fostă chiămată și a constatată faptulă trămițândă pe vi
novată la închisore. *

Prutulă s’a vărsată în dilele trecute și — după cum 
să spune — a înecată aprăpe 50 de sate de pe amân
două malurile sale. Fînațurile și cucuruzele din distric- 
tulă Iașiloră și Fâlciului sunt nimicite.* '

Profesorulă Richter, deputată în Reichstagulă ger
mană care suferea de multă timpă d’o bălă de nervi, a 
înebunită; dânsulă a fostă internată în ospiciulă de la 
Lindenhof lângă Coswig. *

Consiliulă comunală ală Parisului a hotărîtă, ca 
serbarea națională de aQi 14 Iulie, să se facă cu ori ce 
preță. *

Ună prefectă din Francia a dată următdrea tele
gramă cătră ministrulă de interne: ,S’au luată tăte mă
surile ; fiecare e la postulă său; n’așteptămă acum decâtă 
colera.* ♦

In Petersburg întâmpină puține simpatii coalisarea 
partidei radicale cu cea conservătăre în Bulgaria. »No- 
voje Vremja* îșl esprimă temerea, că politica orientală a 



Rusiei va luâ o schimbare nefavorabilă și face atentă 
diplomația de vr’o surprindere neplăcută.

*

Din Parisă se scrie, că în nOptea de 9 Iulie a 
fostă o furtună violentă, care a făcută multă pagubă. 
Trăsnetulă a cădută pe biserica din Belleville, care s’a 
aprinsă. Foculă a fostă imediată stinsă.

*
De asemenea în Madrid, ună focă, ce a isbucnită 

din negligența păzitoriloră, a distrusă palatulă ,Ameria 
Real,* în care se păstrau arme istorice.

*
In gara din Bayens în Franța, s’a lovită ună trenă 

de persOne cu ună trenă de marfă. Au fostă răniți, unii 
mai ușoră alții mai greu, 40 de călători, er 4 vagone 
de persOne s’au sfărmată.

*
Pe linia ferată Gotthardt se voră Introduce dela 1 

Septembre a. c. locomotive cu natronă, fără focă, ale 
lui Honigmann, pentru ca călătorii se nu mai fie incomo
dați de fumă în trecerea prin marele tunelă.

*
In Norrkopping în Svedia, spune »Engineer,< se 

va produce ună felă de bumbacă din lemnă, ală cărui 
firă torsă se p6te întrebuințâ totă așa de bine ca și fi- 
rulă de bumbacă și este mai eftină.

Pasivitatea oposițiunei maghiare.
Cetimă. în „Ellenzâk“ din 11 Iulie urmă- 

tărele:
,Propunerea făcută în făia nostră, ca oposițiunea 

să răge într’o representațiune pe Maiestatea sa, ca 
să disolveze dieta actuală, a fostă luată la desbatere în 
articlulă de fondă de ieri ală diarului >Nemzet.« Acestă 
organă ală guvernului cu deosebire două motive aduce 
contra abstinenței, contra pasivității; ântâiulă motivă e, 
că cu ocasiunea verificărei se va alege că Ore legală său 
nelegală s’au săvârșită alegerile; ală doilea motivă e, că 
ar fi o procedură anticonstituțională a recurge la Maies
tatea Sa pentru ajutoră. La acestă articlu ală diarului 
»Nemzet< totă într’ună articulă de fondă răspunde >Egyet- 
ârtâs* de astăzi. Acestă articulă din jEgyetârtâs4 
se abate în unele de articolulă său de erl, scrisă cu pri
vire la același obiectă. Căcî în articlulă de ieri desa- 
probâ pasivitatea din considerațiune față de alegători, 
însă astăzi printre șire admite acestă procedură. La to’ă 
întâmplarea vomă reveni la acestă obiectă, deocamdată 
însă publicămă articolulă din »Egyetârtâs,« care sună 
precum urmâză:

>Nemzet,< organulă oficiosă ală partidei guverna
mentale, atacă intenționata atitudine a oposițiunei față 
cu abusurile electorale. Organulă guvernamentală e de 
părere, că încă n’a sosită timpulă de a pută judecă asu
pra abusuriloră. Și chiar dăcă s’ară fi și făcută abusuri, 
numărulă acelora e mică și nu ne îndreptățesce a cjice, 
că maioritatea dietei a eșită pe cale nelegală. Nu e 
vorba numai de câte-va cercuri. Nu se tractâză despre 
aceea, că ce au făcută corteșii guvernului în Brețcu seu 
în comitatulă Hont, cum adripită în Vesrprim cavaleria 
chiar ațâți alegători oposiționali, câți formau pe de altă 
parte maioritatea guvernului; ci despre aceea e vorba, 
că, cu puține escepțiuni, mandatele câștigate de deputați 
nu sunt eluxulă încrederei din partea publicului alegă- 
toră. Astăzi în tote părțile o spună pe față în societăți 
private, câtă i-a costată mandatele; îi aucji lăudân- 
du-se cu călcările de lege pe strade. Și nu mai e vorbă 
de aceea, că ce a făcută în singuraticile cercuri prefec- 
tulă său sub-prefectulă., ci de aceea e vorba, că în tătă 
țâra forte puține au fostă cercurile, unde deputatulă s’a 
putută alege cu respectarea legiloră.

