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Administrațiunea >Gazetei Transilvaniei.»

Brașovil în 3 (15) Iulie.
Discusiunea ce s’a încinsă în pressa ungu- 

răscă despre aceea, că ce atitudine se observe 
oposițiunea față cu dieta actuală, este fdrte inte
resantă și instructivă.

Pân’acum noi Românii ardeleni, cari țînemă 
cu atâta încăpăținare la politica resistenței pasive, 
eramă priviți de nebuni pentru că nu voimă să 
recunâscemă dieta din Peșta ca espresiune a voinții 
întregului poporă din acestu regată. Astăzi foile 
maghiare insăși vinii și declară, că dieta consti
tuită cu ajutorulu baioneteloră și a totă felulă 
de pressiuni, corupțiuni și călcări de lege nu re- ' 
presență voința poporului și că „în esență nu se 
deosebesce de-o corporațiune ai căreia membrii 
surit numiți de cătră guvernă?1

Pe câtă de adevărată pe atâtu de caracte
ristică este observarea ce-o face „Egyetertăs,“ că 
astădi deputății aleși la comanda d-lui Tisza o 
spună pe față câtă i-au costată mandatele și să 
laudă în publică cu călcările de lege, ce s’au co
misă mai pretutindeni, pentru ca să se pdtă te- 
legrafâ la Pesta, că colo și colo au învinsă can- 
didații guvernului.

I-o fi costată multă aceste învingeri pe aleșii 
d-lui Tisza, dăr cine pdte adi spune, ce au cos
tată și ce voră mai costă ei și comedia aranjată 
de măestrulu loră pe sărmana țâră?

„Mai află-se 6re constitutionalismă în acăsta 
țâră? Credința ni-s’a sguduitu, nu mai avemu în
credere în nimeni; chiar și credința ndstră în 
iubirea de dreptate a organeloră judecătoresc! s’a 
stinsă. Singură auctoritatea cordnei stă încă in
tactă?1

„Guvernulă de 9 ani ală lui Colomană Tisza 
a adusă lucrurile așa de departe, ca se nu mai 
putemă speră dreptate de nicăiri, ca în contra 
călcărei de lege și de dreptă lăcă să nu mai 
putemă află. Dela dietă nu mai aștăptă nimeni 
nimică, nimeni nu mai are încredere în ea?1

Grave sunt plângerile aceste, ce le aucjimă 
din gura oposițiunaliloră unguri, Nimică nu pdte 
justifică mai bine plângerile ndstre, ca aceste 
plângeri ale loră. Rdta lumei se învărtesce me
reu, ea nu stă pe locă. Cei ce ne acusau eri, 
că suntemă dușmanii patriei, pentrucă nu voimă 
se iscălimă actele unui regimă arbitrară, vină 
a<ji și declară, că nu potă luă nici-o răspundere 
pentru faptele ilegale ale acestui regimă și de 
aceea să gândescă seriosă a protestă în contra 
nouei diete și a-și depune mandatele.

Declarările și acusările oposițiunei maghiare 
sunt totă atâtea piese justificative pentru atitu
dinea ndstră oposițională. Dăcă însuși cetățenii 
maghiari trebue se sufere atâtea nedreptăți, ce

credeți că trebue se supdrte Românii, în contra 
cărora șă mai aprinse și ura de xassă ?

Răulă a prindă rădăcină și nu era de lipsă 
să fie cineva mare filosofă, ca se cundscă, că elă 
nu se va opri la cei asupriți, ci va ajunge și pe 
cei ce facîi parte din poporală privilegiată.

Suntemă curioși se vedemă, care va fi în 
cele din urmă hotărîrea ce o va lua oposițiunea 
maghiară. Nu voimă și nici nu ne simțimă în
demnați a ne pronunța asupra planului ei de a 
se plânge într’o representațiune cătră Maiestatea 
Sa în contra călcăriloră de lege și de a nu 
mai luă parte la lucrările unei diete, care nu re- 
presentă decâtă puterea arbitrară a d-lui Tisza. 
Dăr n’amă pututută să nu constatămă faptulă 
profundei nemulțumiri, ce a cuprinsă a<ji șiru
rile oposițiunei maghiare.

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

Agrarn, 15 Iuliu. — Dieta a fostă adi a- 
mânată.

Bucuresci, 15 Iuliu. — Oposițiunea întru
nită a conchiămată pe Duminecă o adunare pu
blică; a împărțită proclamațiun! ațîțătdre la re
voltă. Mai mulți ținură discursuri revoluționare. 
In urma insultărei regelui din partea lui Ver- 
nescu se iscă o bătaie, care se transplântă pănă 
pe strade înaintea localului clubului conservatoră. 
Mai mulți aderenți ai oposițiunei, cari s’au folo
sită de revolvere fără de a vulnerâ pe cineva, 
au fostă bătuți și uiduiți de mulțime. Poliția 
trebui se intervină spre a-i apăra dinaintea mas- 
seloră înfuriate, care voiău să năvălăscă, în lo- 
calulă clubului și i-a și succesă a restabili or
dinea.

Berlin, 15 Iuliu. — Soția prințului Wil- 
helm a născută ună prință.

Sofia, 15 Iuliu. — Noulă cabinetă e con
stituită sub președința lui Caravelow. ț

Marsilia, 14 Iuliu. —De asdră pănă astăcji 
înainte de amă(ji au murită de coleră 32 persdne.

Toulon, 14 Iuliu. — Astăzi au fostă 11 
cașuri mortale de coleră.

Paris, 15 Iuliu. — Aniversarea dărîmărei 
Bastiliei s’a serbată acji în Paris ca în toți anii 
cu pompă.

Cronica cailei.
La 9 Augustă împăratulă Franciscă Iosifă se va 

întelnl în Ișl cu împăratulă Wilhelm. De asemenea re
gele României Carol se va întelnl cu regele Serbiei Mi- 
lană în Belgrad, și mai târziu voră plecă la manevrele 
trupeloră austriace, la care sunt invitați de cătră mo- 
narchulă nostru.

*
M. Sa Imparetulă a grațiată de restulu închisorii 

151 de arestați din diferite închisori. Dintre aceștia 115 
sunt bărbați, er 36 femei.

*
In privința furtului dela gara din Clușiu, instruc

țiunea a descoperită, că meritulă de a se fi aflată cei 
15,000 fl. se cuvine cânelui casierului arestată Hennasso- 
vicl. Cânele căută de mai multe cjile pe stăpânu-său, și 
astfelă ajungendă în grădina din fața gării a începută a 
săpâ cu labele, dete peste cutia pe care o terî într’ună 
boschetă. Aci a fostă aflată de copii. Instrucțiunea se 
va termină în curendă.

