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Brașovti în 5 (17) Iulie.
Cunoscutulu publicistă ungură Franciscă 

Pulszky se ocupă într’unu articulu de fondu, ce’lu 
publică în „N. Pester Journal“ dela 15 Iuliu, 
de schimbarea legei de pressă. Articlulti acesta 
merită luarea ndstră aminte.

Pulszky constată mai ântăiu, că dâcă guver- 
nulă în adevără voiesce se aducă înaintea dietei 
viitdre acesta cestiune, despre care a vorbită mi- 
nistrulu Trefort la Pojunu, atunci' ea cere a fi 
tractată cu mare atențiune și prevedere.

Vorbindu apoi despre actuala libertate a 
presei, Pulszky nu p6te negă, că atacurile unor ii 
Jiare nu scapă nici acji atențiunii procuroriloru, 
cari inteutâză procese de presă. Jurații însă, <Ș_ice 
elfi, în Ungaria nu-șî cunoscu încă misiunea și’șl 
uită că ei sunt păzitorii și răsbunătorii ondrei 
concetățeniloru loru; se lasă a fi stăpâniți de o 
sentimentalitate falsă, achitândă chiar pe aceia, 
a căroru vină e vedită. S’au ivită cașuri, în 
cari jurații au declarată, că esistă calumniă, că 
acusatulă e autorulă articulului incriminată, și 
totuși ei l’au achitată. In urma acestei senti
mentalități a jurațiloră rareori se condamnă ună 
delictă de presă.

Vătămările de ondre și ațîțarea poporului în 
contra unei societăți religidse, precum și agita
țiunile antinaționale scapă mai totdduna nepe
depsite.

De aceea Pulszky nu se miră, ddcă guver- 
nulă să gândesce să înfrâneze presa dându-i-se 
posibilitatea de a confiscă articole pe cale poli- 
țienâscă și de a da judecarea delicteloră de presă 
pe mâna tribunaleloră ordinare. Elă găsesce însă 
că acesta ar fi ună pasă reacționară forte pericu
loșii, căci s’ar abusâ de acdstă măsură. Mai de
parte scrie:

„Ori câtă ne-amu plânge, că la noi presa 
abusdză de libertate; deși vedemă că ună mij- 
locă trebue găsită, care să pună capătă pamfle- 
teloră anarchice, ce amenință liniscea publică; 
totuși suntemă îngrijați de hotărârile guvernului cu 
atâtă mai multă, că în ministerulă nostru de jus- 
tițiă nu afiămu nici o garanță, că nu va merge 
prea departe în acâsta privință. Libertatea presei 
a fostă de multă și pretutindenea ună spină în 
ochii birocrației și în cercurile oficiale încă totă 
e modă de a vorbi cu dispreță despre presă și 
de a înjură pe cei ce scriu; dmenii de stată la 
noi nu citescă nici ună (jiară, ci se înformdză 
despre ele prin biuroulă presei. Pentru ca- 
sulu însă, cândă aceste rânduri totuși ară ajunge 
în acele cercuri, cari sunt dătătdre de tonă pen
tru programa dietei, facemă atentă pe guvernă, 
care până acum în privința presei tot-dâuna a 
urmărită principii în adevără liberale, la două 
puncte cardinale, fără cari libertatea presei esistă 
numai în aparență și înceteză de a fi o garan

ția a drepturiloră poporului și a desvoltării 
pacinice. “

„Acestea sunt: ca cestiunile politice în în
semnătatea loră cea mai întinsă să se judece totă 
de jurați, iar calumniele și vătămările de onore să 
se judece de tribunalele ordinare; mai departe 
nici ună felă de scriere să nu se confisce poli- 
țienesce, fără ca în timpă de 24 de 6re să se îna
inteze acusațiunea pentru delictulă de pressă. 
Așa numita procedură obiectivă, care esistă în 
Cislaitania, nu este altă decâtă o confiscare de- 
ghisată a libertății pressei, nu e nicidecum mai 
bună decâtă censura, dedrece dă în mâna gu
vernului o putere discreționară, care este în stare 
a falsifică său a suprimă espresiunea opiniunei 
publice .. . “

„Este importantă și cestiunea, ddcă nu ar 
fi trebuință de a modifică procedura tribunale
loră de jurați, ca să se apropie mai multă de 
cea englesă, decâtă de cea germână.“

Din espunerile d-lui Pulszky, care trebue 
se fie informată despre intențiunile ministriloră, 
se vede, că d-lă Tisza are de gândă a introduce 
o procedură asemenea celei din Austria și a face 
dependentă libertatea pressei dela arbitriulă or- 
ganeloră polițiane și judecătoresc!. Periclulă ce 
amenință libertatea pressei este dâr fdrte mare.

D-lă Pulszky arată, că însuși doresce 6re- 
cari restricțiuni apesătdre, cândă cjice, că agita
țiuni antinaționale au rămasă nepedepsite din 
causa sentimentalității jurațiloră. Amă dori să 
ne spună învățatulă ungură ună singură casă 
ca ună <jiaru maghiară se fi fostă trasă la răs
pundere pentru că a agitată în contra popdre- 
loră nemaghiare. Scie-se destulă de bine în 
țâră, că Nemaghiarii suntă numai cei ce se 
apără, âr cei ce atacă și agitâză sunt Maghiarii. 
Dâcă dâr a fost achitată ici colo câte ună scrii- 
toră nemaghiară de cătră juriu, nu s’a apărată 
prin acâsta tocmai libertatea pressei, pentru care 
vrea se pledeze d. Pulszky?

Unde spiritele și partidele sunt agitate, unde 
guvernulă însuși este partidă, care ațîță fanatis- 
mulă masseloră, acolo ori ce restricțiune a liber
tății presei va fi o armă mai multă în mâna 
guvernului spre a falsifică și a suprimă opiniunea 
publică. D-lă Pulszky însusi recunâsce acâsta; 
de ce întră dâr în tocmâla în privința restricți- 
uniloră intenționate?