O dietă astfelă constituită n’are dreptă 
de esistență. Ii lipsesce elementulă ce o ar 
nutri. Ea nu represintă voința poporului, în 
numele căruia ar fi chemată a legiferâ. Și în 
esență nu se deosebesce de felă de o corpo- 
rațiune, pe ai cărei membrii guvernulă di
recte îi denumesce.

O dietă ca acâsta ridică la valâre o minciună, dâcă 
funcționâză ca corpă legislativă, ră(|imându-se pe suve
ranitatea poporului.

Și față cu acestea, slabă mângăere ne dă »Nemzet,< 
provocându-se la comisiunile verificătâre, cari ar avâ da
torința de a judecă câtă de curate au fostă procedurile 
la alegeri și câtă nu. Omă tare prostă și nepățită tre- 
bue se fiă acela, pe care l’ai pută capacitâ cu astfelă de 
argumente. S’a dovedită, că comisiunile verificătâre sunt 
netrebnice, niciodată datorința nu și-au împlinit-o, deși 
membrii comisiuniloră cu jurământă s’au obligată totdâ- 
una, că voră procede după principiele dreptății și-și voră 
face datorința.

Admitemă, că dâcă oposițiunea și-va depune man
datele, atunci parlamentarismulă devine o absurditate. 
Insă 6re totă parlamentulă nostru nu este elă o absur
ditate, ună ce fără înțelesă? Admitemă și aceea că este 
anticonstituțională a cere ajutorulă Corânei față cu bru

talitățile guvernului; și admitemă, că este anticonstitu
țională, a recurge la Coronă ca să-ți facă dreptate. Insă 
întrebămă, mai află-se ore constituționalismă în acestă 
țâră? Credința și încrederea ni s’au sguduită, nu mai 
avemă în nimică încredere. Singură autoritatea Coronei 
stă încă intactă.

Guvernarea de nouă ani a lui Colomană 
Tisza a contribuită îndestulă, ca acum drep
tate să nu mai putemă speră nicăiri, ca con
tra căl'căriloră de dreptă nicăiri, lâcă să nu 
mai poți afla. Nimică nu se mai află, ce nu s’ar fi 
umilită prin corteșirl.

In dietă nimenea nu mai crede, de ore ce, ea nu 
este efluxulă încrederei poporului. Credința in iubirea 
de dreptate a organeloră judecătorescls’a stinsă, 
fiind-că meritulă de corteșă este o treptă și pe calea 
cătră dreptate. Sciința șl-a perdută autoritatea, pentru 
că Tisza chiar profesori la universitate dintre deputății 
guvernamentali denumesce. Cea mai credinciosă slugă 
a sa, este bărbatulă celă mai învățată. In ce să aibă 
credință și încredere acestă poporă? Elă îșî ridică pri
virile spre Coronă, fiindcă de acolo încă mai sperâză 
dreptate.*

La aceste observări ale diarului .Egyetârtâs* mai 
adauge >Ellenzâk,« spre încheiăre:

»Vomă ave ocasiunea a arătă că acestă escelentă 
articulă nu presupune altă consecință, decâtă că neapă
rată trebuie să se facă o adressă cătră Maiestatea Sa, 
în care să se câră disolvarea dietei. Atâta însă spunemă 
acuma, că a face din parlamentă representa
țiune cătră Maiestatea Sa nu este anticonstituțională, 
ci ună usă cardinală și legală ală parlamentarismului/

Crisa din Bucuresci.
într’ună articulă publicată sub tilluiă acesta dice 

>N. F. Presse,* că crisa ministerială, n’a fostă numai 
o simplă comediă. Ea s’a născută din escesele studen- 
țiloră. N’a fostă prudentă, dice ,N. Fr. Pr.< din partea 
studențiloră bucurescenl de a ofensă pe meritatulă omă 
de stată, dar ei au lucrată de sigură numai în bună cre
dință. Li s’a fostă spusă că ministrulă președinte e causa 
că proiectele radicale ale lui Rosetli au fostă respinse 
de cameră și de aceea Brălianu apăru înaintea logicei 
loră juvenile ca ună reacționară. Brătianu n’a făcută 
ca Cavour, care nici n’a voită să scie de reaua disposițiă 
a poporului din Turină. Brătianu nu s’a supărată atâtu 
pe demonstrările studențiloră, câtă mai alesă-de indiferența 
ce o arătau față de ele autoritățile. De aceea începu 
a vorbi de retragere, ’ dicându că este ostenită și des- 
gustată. Aderenții lui cereau retragerea ministrului de 
interne și de justițiă. Brătianu depuse demisiunea minis
trului în mânile regelui. Brătianu însuși era însăr
cinată de rege a-șl căută urmașulă.