*
Pe drumulă dela Trnovo la Crbljina, pe șeua mun

telui Rogoj, o patrulă austriacă, compusă din 4 ămenl și 
condusă de sublocotenentulă Petru Ciulinovici din regi- 
mentulă alu 65-lea de infănteriă, a fostă atăcată de o 
bandă de insurgenți. Olicerulă a fostă omorîtă, ăr doi 
soldați răniți.

In ținutulă Znaimului a fostă la 10 Iulie o furtună 
care a descoperită case și a desrădăcinată arbori. Braz
dele de grâu cosită sburau prin aeră la distanțe de sute 
de stânjini. Nici chiar pasările mai mari, ca porumbii 
și ciorile, nu se puteu opune curentului. Deodată începu 
a cădă grindină de mărimea unui ou de porumb, nimicindă 
sămânăturile, care erau în ultimulă stadiu de căcere, 
grădinile cu pome, viile. In 30 de minute totulă eră 
distrusă. In curți și pe ulițe nu vedâi decâtă pasări u- 
cise său rănite. Caii și boii dela câmpă începură a fugi 
spre casă, căutândă adăpostă. Omenii dela câmpă abia 
se întdrseră acasă răniți. Paguba e de 150,000 fi. Ne
norocirea e cu atâtă mai mare, că mai nimenea nu șl-a 
asigurată recolta. *

Prefectulă din Botoșani a anunțată în 5 Iulie con
sulului austro-ungaru de acolo, că de 10 (jile nu s’a mai 
ivită în comuna Bojura nici ună casă de epizootie. Totă 
odată prefectulă îșl esprimă nădejdea, că epidemiaa se 
va considera acum ca dispărută.

Sperămă că măcară acumă va deschide și guver- 
nulă nostru granițele de cătră România.

*
La băile din Baden sunt până acuma 6793 de per

sdne în 2588 de locuințe.
*

Poetulă Kraszevski o duce forte rău în citadela 
din Magdeburg. Ună deputată polonă, care l’a visitată 
spune că marele scriitoră se află într’o cameră mică cu 
două ferestre, în parteră. Poetulă a îmbătrânită forte 
multă; e slabă ca ună scheletă și sufere forte multă. 
Piciorele i sunt umflate așa că abia pdte umblă. Scrie 
puțină și citesce multă, zăcăndă mai adeseori în pată. 
Deputatulă susține că, decă Kraszevski va mai stă multă 
în citadelă, sănătatea Iui se va periclitâ cu totulă. Ună 
akă raportă spune, că poetulă polonă lucrăză ca core- 
dactoră la cjiare. Articolele se censurăză și se publică 
sub titlulă: »Scrisori esterne din Magdeburg.»

*
«Corriere di Gorizia» raportăză, că în săptămâna 

trecută s’a tratată în secretă înaintea tribunalului de acolo 
ună procesă de infidelitate casnică. Baronesa U.... a 
fostă condamnată la 5 săptămâni arestă, și favoritulă ei 
totă la același arestă. *

Congresulă medicinistă internațională, ce avea să se 
țiă în Augustă în Copenhaga se va amâna, se <jice, din 
causă că Dr. Koch, profeeorulă Pasteur și alții voră fi 
împedecațl de a asistă. *

.Standard» află 'din Roma, că Papa, în urma lu
crului neîntreruptă și a marei călduri a avută la 8 Iulie 
ună atacă de leșină. *

Stăpânirea spaniolă a însărcinată pe ambasadorulă 
său din Roma, să împărtășăscă ministrului de esterne 
Mancini, că doresce să sfîrșâscă pricina cu vorbele lui 
Pindal spre cea mai deplină mulțămire a Italiei. Pen
tru împlinirea acestei dorințe, se facă acum tractărl 
între cabinetulă spaniolă și ambasadorulă italiană din 
Madrid.

*
Camera francesă a primită propunerea privifore la 

creditulă de două milione pentru sprijinirea orașeloră 
bântuite de coleră, și altă credită de 500,000 pentru 
eventuale cheltuell ce le-ar necesită epidemia.

*
Deputatulă Marsiliei Clovis-Hugues a declarată, că 

soirile despre coleră sunt esagerate. fiarele causeză o 
mare panică. Coleră este ușoră și seceră mai multă 
dmenl cari trăescă necumpătată.

*
In Parisă s’a constituită o societate sub numirea 

de .Compania generală anti filoxerică» cu ca
pitală 200,000 lei, și avândă de scopă: exploatarea li
cență esclusive în Francia a brevetului d-lui Camil Vin- 
cent pertru fabricarea sulfocarbonațiloră insecticizi pen
tru tratarea viiloră filoxerice.

*
Din Belgradă se telegrafiază că linia Belgradă-Nisch 

se lucrăză cu mare activitate. Gara din Belgradă va fi 



ărminată complectai cu tăte dependințele în celti multă 
6 săptămâni.

*
Președintele republicei francese Grăvy a semnată 

actulă de grațiare relativii la reducerea pedepsei pentru 
crimele și delictele politice. Se adeveresce ca Louise Michel, 
Krapotki și Gauthiern nu sunt puși pe lista de grațiare, 
ca fiindă capi anarchistici. Numai cei seduși de ei vorii 
fi grațiat!.

*
Falimentele comerciale în Statele Unite în primulîi 

semestru din 1884 au foștii în numirii de 5,510 cu unii 
pasivii de 124.391,282 dolari, contra 4,637 și 66.189,034 
în semestrulii corespondenții din 1883. Acostă crescere 
se datorescc panicei recente din piața New-Yoku-lui, 
pentru că mai multii de jumătate din falimente au avuții 
locă în ală 2-lea semestru din 1884.

*
«Saint- James-Gazette e informată, că guvernulii 

englesii a primită scirea, că Osman Digma, locotenentulii 
Mahdiului a ocupații localitatea Assis situată la Marea 
Roșiă, în depărtare de 60 de milurl de Suachim. Situ- 
ațiunea e critică pentru Engles! și Egipteni.