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

Marsilia, 17 Iulie. — Ună incendiu c&, 
a isbucnită aci a distrusă construcțiunile societății 
de navigațiune „Touache.“ Paguba e de ună 
milionă.

Viena, 17 Iulie. — Anarchiștii arestați 
parte de tribunalulă civilă parte de tribunalulă mi
litară au mărturisită fără opunere, că au luată 
parte la jăfuirea și omorârea farmacistului Lin- 
hardt a cărui familia e în Heilbron, a lui Eisert 
și a comisarului polițienescă Hlubek. Indem- 
nulă la aceste crime l’a dată cjiarulă anarchistă 
„Rebeli. “ Prada a intrată în cassa partide ia- 
narchiste.

Toulon, 17 Iulie. — De alaltaeri sără 
până erl înainte de amâcjl au murită de coleră 
22 persdne, âr în Marsilia 29.

Londra, 17 Iulie. — Se vorbesce că Chi
na a respinsă cererile Franciei, prin urmare și 
despăgubirea de răsboiu.

Cronica (Lilei.
Am primită înformațiunea sigură că granițele din spre 

România s’au deschisă. E în interesulă fiecărui comer
ciantă de lână, a căută să’șl trâcă dincăce câtă mai 
curăndă marfa, ca nu cumva ministeriulă nostru, sculân- 
du-se într’o bună diminâță rău dispusă, să’șl revăce or- 
dinulă de deschidere a granițeloră.

*
Marți a sosită din Făgărașă aci batalionulă ală 3-lea 

din ală 2-lea regimentă de infanteriă, ca să ia parte la 
esercițiele regimentului.

*
Totă Marți comandantulă de corpă Ex. sa baronulă 

de Schonfeld a inspectată divisionulă ală treilea, ală re
gimentului 8 de artileriă și ală regimentului 2 de husari, 
ce staționeză aci. Excelența sa a lăudată atitudinea tru- 
peloră. Eri a inspectată regimentulă 2 de liniă.

*
Astă seră trupa ungurâscă va juca bucata: »Rang 

âs mod* (Rangulă și mijloculă). D-ra Cornelia Prielle, 
cunoscuta artistă maghiară, esceleză în tdte rolurile. 
Aflămă că trupa va da încă numai câteva representa- 
țiuni.

*
> Pești Naplo* s’a supărată focă, că la manevrele 

flotei de la Pola n’a fostă nici ună stăgă ungurescă și 
prin urmare Ungaria n’a fostă representată. »Pester 
Lloyd* răspunde la acăsta, că n’a fostă nici stâgulă aus
triacă.

*
Noua dietă a Bucovinei s’a constituită. Ea nu

mără 30 de membri: dintre aceștia 18 se țină de par
tida română, 7 sunt ai guvernului (funcționari toți), 
4 de partida liberală germană și 1 polonă.

*
M. Sa monarchulă Franciscu Iosifă a mai dăruită 

pentru Inundații din Galiția 12.000 fl.
*

In Londra unu anume Franz Widebroke a defrau- 
dată 5000 funți sterlingl (50.000 fl.) în aură și a dis
părută.

*
Ministrulă de răsboiu ală Prusiei a însărcinată pe 

generalulă Hănisch, directorulă departamentului generală 
de răsboiu, ca să asiste la manevrele trupeloră austro- 
ungare.

*
piarele din BucurescI dau informațiunea, că în cur- 

sulă acestei septămânl va apără diarulă guvernamentală 
»Desbaterile.«

*
Ună mare furtă s’a comisă în nâptea spre 2 Iulie 

în BucurescI. D-lui StaicovicI, a cărui prăvăliă se află 
în fața palatului regală, i s’au furată vr’o 50,000 lei din 
cassa de bani din prăvăliă. Hoții nu s’au descoperită 
încă.

*
fiarele din BucurescI scriu, că mai mulțl țărani din 

comuna ȚigănescI, județulă Tecuciu, au sosită în Bucu- 
resci, ca să se plângă ministriloră în contra pelsecuțiu- 
niloră, ce le suferă din partea prefectului acelui județă 
Anastasiu.

*
Acelâși cjiare spună, că comisiunea însărcinată să 

cumpere cai din Rusia se află în momentulă acesta la 
tergulă din Pultava. Comisiunea va cumpăra 1,562 de 
cai, și nu se întorce în BucurescI decâtă prin Octombre.

*
Colonia franceză din BucurescI a serbată, ne spune 

*Telegrafulă,« (fiua de 14 Iulie printr’ună banchetă pre- 
sidată de d. baronă de Ring, ministru plenipotențiară ală 
Franciei. De asemenea acăsta di a fostă serbată, ifice 
»Posta* și de colonia francesă din Galați, la care a lu
ată parte și consululă francesă de acolo, d. Wiet.

*
>Carpații< din Craiova comunică soirea, că seceri- 

șulă a începută peste totă și se urmâză cu mare acti
vitate, fiiindă timpulă frumosă și priitoră.

*
Din mai multe părți ale României se publică pro

teste împotriva domeniiloră, ce s’au dată regelui de cătră 
guvernă. In proteste se vorbesce desă de > generala in- 



dignațiune,» ce a produși! în țâră acești! darii făcută 
Cordnei.

*
In Varșovia s’a ucisă în dilele acestea tînărulă Ca- 

simir Tanski, împușcându-se într’o biserică. Fiind-că popii 
nu sciu cresce destulă de bine pe Omeni într’ale mo
ralei, cum elicea elă, Casimir a lăsată 1500 ruble, să se dea 
celei mai bune cărți despre: »Crescerea morală și fisică 
a tinerimei.» Biserica profanată se va sfinți din nou.

*
Cu totă colera, în Marsilia s’a făcută, ca și în Paris, 

serbarea națională în modă sirălucită. Musicele au cu- 
trierată orașulă în lungă și’n lată. Pe balconulă pre
fecturii se aședase statua decorată a republice!.