Ore dat-a elă silință de a-lă află? Nu se scie. 
Aflămă numai că d. Brătianu a conferită cu d. Dimitrie 
Ghica și alte personalități, der că a dată peste mari gre
utăți. Oposițiunea vădândă că cabinetulă se clatină a 
începută o luptă pasionată în care jdcă de obiceiă și 
influențe străine. — Aici ,N. Fr. Presse* se silesce a 
dovedi că este aprope de adevâră ceea ce a (jisă ună 
bărbată de frunte, că adecă tdtă crisa ar fi fostă numai 
o cârtă între Petersburg și Viena. Oposițiunea română 
este susținută de Rusia și încuragiată de a combate pe 
d. Brătianu.

,N. fr. Presse* mai vorbesce și de rublele stereotipe 
rusesc! și susține tesa învechită, că totă ceea ce nu place 
ambasadorului austriacă in Bucuresci este urzită din par
tea Rus ei.

Oposițiunea, adauge »N. Fr. Presse*, încuragiată 
merse până a declară, că tote legile votate de camerele 
de revisuire le consideră de nelegale și a amenințată că 
dâcă Brătianu va mai stă la putere, ea va face frontă 
și în contra dinastiei (? — Red G.) Brătianu întraceea 
s’a îngrijită ca ună meeting să-lă râge să rămână Ia pos
tulă său. Regele se vede că încă a dorită acâsta și așa 
a cădută jertfă crisei numai ministrulă Aureliană.

Brătianu, 4’ce ’N. Fr. Presse,* i-a jucată o festă 
oposițiunei luândă portofoliulă de interne. Oposițiunea 
îșî basâ speranțele pe alegerile viitore, acum vede că 
inamiculă ei de morte va conduce aceste alegeri. Acesta 
e actulă finală ală intrigei. Liberalismulă d-lui Brătianu 
nu-lă va împedecâ pe acesta de a conduce alegerile în 
modă românescă si semi-orientală și de aceea nu ne 
îndoimă, că va dobândi la alegeri o mare maioritate. De 
o crisă ministerială — încheiă ,N. Fr. Pr.* — nu se 
va mai vorbi multă vreme în Bucuresci.

Spania si Italia.

S’a vorbită. și să vorbesce încă multă de-o 
confederațiune latină și noi Românii nu puțină 
ne însuflețimă de astă idee. Din nenorocire tre- 
bue să ne convingemă însă pe (ji ce merge totă 
mai multă, că țările latine dela apusă numai în 
bună înțelegere nu trăescă. Scimă câtă de în

cordate sunt relațiunile între Franța și Italia; 
scimă âră câtă de multă s’a răcită pretinia fran- 
co-spaniolă, de când cu visita regelui Alfonso la 
curtea germană. Acum s’a mai adausă la acestea 
o asemenea încordare și între Italia și Spania.

Causa ăstei încordări e ministrulă spaniolă, 
care într’ună discursă ținută în parlamentă a 
atinsă partea cea mai gingașă a politicei interne 
italiane. Lucrulă s’a petrecută astfelă.

Conducătorulă republicaniloră Emilio Cas- 
telar, într’ună discursă înfocată combătu aspru 
uniunea catolică, care, dise elă, voesce să reîno- 
iâscă vremile incuisițiunei. Elă conjură pe mi
niștrii să se retragă dela putere său să-și schimbe 
atitudinea politică. Seniorulă Pidal. ministrulă 
lucrăriloră publice, răspunse lui Castelar, impu- 
tându-i, că elă a primită luptele dela Alkoy, 
Montilla și Cartagena, unde republicanii s’au sfî- 
șiată în bătae totă cu republicani. Republicanii, 
dice elă, au adusă pe tronă pe Amadeo și au pro
fanată bisericile. Pidal declară apoi cu multă 
patosă că elă este aderentă ală puterii lu- 
meșci papale și că regele Alfonso este isvo- 
rulă drepturiloră constituționale.

Până acum nici ună ministru în nici o țâră 
nu a făcută o așa fățișă declarațiune pentru pu
terea lumescă a Papei și să înțelege de aici ce 
amărăciune a produsă în Roma vorbirea lui Pi
dal. Guvernulă cere satisfacțiune. Se (jice, că 
Mancini a declarată, că nu se va mulțămf, de
câtă cu retragerea lui Pidal din cabinetulă spa
niolă.

Reședință episeopescă cu ferestrile sparte.
Sub acestă titlu, Egyetârtâs dela 10 Iulie 