Adunarea din sala Orfeu în Bucurescl.
Bii’oulu telegrafică, ne anunță, că cu oca- 

siunea adunărei partidului liberală conservatorii 
din sala Orfeu s’au întâmplată ârăși scandaluri 
și păruieli. Telegrama ne spune, că aceste turbu
rai’! ar fi fostă provocate de oposițiune, care ar 
fi ațîțată la revoltă. Cu totulu în altă sensu 
descrie diarulu „Resboiulă“ de Luni decursulu 
acelei adunări. Reproducemă o parte din răpor- 
tulu ce-lu aduce acestă diaru:

Ședința — scrie «Răsb.» —s’a deschisă la ora 1 Va, 
d. Pache Protopopescu arată cu cifre positive starea 
finanțeloră sub regimulu virtuții și modulă, în care ei dică 
că au scăzută contribuțiunile, arată datoria țârei de ună 
miliardă și ceva, terminândă în aplausele frenetice ale 
asistențiloră. D-nulă Blaramberg se suie la tribună 
în mijloculă entusiasmului generală și arată nelegitimi ta tea 
apanajului și neoportunitatea lui, aduce ca martoră pe 
însuși d. Brătianu anti-dinasticulă de odinioră.

Pe cândă d. Blarenberg vorbia, poliția adusese vr’o 
cinci sute de sergenți deghisațl, spioni polițienesc!, co
misari etc. Doi dintre bătăuși spre a provocă scandalulă 
precugetată se pălmuiră între dânșii și de aci au înce
pută să pue mâna pe câte ună omă, care li-se părea 
suspectă, și loveau în carne vie după comanda ce pri
miseră. Câte dece ciomege cădeau d’odată pe capă și 
omulă eră trântită la pămentă, apoi dusă de doi vardi- 
ștl și de ajutorulă de comandantă de vardiștl împreună 
cu comisarulă Varlamă, care după ce’lă aducea în stare 
de a fi terîtă, îlă trimetea la comisiă. Ună bietă studentă 
nu mai mare de vr’o 18 ani, a fostă înhățată de vr’o 
10 canalii, și mai bine de 15 minute s’a luptată cu ei 
pănă cândă amețită, de bătae, a căzută. D-nu Ghica Si- 
mionescu reportorulă dela «Națiunea» rugândă pe ună 
miserabilă de bătăușă să-lă lase, a fostă tiântită la pă
mentă și bătută, hainele rupte și trimesă la secțiă.

D-nu G. Filipescu mare proprietară din Buzău a 
fostă lovită cu ună ciomagă în spate și rănită la mână. 
Se repedă d’odată vr’o 10 miserabili să-lă apuce și să-lă 
bată; densulu avu presența de spirită de a-le spune, că 
are revolveră și îi pușcă. Poltronii l’au lăsată. Grămă- 
dindu-se toți bătăușii la antreulă Orfeului, se reperau în- 
lăuntru, apucândă câte unulu, care la momentă erâ a- 
dusă în nesimțire, prin ciomegele ce cădeau ca ploea pe 
capulă nenorocitei victime.

D-nii Vernescu, Blaremberg, Lahovari și ceilalți 
oratori au scăpată ca prin urechile acului, fiindă urmăriți 
de cătră bătăuși și agențl polițienesc! în uniformă și de
ghisați; întrândă în localulă clubului liberală-eonserva- 
toră, bandiții voindă să năvălescă înăuntru au fostă o- 
priț! prin focuri de revolvere date în ventă.

Demoiistrațiuui în contra camerei lordi- 
lorik în Anglia.

Scimu că lordulă Gladstone a reușită în ca
mera comuneloru cu proiectulu său privitoru la 
reforma legei electorale în sensulu liberală. 
Viindu acestă proiectă înaintea camerei lorij.iloră 
a fostă respinsă. Asociațiunile liberale prepară 
acum grandidse demonstrațium în contra lordi- 
loru din causă că se arată așa de încăpățînațl. 
Se dice, că agitațiunea va fi mare ca cea dela 
1832. Liberalii voescă prin acâsta să intimideze 
pe trufașii lord!. Pentru demonstrațiunea din 
Hydepark s’au anunțată deja 200,000 de per- 
s6ne.

Intr’o întrunire a deputațiloră liberali Glads
tone a (jisă, că camera comuneloră representă 
poporulă. Guvernulă va face totu ce-i va stă în 
putere spre a stdrce primirea bilului de reformă;

eîu va închide sesiunea parlamentului în Curândă 
și la tdmnă va presență din nou bilulă.

Să speră că lorzii în cele din urmă totuși 
se voră înduplecă a primi reforma liberală la 
casă când li se va propune ca bilulă să fie dis
cutată a doua 6ră. Este și timpulă supremă ca 
să se gândăscă bine ce facă, căci în adunarea 
memorată s’a pronunțată deja marele cuvântă, 
că ar fi de lipsă a se restrînge atribuțiunile ca
merei lordiloră.

Memorandul!! bulgarii despre conflictul!! 
cu Serbii.

Guvernulă bulgărescă a împărțită ună memorandă 
prin care precisândă posițiunea Bulgariei în conflictulă 
cu Sârbii se încărcă a justifică atitudinea guvernului din 
Sofia.

Memorandulă începe cu aceea, că esprimă părerea 
de rău pentru conflictulă neprevădută și dice că guver
nulă bulgărescă, când s’au întâmplată turburările din 
urmă în Sârbia, a luată măsuri energice, a desarmată pe 
fugari și i-a internată, eră pe prefectulă dela Vidină care 
a arătată simpatii cătră resculații sârb! l’a destituită. 
In Noembre anulă trecută ministrulă de esterne sârbescă 
a adusă guvernului bulgărescă pentru acesta mulțămirile 
sale. Totă în acea lună agentulă sârbescă din Sofia a 
cerută numele fugariloră sârbi. Guvernulă bulgărescă i-a 
arătată numele fugariloră și l’a ținută în curentă despre 
mișcările loră.

Cerendă guvernulu din Belgradă estradarea câtor
va fugari sub cuvântă că ar fi culpabili de crime ordi
nare, a refusată din causă, că guvernulu bulgărescă pe 
toți fugarii i-au considerată ca vinovațl politici. Dară 
totuși s’a împlinită dorința guvernului serbescă de a de
părta pe fugariulă Basic! dela graniță. Arătândă în 
Martie trecută agentulă serbescă SimicI, că cinci său 
șese emigranți au de gândă să intre cu o bandă armată 
în Sârbia, guvernulă a ordonată o cercetare, din care 
a resultată că emigranții sunt liniștiți. In Aprilie în 
Maiu SimicI din nou făcu arătare, că emigranții sârbi 
împreună cu Muntenegrenii au de gândă să năvălescă în 
Serbia. O a doua cercetare a constatată, că nu este 
nimica adevărată. In 15 Maiu a venită o telegramă dela 
ministrulă Garacianin, în care se (jicea, că emigranții 
prin invasiunile loră mereu turbură liniștea în Sârbia. 
Totdeodată pe lângă ună protestă energică cere ca emi
granții să se depărteze dela graniță.