*
Societatea jidovescă »Anglo-Jewish< și-a ținută adu

narea sa în Londra. Președintele Br. Henric Worms a 
tjisă, că Evreii nu mai suntă persecutați, decâtă numai 
în Rusia — mai puțină și în România. împotriva Ro
mâniei s’a plânsă elă și lui Eduard Fitzmaurice, care i-a 
promisă că va ajută causa evreiască. — Multe jivine se 
adună la trupuri hrănitdre!

*
Ministrulă de răsboiu ală Iaponiei, Ayama, a sosită 

în Berlină însoțită de șâse oficerl și unu medică generală, 
ca să visiteze institutele militare.

*
Comisiunea financiară a conferinței din Londra a 

ținută Sâmbătă după amedi o ședință în Foreign Office. 
«Observer* spune că delegații francesî s’au pronunțată 
împotriva unei reduceri acametei datoriei egip
tene. *

Înaintarea repede a Rușiloră în Asia a adusă trebă 
laregularea granițeloră dintre Merw și Afganistană. 
Ministrulă de esterne muscălescă a avută o convorbire 
animată cu ambasadorulă englesă din Petersburgă. Cabi- 
netulă Rusiei trateză în cestiunea acesta și cu stăpânirea 
Prusiei în Teheran. Deosebirile destulă de mari ce se 
vădă între părerile pronunțate până acum în astă afacere, 
ne facă a crede că odată se voră provocă între Anglia și 
Rusia conflicte și mai seriose.

*
,Liverpool Mercury» află că și regina Angliei este 

pentru bilulă reformărei legei electorale. Lordulă Wemyss 
va vorbi în camera lorcliloră pentru desbaterea și primi
rea lui încă în sesiunea acesta.

*

Conflictulă francesă-chinesă se înăspresce mereu. 
China e hotărîtă să porte resboiă cu Franța, care încă 
nu este nepregătită. Din Brest a plecată spre Tonkin o 
corabiă cu 500 ostași. Bastimentele >Lapeyrouse< și 
»Nielly» din acestă portă se gătescă împreună cu corabia 
»Gendre« din portulă dela L’Orient să mărgă și să între 
în apele chinese. Dar pentru aceea nădejde de împăcare 
totă mai este.

*
Multe scandaluri s’au mai întâmplată și în sesiunea 

actuală a dietei Croației, până în cele din urmă 
Banulă sătulă până în gâtă, esoperă prin guvernulă un- 
gurescă ună rescriptu din partea Coronei, prin care pre
cum scimă în 15 Iulie s’a amânată dieta Croației și 
Slavoniei în numele regelui pe timpă nedeterminată. 
Acesta este modulă celă mai minunată constituțională, 
de a te scăpă pe ună timpă îndelungată de fulgerile și 
de săgețile cele cumplite ale unui Starcevici.

Situațiunea în România.
țiiarulă parisiană »Le Temps* scrie sub titlulă 

acesta următârele:
>Turburările simtomatice ală căroră teatru a fostă 

Bucurescii în timpulă din urmă și cari luau cu atât mai 
mare importanță cu cât ele avâu de autori pe tinerii dm 
școli, partea cea mai luminată a populațiunei, au decisă 
pe d. Ioană Brătianu să-și adjudece, pe lângă președința 
consiliului, și portofoliulu interneloră. Ministrulă de răs- 
boiu, care pănă acuma era în atribuțiunile președintelui 
consiliului, se dete generalului Fălcoianu, și fostulu titu
lară ală interneloră, d. Chițu, înlocuesce la instrucțiunea 
publică pe d. Aureliană, care se retrage.

Acestă mică chasse-croise fi-va bre suficientă 
pentru a readuce liniștea la Bucuresci, și pentru a des- 
armâ o oposițiune parlamentară care, fără să fi fostă 
în stare se compromită existența cabinetului, a putută 
totuși să-i suscite mai multe încurcături? Dreptă vor- 
bindă, totă ce d. I. Brătianu a dorită maioritatea credin- 
ciâsă i-a acordată. Șefii maiorității n’au mai avută altă 
mijlocă de a’șl manifestă oposițiunea loră de câtă de- 
misionândă. Așa a făcută d. C. A. Rosetti, a cărui o- 
norabilitate și servicii patriotice nimeni nu i le putea con
testă. După ce-’și anunțase de două ori retragerea sa 
din cameră, după ce a esitată de a rupe legăturile cu 
vechiulă său amică și tovarășă de luptă, și înaintea unei 
fracționări a partidului liberală, d. Rosetti s’a decisă în 

fine d’ași depune mandatulă, și esemplulă său fu urmată 
de 11 colegi ai săi.

D. I. Brătiană a fostă destulă de fericită, că a fă
cută să se voteze noua lege electorală, care stabilesce 
sufragiulă cu trei colegii, că a făcută revisiunea consti- 
tuțiunei după cum voia și că a făcută să fie adoptată 
creațiunea unui domeniu pentru corână, cu t6te că o 
decisiune a parlamentului a stabilită, că creațiunea dem
nității regale nu sufere nici o nouă sporire pentru finan- 
cele statului, și că ună articulă ală constituției spune 
clară, că legea ficseză lista civilă pentru durata domniei. 
Dâră maioritatea, care a provocată acesta triplu succesă 
d-lui Brătiană merge descrescândă. Într’o cameră de 145 
de membri, în care maioritatea guvernamentală este în 
genere de 91—109 voci, dotațiunea cordnei n’a în
trunită decâtă 76 de voci. Jumătatea deputațiloră s’a 
abținută, și representanții mai multoră orașe însămnate 
din Bucuresci, Iași, Galați, Craiova, Focșani, au refusată 
adesiunea loră la proiectă.