scrie următărele:
In Aradu, Luni sera la 11 ore, s’au adunată vr’o 

25—30 de individl în strada Teleky înaintea reședinței 
episcopului gr. or. română Ioană Mețiană, au făcută ună 
sgomotă mare, au spartă tote ferestrile de cătră uliță, 
afară de una, cu pielri, ce și-le aduseseră în buzunare și 
apoi au tulit’o la fugă. Hîrburile de sticlă zîngănâu pe 
pavagiulu de lângă ferestre, și personagiulu din curtea 
episcopâscă dedâ cu socolâla că pietrele, ce cădâu ca 
ploia, suntă râsunetulă și efectulă alegeriloră de curândă 
espirate. Naturală, că se mai făcâu și alte conjecturi. 
Se răspândise chiar și neîntemeiata veste, cu deosebire 
prin unele cercuri românescl, că studenții dela prepa
randia, pe cari Ilustritatea sa d. episcopă nu i-ar fi aflată 
demni de a face învățători dintr’ânșii, și-ar fi încercată 
sciința la spargerea fesestriloră dela reședința episcopului. 
Cercetarea poliției a descoperită, că calfe și ucenici de 
industriași au spartă ferestrile, și au căusată o pagubă, 
care se urcă la vr’o 140 florenl. Poliția a prinsă optă 
dintre acești eroi, cari și-au mărturisită fapta. După 
»Arad- âs vidâke* petrile au fostă aruneaLe eu o vehe
mență așa de mare, încâiă chiar și tablele de lemnă 
dela ferestre s’au găurită, Numele făptuitoriloră și mo
tivele, ce i-au îndemnată a comite acestă atacă, suntă 
încă necunoscute. Se scie numai, că spargerea ferestri-
loră nu este efluxulă agitațiuniloră electorale. Cercetările 
poliției continuă.

Corespondența nostră din Comitate.
Turda, în Iulie 1884

Vătjândă că până acum nu s’a amintită nimica în 
nici ună diară română despre întâmplările din opidulă 
Turda, îmi permită a Vă aminti decurgerea esamenului 
de vâră ală eleviloră dela scâla confes.' gr. cat. din locă, 
la care din întâmplare și eu amă asistată.

Esamenulă s’a ținută în 29 Iunie a. c. în bis. gr. 
cat. din locă sub presidiulă Rev. d. Iac. Lugoșianu pro- 
topopă, începându-se la 2 ore p. m. Toți ascultătorii au fostă 
pre deplină îndeslulițl cu răspunsurile cele bune, și res- 
picate ale copilașiloră mititei. Care de care răspundea 
mai bine, dela celă mai mică până la celă mare. Sur
prinderea ne-a fostă mai mare, cândă după fie-care ob
iectă de învățământă vedâmă câte ună copilașă eșindă 
în mijlocă și într’o poesioră scurtă arătă însemnătate 
fie-cărui studiu; dintre acestea mai tare ne-aă măgulită 
pe toți ascultătorii poesiile împrovisate »Religiunea* și 
»Limba maternă,* cari atâtă prin valârea loră sublimă, 
câtă și prin istețimea eleviloră declamatori, au causată 
o adâncă impresiune în inimile fie-cărui ascultătoră. 
Impresiunea acâsta a atinsă adâncă și inima Rev. dom. 
Protopopă, care în cuvinte puține însă mecjose a arătată 
părințiloră asistenți sublimitatea religiunei și limbei ma
terne, a arătată, că fără de religiune este imposibilă să 
esiste între omeni o adevărată iubire și o viață plăcută 
lui Dcjeu, âr fără de limba maternă este imposibilă fie
cărei națiuni a se cultivă întru adevără, deși că sunt unele 
escepțiuni, totuși în genere numai acele popâre au ajuusă 
la culmea perfecțiunei, cari s’au nisuită a-se cultivă în 



limb’a lorii maternă. După ce s’au finită răspunsurile 
din studii, au urmată alte declamațiuni, dintre cari în 
loculă întâiu amintescă poesia improvisată >Micuțulă« 
declamată de celă mai mică elevă, care cu o naivitate 
rară începu poesiâra:

Mititelti sunt de statură, 
Tare însă la natură, 
Căci eu suferă cu plăcere 
Diua 5 âre în tăcere, etc.

După aceea au mai urmată poesiile: «Plugulă/ 
»Primăvâra< etc. etc. — Nu potă să lasă neamintită 
nici ,Dialogulă« intre doi elevi, în carele unulă a apărată 
băutura vinarsului representândă pre ună copilă abia 
trecută de 10 ani, care nu umblă la scălă și-lă dedaseră 
părinții încă așa de timpuriu spre băutura vinarsului; 
celalaltă representâ pre ună copilă cam de asemenea 
etate, însă acesta umblă regulată la scâlă, ascultă cu cea 
mai mare atențiune tâte cuvintele docentelui. Acesta 
basându-se pre cele audite dela învățătoră a aretată stri
căciunea vinarsului și nenorocirile causate din beutura 
aceluia, așa încâtă copilulă care nu umblă la scolă, au- 
(Jindă tâte acestea i-a promisă, că de aci înainte nu va 
mai bă nici o picătură de vinarsă și va veni regulată 
la scolă, ca să atujă și elă pe d. învățătoră, care tractăză 
cu cea mai mare iubire pe elevi, âr nu cu bătăi etc. ca 
mai de multă.