Agentulă SimicI a fostă rugată să arate cașuri anu
mite. Elă a arătată două cașuri, cari nu s’au putută 
proba. Guvernulă bulgărescă a fostă convinsă, că fugarii 
sunt liniștiți și paclnici și n’a voită să-i estrădeze. Fugarii 
cu toții sunt 41 dintre cari 4 se află în districlulă Kis- 
tendil, 1 în cerculă Tîrn, 4 în Lorn, 30 în Vidin, 2 în 
Sofia.

Memorandulă discută apoi afacerea dela Bre- 
gova și se provăcă la articlulă 11 dela Berlină, care 
slabilesce granița între amândouă țările. De altmintrelea 
acesta este granița veche turcescă-sârbăscă. Guvernulă 
bulgărescă nu pote determina precisă epoca, cândă a 
ocupată asăsta luncă de certă ună pichetă sârbescă; 
dâr elă n’a perdută din vedere acăstă cestiune. In anulă 
1878 a revindecată principele Dondukow actuala alviă 
a Timocului ca graniță. Comisiunile mixte în anulă 1879 
și 1880 nau ajunsă la nici ună resultată. Același re- 
sultată l’a avută și comisiunea din anulă 1882. In tim
pulă din urmă Zancov a adusă cestiunea de mai multe 
ori pe tapetă.

Numai după ce a audită guvernulu bulgărescă, că 
80 de lucrători au trecută peste Timocă, a declarată 
agentului sârbescă Simici, că va fi silită a porunci gră- 
nițeriloră sârbescl se părăsâscă acelă teritoriu. Acesta 
este faptulă, pe care Garacianin l’a numită brutală. Me
morandulă adauge, că guvernulă bulgărescă accepteză 
bucurosă alvia vechiă a Timocului ca graniță, dăcă Sârbia 
preferă mai bine acesta. In modulă acesta Sârbia va 
veni în posesiunea unui teritoră multă mai mare. Tare 
prin dreptulă său se razimă Bulgaria pe tractatulă dela 
Berlină și respinge ori ce responsabilitate pentru cele ce 
s’au întâmplată.

Corespondența ndstră din Comitate.
Clușiu, 30 Iuniu 1884.

In «Gazetă» Nr. 22 din a. c. se pote ceti o con
vocare pentru constituirea clubului electorală română din 
comitatulă Clușiului subscrisă de Vasiliu PodObă secre
tară ad hoc!

In «Gazeta» Nr. 27 se p6te ceti decurgerea con- 
stituirei clubului în doue corespondințe, una subscrisă de 
«ună alegătoră» și ceealaltă de «Justus.»

Vedemă, că ca membrii ai clubului fură aleși An- 
dreiu Truța, Vasiliu PodObă, Ioană Petreană și Ladislau 
Papp de Lemeny.

«Ună alegătoră,« pe care eu îlă presupună a 
fi unulă din clubă, ijice: Cu plăcere constateză,

Că Clușianii totă suntă aderinți aiprogramei 
năstre românesc! din 1881. Se pOte ceti cum 
acelă d-nă corespondințe, s’a încercată a compromite pe 
d-lă Vas. Roșescu dicândă că e viitoristă. Totă acolo 
se pote ceti, că d. Alexiu Popă e alesă de secretară 
ală Clubului, care în adunarea din Mănăstură fusese alesă 
de ablegată pentru conferința națională din Sibiiu și care 
apoi nu s’a dusă la Sibiiu. —

îți saltă inima de bucuriă cândă în 5 Maiu a. c. 
în adunarea dela Mănăstură audiai pe d. Vasiliu PodObă 
vorbindă pentru solidaritate și aderință la programa 
națională din 1881.

Și cu tOte acestea ce să vedl? La alegerea dietală 
din Clușiu pentru Hegedus Sândor au votisată urmă
torii d-ni din clubă: Andreiu Truța, Ladislau Papp de 
Lemeny, Ioană Petreauă și Vasiliu PodObă, capelanulă 
parochiei gr. cat. din Clușă, împreună cu d-lu docente 
Iac. Moroșană.

Afaiă de acestea am mai vădută că au votizată 
fără ca să fie membrii ai clubului — următorii domni: 

Catineanu Alexandru telegrafistă, Nestoră Ioană asesoră 
Ioane Popă catastraliștă, Ioane Corneli ampl. în pens.’ 
Dr. Isaile Pompeiă aspirantă de advocatură, și Dr. Gre- 
goriu Silași profesoră de universitate. —

P6te să fi votată și alți domn! de română din Glușiă, 
— însă seu nu i-am observată său nu-i cunoscă. _

Ceea ce nu potă afirmă, este certă, că d-lă pro- 
topopă Vasile Roșescu — despre care s’a clisă că ar fi ne
solidară, — a observată solidaritatea și n’a vo
tisată! —

Ei on. Clubule! ce mai voescl? și unde țîntescl ?! 
____________ Unii Clușianii.

Ca răspunsă la corespondința nostră din Făgărașă 
apărută în Nr. 94 ală diarului nostru, în care se dicea 
că d-lă vice-notaru I. comitatensă Iacobă Popeneciu s’ar 
fi esprimată, că «toți boerii voră ținea cu părintesculă 
regimă și că Românii numai dela acestă părintescă re- 
gimă potă așteptă fericirea,» primimă următOrea

IDecla,rați-uLn.e,
D. vice-notară Iacobă Popeneciu cuvintele atribuite 

pre nedreptă nu le-a esprimată, ba ce este mai multă 
în totu decursulă acelei întruniri pănă la disolvarea ei 
n’a rostită nici ună cuvântă, cu tOte că noi amă asistată 
până în fine și că aceea afirmare este o scornitură rău- 
tăcidsă și minciună.

Făgărașă, în 29 Iuniu 1884.
George Modorcea, Ionă Dejienară, lonă Popa, 

Zosimă O ana, Iacobă O ana.
Aceeași declarațiune facă și d-nii Vincențiu Grama 

și Gavrile Corn ea.