Posițiunea ministeriului este așa dară critică, și, 
pentru a-o remedia, d. I. Brătianu a avută recursă la 
ună mijlocă, pe care l’a usată în mai multe rânduri, acela 
d’a modifica cabinetulă său, așa ca să satisfacă opiniunea 
publică. Expedienlulă bre ’I va reuși dm nou? Perico- 
lulă, ce amenință pe președintele consiliului nu e esen- 
țialmente politică; combinațiunile cele mai abile ale mi
nistrului diligente voră pută cădâ față de consecințile, 
ce ar aduce după densele o crisă econrmică. Deja ex- 
portațiunea cerealeioră, acesta resursă aprope unică pentru 
România, scade din causa concurență, pe care Austria, 
Rusia meridională și statele unite o facă grâneloră ro
mâne pe piețele europene. Gestiunile, cari pasionâză 
politica bucurescână, și cari alimenteză presa capitalei 
intereseză forte puțiru pe țeiană. Decă o prosLă recoltă 
s’ar întâmpla, situațiunea ar deveni și mai ingrijitore, 
orl-care ar fi ministeriulă, și de orl-ce dibăciă ar fi ca
pabilă, n’ar putea resisla nemulțumirei generale.»

*
Organulu guvernului ungurescă »Kol. Koz.» încân

tată de succesele ce le-a dobendilu la alegeri stăpănulă 
seu eu ajutorulă baioneteloru, trece în revistă resultatele 
alegeriloră dm statele mari și mici europene și ajunge la 
resultatulă, că ele au întărită iiberalismulă în Europa.

Cu privire la România scrie numita foia:
»In sfârșită în România șovinismulă națională a 

silită pe cabinetulă liberală ală lui Brătianu sâ-șl dea 
dimisiunea, și insultele tinerimei Universitare, folosite de 
oposițiune pentru scopurile sale, așa de tare au amăritu 
pe acestu bărbată de stată, care în rnicuiu stată e unică 
prin însușirile sale eminente, încâtă avea de gândă sâ 
părăsâscă pentru totdeuna acelă postă, ce de 10—15 ani 
încoce in cinste și omeniă l’a împlinită, spre gloria na- 
țiunei sale, spre binele Domnitorului, și spre folosulă Eu
ropei, în mijloculă batjocuriloră, calumnieloru și atenta- 
leloră îndreptate in conlră-i.

>Portofoliulă interneloră l’a luată acum Brătianu, și 
prin acesta a dată speranțeloră sanguinice, ce le nutria 
oposițiunea în fața alegeriloră viitdre, o lovitură puternică. 
Brătianu int.runesce în sine ceva din Bismark și ceva 
din Midhat, omulă de stată semi-asiatică și semi-euro- 
penu. Elă fără îndoială nu va fi tocmai susceptibilă când 
va fi vorba de a influința alegerile și ne vine a crede, 
că însuși Brătianu a produsă crisa spre a’șl curăți cabi
netulă, spre a’șl întări posițiunea și a se afirma în încrede
rea Domnitorului, ca astfelă cu energiă sâ potă pâși la 
urna electorală.»

Afacerea domeniului coronei judecată 
de oposițiune.

Reproducemu, după „Românulu,“ următorulft 
pasagiu caracteristică din vorbirea d-lui B1 a r e m- 
b e r g ținută în sala Orfeu la întrunirea liberali- 
loru-conservatori. Elă dise:

»Amă fostă acusați, că conspirămă. Da, este prâ 
adevărată, conspirămă spre a scăpă țera. Și de aceea 
acum viu la cestiunea apanagieloră, căci votarea acestei 
legi tinde a redeșteptă în România era domnitoriloră 
arândași. Acestă votă a fosLă o surprindere, făcută pe 
timpă de nopte și a lovită în art. 94 din constituținne 
care ficseză lista civilă, care este de două ori mai mare 
de câtă aceea a președintelui republicei; la noi, la po- 
porulă nostru, care are alte multe doliurl de purtată du
pă acestă domniă.

Acestă votă ală apanageloră este o lovitură de 
stată pe față, cinică. Și în ce momentă se ceră aceste 
nouă sacrificiuri țării? Intr’ună momentă cândă se vinde 
țăranului și cenușa din vatră, spre a da moșii suveranu
lui, care prin economiele sale, și-a câștigată deja moșii 
cu o întindere de 105,000 pogOne. Lista civilă, care este 
o cheltuială de lucsu, trebue să fie proporțională cu ve
niturile țării, și cândă țera sufere, lista civilă trebue să 
se reducă de sineșl, âr nu să se sporâscă.

Este însă ună faptă ciudată, ducatulă de Sigmarin- 
gen are o întindere de 800 kilometri pătrațl, pe cândă 
domeniulă Coronei este de 2300 kilometri pătrațl, aprdpe 

de 3 ori mai multă de câtă este ducatulă de Sigmaringen. 
Nu se păte susțină că aceste apanegii s’au dată cu bună 
credință de țâră, și o dovadă de acâsta o aveți în fiarele 
țării, căci nu s’a găsită unulă singură, care s’o aprâbe. 
Chiar unulă din redactorii diarului oficiosă >Telegra- 
fulă» s’a abținută d’a votâ aceste apanagii. Eu am 
însă o consolațiune. Tribunii de altă dată și-au pălmuită 
trecutulă loră votândă aceste apanage. Programulă dela 
1848 prevedea la art. 6 reducerea listei civile și nimicirea 
orl-cărui mijlocă de corupțiune. fir art. 22 dice: Ale
gerea unei adunări, care să presinte t6te interesele și me
seriile. Ei bine, unde a băgată d. Brătianu pe mese
riași? In ședința a 8-a a adunării dela 1859, d. Brătianu 
se urca la tribună și (fise, că lista civilă trebue redusă 
spre a se face economii și că națiunea trebue să se ri
dice și mai multă, nimicindă lucsulă de altă dată. Acâstă 
lege a dată lovitură chiar demnității regale, care și-a 
vândută sancțiunea. Acestă trafică este însă duplu: ei 
au cumpărată sancțiunea, der au cumpărată și impuni
tatea pentru dânșii.