După dialogă au urmată împărțirea premiiloră și 
anume, dintre inteligința care a asistată la acestă esa- 
menă, On. Dionisiu Șuluță jud. reg., pătrunsă fundă de 
răspunsurile copilașiloră a donată patru taleri a 1 fl. 
v. a cu aceea condițiune, ca doi taleri să se dea la ună 
elevă și o elevă gr. cat. cari au arătată progresă mai 
însemnată. Amă înțelesă și aceea că Domnia sa a pro
misă, că la anulă viitoră, numai să scie timpulă esamene- 
lui mai de timpuriu, va procură, pentru băeți mai multe 
cărți folositore, ca să se împartă ca premii. Dorimă că 
acăstă interesare a On. D-nă susă amintită să aibă mai 
mulțl imitatori între d-nii inteligențl români, ca să se 
propage cu atâtă mai mutlă iubirea de cetire între ță
rani. — Mai departe On. D. lână Filipescu pere. reg. a 
donată 2 11. v. a. fără condițiune; dintre aceștia s’au 
împărțită după merită lie-cărui elevă, așa încâtă toți 34 
de copilași, după ce au cântată mai multe cântece bise
ricesc!, ba la rugarea părințiloră și unele naționali, s’au 
dusă îndestulițî acasă. —

Totă în aceea di la H ore a. m. s’a săvârșită so- 
lenitatea punerei petrei fundamentale la casa comitatensă 
ce se va zidi în Iocă, la care tâte oficiile,, religiunile, 
societățile și corporațiunile au avută representanții săi 
anume avisați spre acelă scopă, câ dândă de 3 ori cu 
ciocanulă în petră să îostâscă care și după voința sa 
câte o sentință. — Nu voiă a enarâ cele petrecute, ci mă 
restrîngă la sentințele representanțiloră religiuniloră ro
mâne : gr. cat. și gr. or., dintre cari celă dintâiă a ^isă: 
»Cu puteri unite casa se zidesce, cu frățietate țâra în- 
floresce,* asta să-i fie devisa. fir celălaltă a (Jisă: ,Cre- 
dința în D-(jeu, frățietate și egalitate să-i fie devisa.»

U.

De lângă Șieulă-Mare, 18 Iunie 1884.

Nu e destulă că guvernulă maghiară caută prin 
tâte mijlâcele a înăbuși simțămintele nâstre naționale și 
a ne maghiarisâ, trebuia să mai avemă și nenorocirea, 
ca chiar dintre ai noștri să comită astfelă de nelegiuiri. 
Următârele rânduri, ce vă scriu despre starea de com
pătimită în care se află scâla confesională din comuna 
S.-Ioana, credă că sunt o dovadă puternică despre aceste 
nelegiuiri.

Senatulă scolastică comunală cu președintele lui în 
frunte d. parochă locală Mateiu Haleșă și cu d. notară 
ală senatului Mihailă Popă, și cu membrii acestui senată 
d. Iacobă Nistoră etc. de când au ocupată acestă postă 
de îngrijitori ai scâlei, nu s’au îngrijită de altceva de- 
câtă de punga loră, făcândă mai multe abateri atâtă în 
privința supravegherei scâlei, câtă și între foștii învăță
tori dela acea scâlă băgendă zizaniă, lucruri care au a- 
junsă pănă la ministerulă de culte și instrucțiune publică. 
Acestea s’au întâmplată în comună cam în decursulă a- 
cestoră doi ani din urmă.

Cugetamă însă că tâte abusurile se voră curma 
dela ună timpă âre-care, și bunăstarea acestui institută 
de cultură își va reocupă gradulă, favorulă și stima avută 
mai înainte, dâr înzadară.

Cu începutulă lui Iunie 1884, senatulă scolastică 
din sala de învățământă a făcută magaziă și atelieră de 
lemnăriă și șindile. Când întră omulă în interiorulă a- 
cestei sale se înfioră de ce vede: lemne peste lemne, și 
șindile peste șindile, care stau aruncate claiă peste gră
madă pe totă loculă pănă și pe mapele și tabelele pari
etali, care tâte se află sfârticate și strivite, băncile sunt 
pline de gunoiu, așchii, paiă și alte necurățenii; la ună 
locă stă scaunulă învățătorului răsturnată cu spalele în 
josă și cu piciorele frânte, la o altă parte stă o gră
madă de paiă în apropierea cuptorului, care servesce ca

pată la âmenii cari lucră și crâșmărescă în acelă locașă 
nefericită.

Pe bance se vădă sfărîmături de mâncări consu
mate mai înainte, și sticle cu rachiu stau la disposițiă 
de-a putea bea din trânsele membrii senatului scolastică.

Pe totă loculă printre necurățenii se află tăblițe și 
condee de ale scolariloră, cărți din biblioteca școlară, 
manuale, hârtii și foi din manualele fostului învățătoră 
G. Botârlă, care a fostă scosă din postă cu forța, înlo- 
cuindu-se cu d. Mihailă Popă. Pe scurtă <}isă, totă scâla 
se află în o stare de plânsă.

Să sperămă, că d-nii numiți mai susă își voră vedâ 
fapta rea ce au comisă, și se voră reîntorce de pe calea 
rătăcită pe care au pornită, ca nu cumva adi mâne să se 
tretjescă cu o scolă de stată maghiară. Atunci ar fi pre 
târdiu de a-și deplânge faptele loră. >Unîi bine voitorii.»