D. Gavrile Corn ea, parochă gr. cat. în IllenI de
clară, că corespondința apărută în Nr. 102 ală diarului 
nostru, datată IlenI 14 (26) Iunie, n’a scris’o d-sa. Re- 
dacțiunea încă afirmă, că aceea corespondință nu e nici 
subscrisă nici trimesă de domnia sa.

La corespondința nOstră din Săcele apărută în Nr. 
96 ală «Gazetei,* părintele Nicolae Soiu din Turcheșă 
(Săcele) răspunde că, deși e activistă cu trupă și 
sufle tă, totuși n’a îndemnată pe nici unulă din alegători 
să mărgă la alegere, și dăcă câțl-va au luată parte, d-sa 
nu e responsabilă (?). Mai spune apoi, că nu pote țină 
disciplină între alegători, cândă e vorba de interesele na
ționale, de Orece nu e de locă secundată de ceialalțl doi 
preoți, colegi ai d-sale. Cele scrise în corespondință, că 
d-sale i-s’ar fi promisă bani și alte favoruri, le declară 
de calomniă.

Hondolă, 17 Iunie 1884
înainte cu vr’o câțl-va ani, acestă opidă erâ pură 

românescă, cu escepțiunea a câtorva familii germane apli
cate la mine, cari vorbiau chiar și în familiă limba ro
mână; astădl însă maghiarismulă și-a întinsă aripile și 
aici.

Ună preolă de origine slavă, a luată asupra sa 
marea misiune, de a înrolâ patrioțl maghiari, de a înă
buși în sînulă tinerei generațiunl române ori ce simțe- 
inântă românescă, favorisată fiindă și prin posiția sa de 
învățătoră rom. cat. ca aprig luptătoră ală ideiei de stată 
maghiară, a pusă în jocă invectivele cele mai dras
tice întru a-și ajunge scopulă. îmi permită a aduce la 
cunoscință onor, cetitori ună singură faptă, spre a ju
decă spiritulă jesuitică ce domnesce în acestă româno- 
fagă.

ScOla rom. cai. e cercetată și de vr’o câțl-va elevi 
de ai noștri. Spre a-i desbărâ de limba loră maternă, 
amintitulu preotă și învățătoră și-a procurată o tabelă 
pe care este desemnată ună măgară. Acăstă tabelă o 
acață la elevii români de gâtă de câte ori vorbescă ro- 
mânesce, silindu-i să o porte prin opidă spre batjocura 
nostră.

Totă cu acăstă ocasiune, me simtă îndatorată a 
mai aminti încă ună individă, care asemenea și-a jucată 



rolulă celă mai ticăloșii și mai tnurdară'cu Ocasiunea 
alegerii deputațilorîi dietalî în Deva. Acesta este negu- 
țătorulă E. G. Acestă tenără fără drepții de votizare, 
numai pentru câștigă a luată asupra-șî rolulă de cor- 
teșă. A sedusă și a condusă o mulțime de Români la 
urnă, cari nici cugetă n’aveau a luâ parte. Acest ă Iuda 
după ce a înșelată dela candidații dietalî vr’o 60 fl. sub 
pretestă de a plăti Omenii venațî de densulă, a fostă 
aflată de minciună și aprOpe să fie dată la pușcăriă.

Multe sunt calamitățile, cari ne bântue, și puțini 
sunt Omenii, cari să le înfrunte; adenci sunt ranele na- 
țiunei nOstre, âr vameșii și fariseii, în locă de a con
tribui la vindecarea loră, le mărescă mai tare.

Luptătorulti.

Din Făgăraști.
Despre decursulă adunărei generale a subreuni- 

unei învățătoriloră din protopresbiteratulă Făgăra
șului ținută în 17 luniu a. c. în scOla gr. or. din Fă- 
gărașă ne scrie d. Nic. Aronă, secretarulh reuniunei:

Merserămă mai întâiă la biserică de unde, după 
săvârșirea sf. liturgii și invocarea spiritului sf. în frunte 
cu prea On. d. protopresbileră Petru Popescu și cu pre
ședintele reuniunei d-lă Vincențiu Grama ne-amă întorsă 
în sala de învățămentă a scOlei, Aci președintele, prin- 
tr’ună cuvântă acomodată, îșl esprimâ bucuria, că mem
brii presențl de astă dată sunt în numără mai mare, 
ceea ce ar fi de dorită totdeuna, căci noi cei de aici 
avemă să premergemă cu esemplu bună învățătoriloră 
din celelalte subreuniuni anecsate, și după-ce rOgă pe 
membri a fi cu atențiune și zelă la desvoltarea obiecte- 
loră puse înainte, dechiară adunarea de deschisă.

Dintre obiectele pertractate amintescă următarele: 
Critica membrului Ioană Hașu asupra disertațiunei în
semnătatea, desvoltarea și tractarea fisicei în scolele ele
mentare» de Nicolau Aronă, desvoltată destulă de pre
cisă de criticante, — se ascultă cu plăcere, și după re- 
flesiunile disertantelui, ambiloru li se aduce mulțumită 
pentru zelulă arătată, ără elaboratele se dau spre păs
trare între actele reuniunei. A urmată apoi o prelegere 
practică din religiă: tractarea metodică a rugăciuniloră 
la elevii anului I-iu de scOlă, desvoltată tolă de învăță- 
torulă din Făgărașă Nicolau Aronă. La finea prelegerei 
urmară reflesium și din partea celorlalți membri, ară- 
tându-se în chipulă acesta destulă de cliiară modulă 
cum au a se propune rugăciunile la elevii începători. 
Prelegerea practică din socotâlă: desvoltarea nnmărului 
11 la elevii anului II-lea de scolă, o desfășură învețăto- 
rulă diriginte din Copăcelă George Dobrină. Acesta ase
menea și-a urmată propunerea luândă pre învățători 
dreptă elevi. Urmară reflesiuni din partea membriloră.

Prelegerea practică: introducerea elevului în ele
mentele limbei maghiare, o desvăltă învățătorulă din 
Beclenă Nicolae Ludu; resultatulă: elemente din limba 
maghiară să se predă eleviloru numai după ce aceștia 
sunt Introduși binișoră în cunăscerea limbei materne prin 
anulă ală II. său ală III. de scOlă.