Dar ore, cândă Românii au alesă ună principe străină, 
voilu-au ei să-și renege capacitatea loră de a se gu
vernă? Nu, ei și-au disă, că ună principe străină, cu le
gături întinse, va reuși să desființeze tributulă, să aducă 
independința. Dacă ei s’ar fi gândită, însă, să rescumpere 
acăstâ independință cu spada, credeți c’ar li consimțită 
să se lase a ii conduși de ună fiu, care nu este ală a- 
cestei țări? Credeți ore, că în asemenea împrejurări, nu 
s’ar fi găsită ună capă româuă spre a fi împodobită? 
Eu nu credu.

Der acestă lege mai este și ună sacrilegiu și o spo- 
liare, căci lovesce în bunurile de mână-mortă. Ceeace au 
lăsată strămoșii noștri pentru spitale, scole, țărani, s’a 
dală spre a se îmbogăți aceia, cari nau făcută mmică 
pentru acestă țâră. Ar fi trebuită, ca acele pământuri să 
se dea însurățeiloră, cari sunt desmoștemțl. Der d. Bră
tianu a voită, ca ună curlisană dibaciu, să lege sorta sa 
de aceea a guvernului.

D-sa amintesce, că încă de cândă s’a proclamată re
galitatea a prevădută acordarea acestei dotațiuni și se 
miră, că acești omeni dinastici au arestată pe omeni, i-au 
bătută și-i ținu închiși astăzi, cândă trebuiau să vină să 
asiste la acâstă întrunire.»

Conferința egiptenă.
Până acum conferența din Londra n’a ținută decâtă 

o ședință, pentru că comisiunea însărcinată cu studia- 
rea cestiunei financiare egiptene nu și-a finită încă lu
crările.

Puterile, cari până acum au fostă fârte reservate 
față de conferență și față de arangiamentulă încheiată între 
Franța și intre Anglia, esă acum din rolulă loră de spec- 
tatore. >Norddeutsche allg. Zeitung» arată că din da
toria unificată egiptenă cu patru percente se allă 300 
de milione de mărci în posesiunea Germaniei. Din acâstă 
causă Germania și Austro-Ungaria se opună la reducerea 
dobântjiloră datoriei de stată egiptene. Și în alte două 
puncte esă pe față cele două împărății cu intențiunile 
loră. Arangeamentulă francesă-englesă a stipulată ca 
președintele comisiunii, ce voesce să reformeze datoria de 
stat să aibă vot dirimător (decisător). Acâstă înțelegere, nu află 
consâmțământulă celoră lalte puteri. Austro-Ungaria voesce 
să propună ca președința să fie numai ună postă de onore 
și președintele să n’aibă votă decisivă. Mai încolo și Ger
mania precum și Rusia voescă să între ca membrii in 
comisiunea pentru datorii.

In urmă se pregătesce o propunere, prin care se 
cere ca garanția pentru împrumutulă celă nou să nu o 
iea Anglia asupra sa, ci comisiunea pentru datorii, care 
va căpătă puteri mai mari, așa că comisiunea va luă 
administrațiunea specială asupra unoru venituri, cari să 
voră întrebuința pentru noulă împrumută privelegiată.

Se înțălege, că prin aceea, că cele trei împărății 
îșl arată intențiunile loră pe față lucrulă a luată o față 
și o direcțiune, încâtă nu se pote prevedâ ce va eșî până 
la urmă. In cercurile englesescl oficiale se doresce o so- 
luțiune grabnică și se asigură, că conferința egiplână se 
va termină înainte de a se încheiâ sesiunea parlamentară.

Corespondența nostră, din Comitate.
De lângă cetatea Devei, 12 Iulie 1884.

Nu mă aflu în centrulă comitatului, căci atunci de 
sigură așă fi în poșițiune, de a vă surprinde în totă (Jiua 
cu câte ceva nou, căci credeți-ml, în acestă pașalîcă nu 
este di, în care să nu se comită vre-o călcare de lege 
și încă adeseori în contra elementului românescă.

Nedreptățirile cele mai mari ni se facă de cătră 
frații noștri maghiari, și e lucru vădită, că lupta pe mârte 
și pe viață, începută în contra românismului de sub co- 
răna S-tului Ștefană, ei o continuă cu vehemență totă 
mai mare, și în fanatismulă și orbia loră nu sunt ca
pac!, de a înțelege, că cOrda întinsă prâ tare se rupe... 
In zădar se frământă parele miciloră tirani din Clușiu, 
ca de esemplu și »M. P.« de a învinovăți pe Români cu 



întinderea cârdei, voindă numitulă diară în Nr. 124 prin 
tr’ună articoliî de fondă întitulată <A hur feszitâse* 
(întinderea cârdei) să demonstreze, că Românii prin in
terpelări juste în contra unoră sălbStăcii, comise de tineri 
universitari, în contra ținutei necorecte a unui vice-co- 
mite și a diaristicei jidano-maghiare, căreia numai ei, er 
nu presei române ar trebui Tisza se pună «călușă* în 
gură, voindă dică, să demonstreze, că Românii întindă 
cdrda prâ tare! In zadară. de orece tată omulă cu min
tea sănătosă și nepreocupată pote vedea, că lucrulă stă 
chiară întorsă, și că aplicabilă fabula cu »lupul ă și 
mielulă. »

.Ore nu însuși Don-Chișotă dela »M. P.< cândăîn 
acelă articolă ne impută întinderea cârdei, o facă acăsta 
cjicendă: » ... a feleki oldalon nem tortănt semmi nem- 
zetellenes timtetes- Nem csak azert, mert nâlunk român 
nemzet nem lâtezik, sigy az ellen tuntetni se lepetelt, 
hanem. .. / pe dălulă Feleacului nu s’a fă
cută nici o demonstrația antinațională. Nu 
numai din causă, că la noi națiunea română nu 
esistă, și așa în contra aceleia nici nu s’a pu
tută demonstra, ci....«)?