Colera în Franța.
După cum vedemă din scirile telegrafice, ce ne so- 

sescă, cașurile mortale de coleră se înmulțăscă în Toulon 
și Marsilia. Se pare, că epidemia și-a ajunsă culmea în 
nefericitele orașe francese.

In diua de 11 Iulie st. n. s’a ivită ună casă de 
coleră și în Parisă. Gazetele de acolo scriu însă că de 
o epidemiă în capitală nici vorbă nu pote fi, caracterulă 
acestui casă fîindă sporadică.

Caracteristică este, că și din epidemia colerei voiescă 
âmenii să facă cestiune politică. Guvernulă din Paris a 
fostă decisă, să lase în chibzuela consiliului comunală de 
va fi seu nu cu cale să se țină serbarea din 14 Iuliu. 
Consiliulă a decisă să se țină și acesta numai în năca- 
zulă șî ciuda monarchiștiloră, cu tote că doctorii parisieni 
s’au pronunțată în contra serbării.

Din orașele năpăstuite poporațiunea fuge mereu. 
Din Marsilia astfelă au plecată, după cum să scrie, Ia 
40.000 de persâne. Dr. Koch, profesorulă a ținută în 
orașă o prelegere în 10 Iulie, avândă de ascultători pe 
toți medicii de acolo. Aceștia se plângă de purtarea lui 
Koch, despre care dică ei, că pră e bruscă.

Profesorulă din Viena Drasche are păreri cu 
multă mai puțină presimiste, decâLă Koch. Elă dice, că 
după tote semnele colera va rămână unde s’a ivită 
și nu se va întinde în Europa. încă din Aprile s’a ivită 
epidemia în Toulon, și pănă acum nu s’a lățită, decâtă 
numai câțî-va chilometrî prin ținuturile de prin prejură. 
Fugit-au cu miile âmenii în tâte părțile și mulți dintre 
fugari au murită chiar de astă bălă asiatică, dar mortea 
loră n’a făcută să prindă epidemia rădăcini și în alte 
părți. Nici în Franța ea nu se va lăți peste totă.- — Cu 
totulă altfeliu a fostă la 1865, cândă colera s’a ivită 
în timpă de 8 dile deodată în mai multe puncte litorale 
ale Europei sudice.

Cu tâte declarările liniștitâre ale profesoriloră din 
Viena, guvernulă austriacă ia vigorâse măsuri de apă
rare împotriva epidemiei.

Diverse.
0 întreită nenorocire. — țiiarele italiane ne isto- 

risescă următârea nenorocire unică în felulă ei: >Ună 
țărână din Ginosa se dusese de diminâță ca de obiceiu, 
la lucru câmpului. Tânăra sa femeiă îi aduse pe la 
amâdi prândulă și așetjâ pe ârbă, la umbra unui ar
bore, pe mica sa fetiță în etate abia de ună ană, 6r 
femeia se duse la câțiva pași de arbore ca să servâscă 
bărbatului seu prândălă. Puțină dupâ acesta, întorcân- 
du-se cătră fetiță, nenorociții părinți o văzură agitându-se 
în modă convulsivă. Alergară la ea și, care nu .fu grâza 
loră când văzură, că o viperă, atrasă de mirosulă lap
telui, intrase în gura deschisă a sărmanei fetițe, și bătea 
din câdă între buzele-i palide de te luâ grâza. Tatălă des
perată se puse să tragă afară vipera din tâte puterile, 
dar’ elă scâse deodată cu vipera și măruntaiele pline de 
sânge ale fiicei sale. La acesta vedere, nenorocitulă tată 
înebuni pănă la furiă, apuca câsa și tăiă capulă femeii 
sale. După acesta începu să alerge pe câmpă, strigândă 
ca trăsnetulă din ceră se cadă asupra capului său.*

Androîcții. — Intr’unulă din numerii trecuți, amă 
vorbită ceva despre acest! âmeni artificiali, despre cari 
mai dămă următârele amănunte. Ei sunt cunoscuți încă 
din vâculă trecută, cândă au fostă și construiți de cătră 
mechanicii Pierre Jaquet Droz și Henri Louis Jaquet 
Droz, tatălu și fiulă din Lachondefonds în Elveția. Auto- 
mații săvârșescu felurite și uimitâre lucruri. Unulă din 
ei — desemnătoră — schițâză înaintea privitoriloră 
conturele feței lui George ală III., regelui Angliei și ale 
soției sale, ale Charlotei. Ună copilă scrie cu atâta 
dibăciă litere și cuvinte, încâtă nimică nu găsescl rău în 
privința regularității și frumseții în scriere. 0 fetiță 
cântă pe ună instrumentă jocuri și melodii elvețiane din 
vremea măestrului Droz. Minunată este în feliulă său 
însă ună bătrână înaltă cam de 15 până la 20 centi
metri — care trage după sine o căruciâră bine încărcată. 
Acești automați au și âre-care valâre istorică; inventa- 
torulă loră adecă a fostă aruncată în închisorile inchisi-

toriloră din pricina construirei loră, âr Ludovică XV s’a 
jucată cu ei, când era copilă.