A urmată apoi diferite propuneri.
Tacse s’au încassată dela membrii ordinari: 10 fl. 

v. a., dela membrii ajutători: 12 fl. v. a.
Pentru viitOrea adunare generală s’a insinuată mem- 

brulă Traiană Popă cu o disertațiune din învățămentulă 
intuitivă, George Taflană cu o disertațiune din limba ma
ghiară, George Dobrină cu o prelegere practică din isto
ria patriei și Ioană Hașu cu o declamațiune.

In fine lasă să urmeze numele aceloră membri, 
cari fără de nici o causă au absentată dela adunare, și 
acesta la decisulă adunărei, pentru ca pre viitoră să se 
îndrepteze. Nicolae Grama (Dridifă), Sevastiană Stană 
(Sâmbăta inf.), Spiridonă Mardană (Sâmbăta ap.), Ioană 
Stăneiu (Sâmbăta res.), Ioană Cabuză (Voivodeni-mari), 
Nicolae Gheța (Luța), George Ramba (Ludișoră), Ioană 
Socolă (Berivoi-mari), Ioană Vladă (Berivoi-mici), George 
Cojocară (Hurezu), Ioană Stoica (Veneția inf.), George 
Cantoră (Cuciulata), George Chița (Lupșa), Alexandru 
Frâncu (Comăna sup.) și George Comșa (Veneția sup.) 
la olaltă 16; presențl au fostă 27 de membri.

Ședința începută la 11 6re dimineța, — întreruptă 
prin o pausă, — a durată până la 7 6re sera, cândă pre
ședintele prin ună discursă măduvosă mulțămindă mem
briloră de față pentru interesarea loră de căușele și afa
cerile reuniunei, îșl esprimâ dorința de a-i revede parti
cipând ă cu același interesă și în [numără completă la 
viitărea adunare generală districtuală din Augustă a. c. 
cândă vomă fi uniți cu celelalte două subreuniuni 
anecsate.

Locuri vacante la șc61a de vierită și pomăritîf.

Direcțiunea scălei de vierită din Aiudă (Nagy-Enyed) 
ne anunță următorele: La preparandia pentru vierită din 
Aiudă la 2 Augustă a. c. voră absolvă cursulă de 3 ani, 
5 elevi. Acești 5 elevi au primită instrucțiune în pomă- 
rită, în cultivarea de vii și de vinuri, pe lengă acestea au 
mai învățată cultivarea de zarzavaturi (verdețuri), și au 

primită instrucțiune în dogărită. —• Ei se oferescă a luă 
posturi, în cerculă vocațiunei loră.

La același institută se primescă în cursulă, ce va 
începe de nou la 1 Octobre 1884, alțl 5 elevi pe spesele 
statului.

Elevii se primescă sub condițiunile următore:
1.) Petenții să dovedâscă prin atestată de boteză, 

că au trecută de 16 ani. 2.) Prin atestată medicală să 
arate, că sunt sănătoși și capabili de muncă trupăscă, și 
cumcă sunt altoiți. 3.) Să producă testimoniu, că au ab- 
solvată cu succesă cela puțină 4 clase normale. 4.) Să 
producă ună atestată de moralitate din partea primă
riei comunale a locului loră natală. 5.) Să anec- 
seze o declarațiune din partea părințiloră său a tutoriloră, 
prin care aceștia se obligă, că în decursă de 3 ani fără 
învoiala direcțiunei și a comisiunei supraveghiătore a in
stitutului, elevii nu voră ave voie a părăsi institutulă. 
6.) Petițiunile sunt a se înaintâ pănă la 30 a lunei Au
gustă cătră Direcțiunea preparandiei de v ierită 
reg. ung. în Aiudă, și petenții în timpă scurtă voră 
fi însciințațl despre resultatulă petițiuniloră loră. 7.) Din 
partea institutului se dau paturi, haine de pată, și șter
gare; âr despre celelalte haine și rechisite de scrisă și 
alte necesare au să se îngrijăscă înșiși petenții.

NOTA. Se preferă la primire cei liberi de obligă- 
mentulă militară, tinerii cu cualificațiune mai înaintată, 
tinerii, cari au învățată deja dogăritulă.

La cursurile pentru pomărită și vierită se primescă 
și ascultători estraordinari, cari voră luâ parte la intruc- 
țiune tocmai ca elevii ordinari; dar testimonii nu voră 
primi decâtă despre aceea, că câtă timpă și cu ce sîr- 
guință au petrecută în institută.

Elevii estraordinari se voră îngriji ei înși-șl de lo
cuință, nutrimentă și alte trebuinciose. Decă va fi locă, 
voră căpătă locuință grătuită în institută, âr nutrimentă 
voră pută primi cu 14 fl. pe lună la economulă institu
tului.

Colera în Franța.
Din Marsilia și Toulon ne sosescă vesti totă triste. 

Muncitorii din nefericitele orașe au scrisă și subscrisă o 
petițiune, cerendă se li-să de de lucru și pâne. Mlseria 
începe a se pronunța cu tote ale sale calamități.

*
Din Lyon se anunță, că ună afumătoră de căr

nuri cu numele Damon, a fostă apucată de coleră Du
minecă dimineța și sera la 5 cesurl a murită. Colera s’a 
pronunțată și aici prin acestă casă, dar numai sporadică, 
după cum să speră de ămenii pricepători. Se iau de alt- 
felă măsuri de apărare. Iniprejurulă Lyonului se con- 
struescă barace (șetrii). Medicii de acolo s’au pronun
țată împotriva serbărei naționale, dar fără să fie ascultați.

*

Din pricina colerei ministrulă de răsboiu ală Austriei 
a sistată concentrarea reserviștiloră și concediațiloră, ce 
pelrecă în Franța.

*

De asemenea și ministrulă de interne ală Rusiei a 
reînoită măsurile de apărare, ce luase în anulă trecută 
înpotriva colerii. Astfeliu corăbiile, ce vină din Franța, 
în porturile Mării-negre sunt supuse unei carantine de 
două săptămâni; ără în porturile Mării-baltice nu potă 
întră, de câtă corăbiile, ce potă presentâ ună certificată, 
că au trecută prin carantinele din alte țări străine.

Diverse.
Buletină Financiară. — Am intrată — scrie .Cur. 