Autji Române, tu nu esiștl ca națiune, tu n’ai limbă, 
datine și mai Iotă acele drepturi omenescl, ce te-ar pu
tă face, decă nu mai multă, celă puțină egală unui po- 
poră asiatică! Don-Ghișoții dela Clușiu, nu mai sunt 
dispuși a recunâsce nici legile sancționate de monarchulă, 
prin cari legi ți se cunâsce individualitatea națională! 
Auijit-ai? Unulă e dreptulă publică ală statului ungu- 
rescă, și altulă, pe care i permisă a și-lă forma națiunea 
maghiară! Dreptulă acesteia este: »ha akarom, ver- 
mes; ha nem akarom, nem vermes!»

. Una la mână. Urmeză încă vre-o mie la mână, 
și apoi in legătură cu nedreptățirile, ce ni s’au făcută 
prin eliminarea unoră studenți bravi de la gimnasiulă 
din Lugoșă, îmi mai permită a desvăli vre o câteva ille- 
galități, cari de multă îmi stau în gâtă.

1. In preparandia de stată de învățătorese din 
Clușiu, se propunea limba română ca studiu obligată pen
tru elevele române, și din v isteria statului se solv .a pro
fesorului respectivă o remunerațiune de 100 fl. pe ană, 
Căt|endu-mi mai in anulă trecută, din întâmplare, ună 
testimoniu scolastică în mâni, — abstrăgendă dela aceea, 
că numele elevei în atestată erâ maghiansată, deși dom- 
nișâra respectivă primia ca română cu ună nume curată 
românescă stipendiu dela «Asociațiune,» — observă, că 
calcululă din limba română lipsesce. lnformându-me des
pre starea lucrului, cu multă regretă am înțelesu, că în 
acelă institută limba română nu se mai propune, măcar 
că în toți anii e frecuentată și de eleve române. Din 
ce cause juste s’a putută șterge acolo catedra liinbei 
române, nici astăzi nu scimă, nici aceea nu mi-ecu- 
noscută, cum și-a împlinită membrulă ro
mână, pe care-lă avemă acolo în consiliulă 
directorică chiemarea cu privire la acestă 
casă regretabilă? —

2. In anulă scolastică 1882/83 corpulă didactică 
dela gimnasiulă rom. cat. din Clușiu a olărîtă într’o con
ferință, ca de aci înainte să se purcâdă cu mai 
multă rigore la esamenele de primire față de 
băeții români, pentru-că, (jicea propunălorulă, direc- 
torele gimnasiului, «hidra» adecă Românii se înmulțescă 
ca ciupercile în gimnasiu și astfelă «olahii» capătă pre 
multă inteligință, âr de altă parte ei (popii ungurescl) 
trebue să se îngrijască, ca Românii încâtă se pote să nu 
aibă ocasiune, de a se cultiva, să rămână proști, căci 
așa o pretinde interesulă bine înțelesă ală ideii de stată 
maghiară! Ună unică profesoră — germână de origine 
_  a cutezată, lucru firescă fără succesă, a se opune 
aducerei unei atarî decisiuni diavolescl, și pe acela încă 
numai decâtă îlă permutară in altă parte.

Nu sciu ministrulă de culte și instrucțiune Trefort 
are cunoscință despre acăsta; atâta sciu positivă, că pa- 
trioticulă corpă profesorală a și începută a duce în în
deplinire faimosulă condusă, începândă cu ună studentă 
română de clasa a VIII-a, pe care, sub diverse preteste 
și amenințări cu eschidere, îlă constrînseră să părăsescă 
gimnasiulă fără sgomotă, despărțindu-lă numai șese sep- 
tămenl de esamenulă de maturitate. Tânărulă nostru a 
pierdută astfelă ună ană, fundă silită a începe clasa a 
VIII-a din nou la altă gimnasiu, nevoindă directorulă a-i 
da nici măcară testimoniu scolastică de clasa a VIII-a.

Apoi faptă notorică — și umblă din gură în gură 
în Clușiă, — e că directorulă numitului gimnasiu, în ca
litate sa de popă papistășescă, călătorindă mai astă-ernă 
cu trenulă într’ună cupeu cu ună advocată neomaghiară, 
pe care însă nu l’a cunoscută, și începându-se între ei o 
disouțiune politică, între alte dice advocatului: „Decă 
ar fl o revoluția, eu așă fl celă dintâi, care aș liiâ 
sabia în mână și aș tăia fără milă în Români și Ji
dani 1“ —

De multe ori nici nu sciu, ce curagiu ascunde și 
câte ună popă sub reverenda sa!

3. Din sute de elevi și eleve, cari cerceteză insti
tutele de crescere ungurescl, amă aucjilă, că de câte ori 

e vorba, seu propunerea istoriei său a geografiei, pe Ro
mâni învățătorii și instructorii îi caracterisăză de sălba
tici și proști, pe Horia și Cloșca, cari s’au luptată pentru 
libertate, îi numescă «hoți» și .bandiți» er’ pe Iancu 
care a luptată luptă drâptă pentru tronă și înpărățiă, îlă 
numescă »rebelă.» Ce e mai multă, băețiloră nu li-e 
permisă a pomeni nici cândă numele de »română,» ci 
numai >olah!«

Astfelă aceia, cari susțină susă și tare, că numai 
prin maghiarisarea tuturoră poporeloră din acestă regată 
și cari credă că scopulă acesta și-lă potă ajunge prin 
ilegalități și brutalități, începândă dela institutele cele mai 
elementare de crescere până susă la universități, și dela 
oficiile comunale până la ministere, aceia sâmănă ura 
și discordia între națiunile, din cari se compune patria 
nâstră.

Cine intinde cârda? lustus.

S e 1 a g i u, 5 Iuliu 1884.

țliua de 3 Iulie a fostă o (li frumâsă de sărbătâre 
pentru Românii din jurulă Tașnadului.