i *

Flori fără pământii. — Ună nou sportă este cul
tura floriloră fără pământă. Năsipă si cărbune pulveri- 
sată servesce ca susțiitorulă plantei, care o ut^I cu o 
fluiditate nutritâre. Crescerea este rapidă și plantele se 
desvâltă totă așa de bine, de nu mai bine, ca în pă
mântă. Ba năsipulă se pâte suplini prin mușchi, care 
mai înainte se satură cu substanțe nutritâre. Planta, 
care se sădesce în mușchiu se scâte cu băgare de sâmă 
din pământă, se spală rădăcinile cele subțiri, băgându-o 
în apă călduță. După aceea faci într’ună vasă ună pă- 
tulă cu mușchi nutritori și peste acela pui o cantitate 
asemenea de mușchi u<|i. Pe acești mușchi urneai pui 
fibrele rădăcinei plantei reschirându-le, după aceea le aco
peri eră cu mușchi urneai și apoi totulă îlă încunjurl cu 
mușchi nutritori, apăsându-i în lăuntru. Plânta o pui 
într’ună locă, unde circulâză aerulă și în câteva <|ile o 
vedi ridicându-se și desvoltându-se mai repede decâtă în 
pământulă celă mai bună. Pătura de mușchi nutritori 
din cândă în cândă să renoesce. Cu ce suntă preparați 
mușchii nutritori, nu scimă bine, dară Henri de Parville 
în »Journal des Debats« arată ca fluiditate nutritâre pen
tru plantele crescute în năsipă său în cărbune: 380 gr. 
azotale d’ammoniaque, 310 gr. biphosphat d’ammoniaque 
crudă, 250 gr. natronă salpetrică crudă, 50 gr. vară 
biphosphorată bine pisată, 10 gr. sulfată de feră său vi- 
triolă verde de cupru, la olaltă 1000 gr. Acâsta ameste
cătură o pulverisezi și o păstrezi într’ună locă, unde 
umblă aerulă. Topesc! din ea 1—3 gr. într’o litră de apă 
și udi cu ea de doue până de trei ori pe săptămână, 
schimbândă cu apă curată. Cu acestea mijlâce poți să 
crescl plante în casă fără nici ună pământă.

Notițe bibliografice. "
> Gazeta Sătânului» este numele unei publicațiunî 

ilustrate, ce apare regulată în Rîmnicu-Sărată, redactată 
de mai mulți âmeni speciali, sub direcțiunea d-lui C. C. 
Datculescu, agricultoră. Acâsta fâiă, a cunoscințeloră 
trebuinciâse poporului, are de scopă: instruirea, in
formarea și moralisarea poporului română prin 
publicarea materieloră alese și variate. Până acum au 
eșită dece numere. Revista acesta populară își are exis
tența ei garantată de d. C. C. Datculescu, care a înfiin
țată anume o tipografiă pentru fâia sa. In raportă cu 
calitatea hârtiei, tiparului, îngrijirei și varietăței materie
loră și a gravureloră — lucrate la Paris — e cea mai 
eftină gazetă din țâră. Ea ese de 2 ori pe lună în bro
șuri de 2 coli Nr. 5, tipărită desă. Costulă abonamen
tului e numai de (Jece lei pe ană, âr pentru săteni 
cinci lei pe ană, Pe lângă acestea abonații au dreptulă 
la mai multe premiuri.

Tot-d’o-dată fiind-că ținta ce urmăresce d-lă Dat
culescu, e a se răspândi revista sa câtă de multă și ti- 
ragiulă să nu se mărginâscă numai la una mie exemplare 
cătă ese a<JI, ci să se capete importanța celoră alte foi 
populare din străinătate, s’a instituită următârele premii 
cari facă ca diarulă să nu coste nimică. OrI-ce persână 
ce se aboneză directă său prin corespondență la Admi
nistrația fâiei, are dreptulă la unulu din premiile urmă- 
târe ce le voră primi franco fără a trimite altă nimică 
de câtă costulă abonamentului, anume de 10 lei său dâcâ 
e sătână 5 lei: — Una sută cărți de visită tipărite cu 
îngrijire pe cartonă BriStolă franțuzescă. — Volumulă 
Tratatulă de Horticultura, > Florile« (peste 300 pagine și 
peste 100 gravuri). — Unu tablou phototipie a pictoru
lui română Stefănescu. — 0 fotografie — cabinetă — 
a vr’unui său vre-unei celebrități artistice sâu politice, 
după alegerea nâstră. — 0 piesă .teatrală originală, de 
d-na Maria Datculescu, care va eși de sub țipară luna 
viitâre.

Sâu la premiile următâre care însă nu se dau gratisă: 
— Ună plugă de oțelă și fieră Hornsby, completă și cu 
reserve, care costă peste 100 franci, numai cu 65 franci. 
Persânele ce ne voră face 65 abonamente (însă 
care nu dau dreptulă la premiele gratuite 
potă avea gratisă acestă escelentă plugă. — 
Volumulă d-lui Medică-veterinară D. Mincu, numai cu- 
3 lei.