Financiar» în perioda stagiunei morte, în care publică și 
speculanți părăsescă Bucurescii, pentru a merge unii la 
băi alții pela proprietățile loră; cu alte cuvinte stagiunea 
amorțelei afaceriloră a începută și odată cu ea și slăbi
ciunea de cursuri. Acăsta e destulă, pentru a esprimâ 
in trăsuri generale fisionomia pieței, care s’a posomorită 
și mai multă în urma sciriloră ce ne sosescă din Paris, 
că colera, departe de a dispăre, face progrese însemnate 
la Marsilia și la Toulon și că s’ar fi întindendă chiar și 
în alte orașe din interiorulă Franciei. La acestă situa- 
țiune, a mai venită să se realiseze și aceea a primei 
aurului, care, dela 4.50 cursu cu care închisese Sâm
băta trecută, a atinsă ărășl cursulă de 5.25 cu tendințe 
de a mai cresce încă, celă puțină pănă la aparițiunea 
noiloră recolte. Acestea sunt motivele principale, cari 
justifică pe totă linia, mărginirea operațiuniloră și odată 
cu acăsta, slăbiciunea și mica descrescere ce se remarca 
în cursuri.

*

Populațiunea Bucuresoiloră în 1883. — Biroulă de 
statistică de pe lângă divisiunea financiară a primăriei 
locale a terminată centralisarea tuturoră elementeloră 
privitare la mișcarea populațiunei orașului Bucuresc! în 
anulă 1883, și resultatele numerice ce le-a obținută le-a 
clasificată în trei tablouri sistematică aranjate, pe care le 
găsimă înserate în (jiarulă comunală. Din aceste tablouri 
reese, că numărulă născuțiloră în acestă ană a fostă de 
6,171, din cari 3,176 băețl și 2,995 fete. Legitimi au 
fostă 4,835, nelegitimi 1,296 și găsiți 40. Numărulă 
morțiloră (afară de cei născuțl morțl) s’a ridicată la 
5,767, din cari 3,362 bărbați și 2,505 femei. Nascerile 
prin urmare au fostă cu 404 superiore mortalității. 
Dintre născuțl, 4,740 au fostă de religiune ortodoxă, 
522 catolică, 232 protestanți, 11 Armeni, 1 Mahomedană 
și 665 IsraelițI; după naționalitate: Români 5,106, Itali
eni 18, FrancesI 15, Turci 18, Greci 25, Sârbi 11. Nu- 

mărulă copiiloră ne-legitlml s’a ridicată ia 1,296, și ală 
celoră găsiți la 40. Căsătorii au fostă 1,210.

*
Capă câtă ună pumnă. — In ședința din urmă 

a societății medicale din Berlin, profesorală Virchov a 
presentată adunării o fată microchefală, Margareta Becker 
din Offenbach, în etate de 14 ani. Capulă ei, acoperită 
cu pâră blondă, abia are mărimea pumnului unui omă 
de mijlocă, Fata e cu totulă idiotă și n’are nici măcară 
inteligența unui copilă de o jumătate de ană. E curiosă 
că părinții ei sunt bine făcuțl. Din șâpte copii, patru 
au fostă microchefall. Dintre aceștia numai fata acăsta 
trăesce.

*
Ună deposită de dinamită. — In Staffordshire, 

poliția englesă a descoperită ună deposită de dina
mită într’ună vagonă de drumă de feră. De câtva 
timpă, ună individă de mai multe ori pedepsită, anume 
Iosef Gratton, îșl atrase bănuiala poliției, care începă a-lă 
supraveghiâ de aprope. Gratonă locuiâ într’ună vechiă 
vagonă de drumă de feră în Nortongreen lângă Henley. 
Poliția întră Sâmbătă săra pe nesciute la elfi, visită va- 
gonulă și găsi într’ună unghiă 34 de pachete de dina
mită, capse detunătore și mai mulțl coțl de sfdră de a- 
prinsă. Gratton fu arestată. întrebată fiindă cum a 
ajunsă în posesiunea dinamitei și ce avea de gândă să 
facă cu ea, Gratton n’a voită să dea nici ună răspunsă.

*
Păru falsă. — Răulă obiceiu de a purta pără falsă 

era en vogue încă din vâculă ală 12 și 13. Ce-i dreptă, 
unele femei se sfiiau să porte pără străină și pentru a-șl 
îmbogăți și întregi pletele se folosiau de mătase. Dar al
tele chiar și regine — nu se temău să-lă porte, luându-lă 
dela morțl. Ună cronicară, Etienne de Bourbon, spune 
că împăratulă Friederică Barbarosa a băgată de sămă, că 
soția sa purtă o mulțime de pără străină. Ce-a făcută 
elă ?.. A chemată pe toți cavalerii și curtenii săi, a luată 
părulă și l’a aruncată în focă, ca să vâ()ă și ei ce rău 
mirosă are elă. Aruncându-lu a grăitu: ,Eu nu vrău 
să amă o nevastă mortă, ci una viă!» Nu potă spune 
de s’a rușinată seu nu împerătesa și de-a mai purtată 
seu nu pără dela morțl, dar îmi pare și nu mă potă 
opri să nu (jică, că bine ar fi să facă totă omulă, ce a 
făcută împăratulă Barbarossa!

*
Schwenninger. — Ună slusbașă p6rtă pe ună ță

rână prin Munchen și între multe alte lucruri îi arată 
și universitatea. Țăranulă doresce să scie ce însămnă 
figurile din fruntea zidirei. Pentru a-șl ascunde nesciința 
sa, slușbașulă îi numesce câțl-va cunoscuți învățați din 
Munchen din timpulă mai nou; ajungendă la ună învă- 
aprope țață grecă, ce să află desgolită cu totă trupulă la 
aripa stângă a zidirei, elă <Țse: >Ăsta e doctorulă Schwen
ninger!* Țăranulă: »Aha, doctnrulă ăla a Iui Bismark! 
dar de ce nu pdrtă ca toți omenii jachetă?»— Slușba
șulă: »Ce ai mai stată să grăeștl și tu! De cândă acu
rată pe cancelarulă, îlă tragă ămenii de t6te părțile de 
haine, așa că și hainele i s’au ruptă!»