«Reuniunea Invățătoriloră români selagieni» a im- 
pro visată acea sărbătore plină de bucuriă pentru noi, 
ținândă și adunarea generală din acestă ană chiar în 
cerculă nostru în Tașnadă-Sântău. încă în diua prece
dentă învățătorii alergau din tale părțile, cătră Tașnadă 
și de aci cătră Sântău.

Dar nici publiculă română nu a rămasă indiferentă 
față de acea adunare. Preoți și mireni inteligenți au 
luată parte în numără frumosă la adunare. Ședința s’a 
ținută în biserică, sub conducerea bărbațiloră neobosiți 
în causa învățământului și a luminărei poporului, a Re- 
verendisimului d. Alimpiu Barboloviciu, vicară ală Silva- 
niei și președinte, și a spect. d-nă Gavrilă Trifu, profe
soră ca vice-președinte.

Cu multă tactă și cu mare zelă acești bărbați au 
condusă lucrările ședinței. Domnii învățători încă emu
lau unii cu alții atâtă în desbaterile interesante câtă și 
în ținerea disertațiuniloră frumâse.

Disertațiunî frumâse au ținută d-nii: Dionisiu Vă- 
leanu, învățătoră în Cehală: .despre educațiune; Ioană 
Lazără, docinte în Șimlău: »O privire scurtă asupra mij- 
lâceloră crescerei seu educațiunei;» și Vasiliu Olteanu, 
docinte în Șiumală: »Unele cause ale sărăciei poporului 
română din timpulă presinte. în combinare cu timpulă 
trecută înainte de acesta cu 36 de ani adecă din 1848.» 
Aceste disertațiunî au fostă lucrate cu multă grijă și cu
noscință de causă încâtă orî-cine le-a pntută asculta.

După ședință a urmată prândulă comună. S’au 
începută ună șiră lungă de toaste însuflețite. D-lă G. 
Trifu a țînută ună toastă frumosă pentru monarchulă 
nostru și pentru casa domnitore, accentuândă, că popo- 
rulă română în totdâuna și-a iubită casa domnitâre. 
Aplausele au fostă frenetice. R-simulă d. Vicară cu e- 
locința-i rară, ridică păharulă în onârea și sănătatea Ilus- 
tntății Sale Eppului diecesei ndstre urându-i ani îndelun
gați, (jile fericite spre a conduce preoțimea și corpulă în- 
vâțătorescă în deșteptarea și luminarea poporului. Aplause 
îndelungate. Apoi se sculă d. Andreiu Cosma posesoră 
și advocată și începu ună toastă fârte interesantă, de 
interesă istorică chiar pentru loculă unde eramă adunați 
»Cam cu doi secoli înainte de acesta — începu elă — 
nu chiar în loculă acesta, dar abia în depărtare de două 
sute de pași de aci, era o mănăstire, în care călugării 
rugau pe D(jeu, pentru binele popâreloră, pentru prospe
ritatea țăriloră și fericirea omenimei.» Enară apoi cum 
fură alungați acei călugări, prin ună domnă puternică, 
ai căruia eredi acuma nu au atâtea brezde de pământă 
câte sate a avută elă atunci, cum călugărulă în urmă, 
nu voi a părăsi mănăstirea, ci se lăsă a fi străpunsă la 
altară prin pumnalulă domnului tirană etc. și asemănă 
Reuniunea invățătoriloră români selăgieni cu acea mă
năstire și pe învățători cu călugrii, însuflețindu-i, ca așa 
de devotați să fie pentru Reuniune, care este focarulă 
învățământului și ală luminării poporului — cum a fostă 
călugărulă din urmă cătră mănăstire. Aplause și vivate. 
Toastară apoi d. Demetriu Coroiană protopopă cu multă 
căldură și elocință, Vasiliu Patcașă preotă în Hotoană, 
Patriciu Lobonțiu preotă în Silvasiu urândă cjile îndelun
gate și fericite conducătoriloră Reuniunei și membriloră 
aceleia, ascultați fiindă cu multă interesă și plăcere. D. 
V. Olteană învățătoră în Șiumală răspunse d-Iui Cosma, 
că mănăstirea n’a putută fi fără fundamentă. Funda
mentală Reuniunai Invățătoriloră români selăgieni l’a 
pusă chiar d. Cosma. Au urmată apoi salutări adresate 
învățătoriloră, cari representau corpulă învățătorescă din 
comitatulă Satumarelui, toastulă frumosă ală d-lui Vasiliu 
Popă învățătoră în Sarvadă și alte toaste interesante. 
După prândă se tractară mai multe propuneri, între cari 
a d-lui Vasiliu Popă învățătoră în Sarvadă * Despre pro
numele personale« care fu primită cu aplause. După 
tâte cestiunile seriâse, urma ună bală din cele mai viale 

românesc! în favorulă bibliotecei învățătoriloră, unde a- 
vurămă onâre de cei mai de frunte domni maghiari din 
cercă cu familiele loră, petrecându-și de minune bine 
între familiele române

Vasiliu Criste,
preotulO Sarnadului și Tăsnadului.

Diverse.
Sentințe. — »Bărbații au orbnlă găiniloră și nu 

caută, decâtă unde voră femeile loră să caute.» — »E 
mai ușoră a păzi ună cârdă de epuri, decâtă o femeă.»
— Ceea ce are cineva în inimă, îi rămâne și din colo 
de mormentă.« — «Bucuria vine totdeuna mai încetă și 
e mai cu îndoelă primită.» — »O nenorocire nu vine 
nici odată singură/ — .Nici ună rău în lume nu-i fără 
partea sa cea bună.« — .In primejdiă mare vine și băr- 
bățiă mare.» — »Greu sue cineva scările măririloru lu
mesc!, dar ușoră le cobâră.» — .Mărimea piedeciloră 
aprindă mai multă mințile si sporescă dorulă inimei.» — 
Lumea e vatră de înșelăciuni, în care draculă îșl jâcă 
mendrele după placă/ — «In lume suntă multe limbi 
rele dispuse a cârti și puține urechi dispuse a nu crede.»
— «Morala e ună câmpă pustiu, unde nu cresce erbă 
verde/ — Fericirea n’o dau anii, ci mințile o dau.« — 
«Lacrimile isvorescă din doră spre a-lă alinâ. (N. Gane).