Tâte aceste premii suntă valabile pentru abona
mentele ce se voră face dela 20 Iuniu până la 20 Iuliu. 
Pe lângă aceste premiuri, ori-ce abonată veehiu sâu nou 
va primi, din timpă în timpă, gratisă, mici broșuri tre- 
buinciâse, precum aceea ce o voră ave în curândă cu- 
primjendă >Noua lege electorală.»

Rectificare. In numărulfi de Duminecă (109), în articlulii de 
fondO, colona a 2-a rândulă alti nouălea în locă de împărțirea este 
a să ceti împărtășirea,

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



Oursulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
din 12 Julie 

Rentă de aură ungară6°/0 121.95 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.10 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.10 
Imprumutulfi căilorb ferate 

ungare.......................... 142.70
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 101.80 

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

miștt.............................. 101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................99.—
Imprumutulti cu premiu 

ung.................................. 114 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aurii austr. . . .103.20 
Losurile din 1860 . . .134 60
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  854 —
Act. băncel de credită ung. 300.—
Act. băncel de credită austr. 300. — 
Argintulă ■ —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9.67 —
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

Cota oficială dela 28 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). ■ • • Curnp. 931/2 vend. 943/4
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 943/4 > 951/8

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

> „ (5»/o) • • H 90 „ 93
> > urban (7°/0) . . > 101 t 105
> > » (6%) • • > 97Va » 101
> » (5°/0) • • » 87.Va « 9O1/2

Banca națională a României > 1370 , 1325
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 326. , 335

« » Națională . . 234. » 235
Aură • > 4 50. » 5.V6
Bancnote austriace contra aură 2.07. , 2.09

1-3 publicare.
Târgulu ele țeră celu mai aprope 

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

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

rsr* Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuia abonamentului pe una jumătate de anu seu 
pe unu anu, înainte de 1-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., ăr pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Invitare ie abonamente la cele mai eftine iiare române.
,*Amiculft Familiei44 diară beletristicii și enciclopedicii-literarti — cu ilustrațium. Apare regulata în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiunl de călătoria, studii sociali; — articlii scientificl mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — »ScirI din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesâză mai de aprOpe societatea romândscă, — „principiă din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
număru este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre J/2 ană 2 fl., pre l/4 de anu I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preo tulii romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de lJ/4—2l/2 c61e 
ișiipublică: .articlii din sfera tuturoră sciințe'oră teologice' — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiunl funebrali, precum și «schițe de predici,» și orl-ce amenunte aplicabili în predici, -«catechese» și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, sciri — din sfera bisericăscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre V< I A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

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

T6te aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.
— ■ Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. —

Aceia, cari voră abonâ tote trei diareic ndstre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete forte frumăse.
ZST’U.m.eri cLe proloă se trizxiitiă. g'ratis ori cui.

BC“ A se adresă la: Cancelaria „NEGRVnf44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vânzare următorele opuri de minune eftine:
Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 

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

— ■ T6te acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr.

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue se se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morțl vii. Romană anglesu după Frankstein de Pamfiliu 1. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economia pentru scdlele popor, 
de T. Roșiu. Ed. 11, Prețulă 30" cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu nie uita. 
Golecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Brețulă 50 cr.

igrâsniculu (gevedeiu Cădelniță
în sinodulu archidiecesanu din strada Măcelariloru.

„Caliculu“ din 1 Augustă a. c. va tracta eschisivă despre experințele 
orâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulu archidiecesanu gr. or. 
din'Sibiu și va fi îndoită mai mare, decâtu numerii ordinari.

Abonenții „Calicului11 voru primi acestu numără extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anualu său semestralu. Deschidemu însă 
pentru acestu numără, redigiatu de Urzică ScaDdalografescu, unii abona
mente specialii, cu prețuiri de 30 cr. său 70 bani și destinămu întregii 
venitulă curată, în părți egale >pentru:

I. Societatea „ Concordia “ din Blajii;
jI. Premii în favorulu „Choruriloru plugariloru români din Ungaria 

și Banată.“
Abonamentele la acestu numerii extraordinară la ,,Caliculă“ se potu 

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

Totodată deschidemă unu nou abonamentu la „Caliculă“ pe alu 
doilea semestru 1884, cu 1 fl. 50 cr. său 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutule anului costă 3 fl. său 7 franci.

Din anule 1883 mai posedemă 24 esemplare complete ă 1 fl. 
50 cr. său 3-50 franci.

Cei ce voiți a rîde, prenumerațt „Caliculă,1,1 și care nu va rîde, ace- 
la-i matură de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescă unu rabatu de 10°/0.

Administrațiunea ,,Calicului.“
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Firma Munteand «fc Mincovîci recomăndă on. 

publice băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala lord din 
„Strada Teatrului/1 fiindă bine asortate cu totu felulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totd felulu de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială 
la Băile din Tușnadu (totu în vechiulă localu în casele 
D-lui Kanapassek). *

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publică brașovănu și ale on. ăspeți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

Tipografia Alexi Brașovă.
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