*
Comori. — Este preste putință să pătă sci omulă 

câte nenumărate comori zacă pefundulă măriloră 
Vomă da numai câteva esemple. Așa sunt comorile tem
plului din Ierusalimă, pe cari regele Vandaliloră — Gei- 
serich le-a răpită împreună cu alte comori din strălucita 
Romă la anulă 455 d. Chr. Unde s’au cufundată însă, 
nu să scie și nici nu e cu putință a se spune. Dar 
acesta se scie despre alte comori. La 1702 venia astfelă 
din America o flotă spaniolă numită .flota de argintă/ 
aducendă pe corăbiile sale comori neînchipuită de mari. 
In sînulă de mare dela Vigo fu atacată astă flotă de ad- 
miralulă englesă Rocke, ce o urmăria, și fu cufundată 
în valuri. Spaniolii îșl aprinseră singuri corăbiile voindă 
să scape așa prada, ce voiau a o face Englezii, dar 4 mi
lione piaștrii pe lengă alte trofee nu le putură scăpâ din 
mânile loră. De multe ori s’au făcută încercări, să scotă 
din mare aceste comori, dar nu au răușită nici una. — 
0 altă contară, cam de 30 milione franci în argintă și 
aură zace aprope de țărinii Venezuelei lângă insula Cuaga. 
Acolo se sfărîmâ în anulă 1815 corabia spaniolă San- 
Pedro d’Alcantara, ce aducea pe bordulă său pomenita 
comOră. Chiar în anulă următoră scose căpitanulă ame
ricană Goodvich din Newkwyport argintă în valore de 
150,000 franci dintr’ensa; în anulă 1845 o altă espedi- 
țiune scose metale nobile cam de ună milionă de franci 
și în 1855—1856 scoseră două vapdră americane ărășl 
o mare mulțime de aură și argintă. In 1877 se între
prinse apoi încă o espedițiune, să scătă rămășița aceloră 
30 milione de franci. Și aici americanii, ca în totă lo- 
culă, arătatu-sau mai cutezători și după avere — mai 
lacomi!

Editoră: Iacobă Mureșiauu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Snrsulă la bursa de Viena
din 14 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 121.90 
Rentă de aură 4°/0 • • • 91-05 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.15 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare .......................... 142.75
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 117.75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .102.— 

Bonuri rurale ungare . . Ț01.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vină ung.............................98.50
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 114 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aură austr. . . 103.10 
Losurile din 1860 . . .135-—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  854.—
Act. băncel de credită ung. 299.75 
Act. băncel de credită austr. 299.80 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9.67 —
Mărci 100 împ. germ. . . 59.66 
Londra 10 Livres sterlinge 121.80

Oursa <le fesei.
Cota oficială dela 30 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). ■ . ■ Cump. 937a vend. 943/
Renta roin. amort. (5°/0) . . > 94y4 » 951/

convert. (6%) . . > 96ya > 97y
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 33 » 331/
Credit fonc. rural (7°/0) . . » 102 Va , 1051/

> >> (5°/o) • 90 „ 93
» » urban (7°/0) . . 101 , 105
» » (6%) • ■ > 97Va . 101
> » (5»/0) • ■ * 87.ya » 901/

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

» Națională . . > 233. ya » 235
Aură 4 50. » 5.1/
Bancnote austriace contra aură ■> 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românești . . . Cump. 9.20 Vend. 9.22
Argint românesc .... . . » 9.15 » 9.20
Napoleon-d’orI................. . » 9.67 > 9.69
Lire turcesc!..................... . . » 10.90 » 10.96
Imperiali......................... . » 9.90 9.96
Galbeni............................. . . « 5.63 » 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . 7—10 °/0 pe ană.

Numere complete din „Gazetă" 
dela 1 Iannariu a. c. se mai 
află.

rar Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe una jumătate de ană s6u 
pe ună ană, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungarja face 2 fl., cr pentru România 8 lei. 'Sba

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS5

Invitare de abonamentu la cele mai eftine d are române.
„Amiculil Familiei44 diară beletristică 

2—3 c61e; — și publică: novele, poesii, romanurl, 
de casă. — «ScirI din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesâză mai de aprope societatea românCscă, — 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre i/a ană 2 fl., pre i/4 de ană 1' fl. v, a. 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Freotulft romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe'oru teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecf ser- 
bătorl și diferite ocasiunl, mai alesă pentru ocasiunl funebrall, precum și «schițe de predici,* și orî-ce amenunte aplicabili în predici, »cateehese« și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, sciri — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețuia de prenumerațiune pre anula 
întrega e 4 fl., pre Va 2 fl., pre I fl. — Pentru România pre anula întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cârțile Săteanului Românii.4! Pentru Iote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—li/3 colă — și publică: «no
vele poporale, istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoștințe de economia, industria, higienă ș. a., — «sciri din 
lumea mare« mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporală nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai 1 fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

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

cari voră abonâ tote trei (tiarele nostre, ori barem doue d’n ele, voră primi îndată gratis patru portrete forte frmndse. 
Numeri de proToă, se trimitiA g'ratis ori oui.

Cancelaria „NECxSWȚlIJ44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare urmălorele opuri de minune eftine: 
de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de

N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea L,
II., III., 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 comercianțl. Prețulă 50 cr. — Apologia- 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

2—25

Aceia.

sar A se adresă la:
Amoră si dincolo

8—30

și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl.
aventuri picante, impresiunl de căiătoriă, studii sociali; — articlii scientifici mai aleșii din sferâ 

„principia din viață și notițe

Apare regulata în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 
economiei și a higienei 
de petrecere. Fie-care 
— Pentru România pre

câte de P/i—2l/a cole

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. — Elfi trebue se se însdre. Novelă de Maria 
Schwarfz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețuit! 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețuia 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețuia 50 cr. — Economia pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețuia 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețuia 50 cr. — Nu mb uita. 
Golecțiune; de versuri funebrall urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Brețuia 50 cr.

— Iflgenia în Tauris.

se dau cu prețulft bagatelă de 3 fi. 60 cr.

„CISMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.
Comande după mesură

se voru efectuâ din materialu solidă
Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu

blicu, Magazinului meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomându onoratului publicu deposituliî 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescu și se etectuiâză 

promtu și cu prețuri moderate.

G. Or glii dană

și cu prețuri moderate.

BĂCĂNIA BĂCANIA

MUNTEANU & MINCOVICl
BRAȘOVtJ, TUȘNABtl. BRAȘOVt, TltjNAlfl.

Firma Muntcană Mîncovici recomandă on. 
publicu băcănia din „Tergulu Flosului" și filiala loru din 
„Strada Teatrului," fiindu bine asortate cu totu fehilii de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publicu, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială 
la Băile din Tușnadu (totu în vechiulu localii în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va. satisface pe deplinii cerințele 
on. publicu brașovănu și ale on. 6speți dela băi, atâtu prin 
calitatea mărfuriloru câtu. și prin prețurile sale moderate.

Tipografia Alexi Brașovă,

MUNTEANUL MINCOVICl