*

Impărătesa. — Acum câteva dile impărătesa mer
gea întovărășită de o damă dela Ischl spre Laufen. Pe 
drumă întâlni augusta dâmnă două copilițe, cari se le
gară de ea și se puseră la vorbă. Impărătesa le dădu 
dulcețuri și la fiecare câte ună bană de argintă. Băe- 
tele vorbiau cu multă veseliă și istețime și impărătâsa 
părea că-și petrece cu ele de minune. După o vreme 
însă ea le grăi: «Sera bună acum, dragilemele; mergeți 
acasă.» Băelele-i răspunseră: «Sera bună, domnă împă- 
rătesă.» Uimită le dise augusta femeă: «Ce?... Mă cu- 
ndsceți? De ce nu mia-ți spusă mai de vreme asta?» 
Băeta cea mai mare zimbi cu vicleniă și 4ise: «Apoi, de! 
ne-a disă mama, că-i mai bine să te faci, că nu cunosc! 
pe impărațl și pe impărătese, că-ți dă atunci mai mulțl- 
bani!« Impărătesa rîse multă timpă împreună cu dama 
sa de acestă copilărescă politică.

*

Din Laplandia. — Obiceiurile de nuntă suntă de
osebite la tâte nemurile. Așa și la Laplandezi (Samelacji; 
în nordulă peninsulei scandinavice). Cândă vr’unulă 
voesce să se însore, pune mai întâiu ochiulă pe fetița, 
care îșl închipuiesce elă, că va avâ mai multă avere, 
întovărășită apoi de tată-său, adeseori și de rudeniile, ce 
la așa ocasiunl dau în totă loculă năvală în casă, fecio- 
rulă se duce la locuința tătălui fetei ce și-a ales’o. în
aintea casei elă așteptă pănă-lă poftescă să între. Peți- 
torulă, pusă de elă, se întârce apoi cătră «puterniculă, 
cinstitulă și vestitală tată ală fetei, îi povestesce despre 
adânca simțire și dragoste a tînărului și cere fata pentru 
elă. «Puterniculă, cinstitulă și vestitală» țață se învoiesce 
și-și chiamă fata să stea de vorbă cu ginerele. Acesta 
o îmbiă acum cu darurile sale — delicatese din Laplandia
— de pildă: limbă de tarandă (ună soiu de cerbă), carne 
de castoră ș. a. Dâcă fata le primesce, logodna e săvâr
șită ; decă ea nu se învoiesce a-i fi nevastă, atunci aruncă 
darurile la piciorele lui. Cununia adeseori se amână 
apoi multă vreme, mai cu semă pentru ca să dea mirele 
câtă mai multe daruri -logodnicei sale. 0 di inainte de 
cununia tote rudeniile din amendoue părțile se stringă în 
casa miresei se-i aducă daruri. Ginerele e datoră să dea 
socrului ună păhară de argintă, căldare de aramă, ună 
pată seu ună așternută de pată; sâcrei ună brâu de 
argintă, o haină numită «vospi* și ună guleră împodo
bită cu petricele de argintă. Apoi mai e datoră bietulă 
omă să facă câte ună dară până și rudeniiloră de-a 
șeptea mână ale miresei, căci altfelă nu i-se dă fata. 
Tatălă și fratele, er de nu trăeșce acesta, rudeniile ducă 
la biserică pe mirâsă, ce se face de minune tristă, par’că 
nimic nu s’ar împlini cu voea ei. Cununia se face după 
obiceiurile creștinesci, er după ea vine ospățulă. Dăcă 
coliba e mai mică, decâtă să potă cuprinde pe toți nun
tașii, omenii mai tineri se sue pe coperișă unde îșl ri
dică mâncările și băuturile cu ajutorulă unei ancore. 
Noua păreche rămâne ună ană de c/ile în slujba socri- 
loră mici, și numai după aceea se facă neatârnătorl de 
nime. Tatălă miresei îi dă atunci zestrea în tarandi și 
scule pentru colibă, și tote rudele îi răsplătescă darurile 
primite. Tatălă își creșce și-.șî învăță apoi băeții, er’ 
mama băetele. îndată ce se nașce o fată, i se dăruesce 
ună tarandă și în cârnele lui se scobesce numele ei; 
apoi cândă îi răsare celă dintâiu dinte, mai capătă ună 
tarandă, âr celui ce mai întâiu a zărită dintele îi stă în 
voe, să câră ună vițălușă de tarandă. Decă moră pă
rinții, cea mai de aprâpe rudeniă se face totdâuna tutoră.

Editară: Iacobă Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cursulu la bursa de Vlena
din 16 Iulie

Rentă de aurii ungară6°/0 122.—
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.30
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.35 
Imprumutulfi căilorîi ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 118.—

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

Bonuri rurale ungare . . 101.60
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi...............................101.50
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.....................................114.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.55 
Renta de arg. austr. . . 81.55
Renta de aurii austr. . . 103.10 
Losurile din 1860 . . . 1.35.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 855.—
Act. băncel de credită ung. 302.50
Act. băncel de credită austr. 302.50
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’ori................ 9.67 —
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55
Londra 10 Livres sterlinge 121.75

Bursa de Buctiresci.
Cota oficială dela 3 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93Va vend. 943fi
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 95V4 >

> convert. (6%) . . > 96i/a » 97Va
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 34 »
Credit fonc. rural (7°/0) . . * > —

> H „ (5%) • • n 90 —
» » urban (7%) . . > 1003/< » 105
> » , (6%) • • » 963/4 —
> ♦ > (5°/0) • • » 86.’A » ——

Banca națională a României » 1370 1385
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 328. > 335

« » > Națională . . > 237. » —
Aură » 5 40. > r ___
Bancnote austriace contra aură » 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovii
din 16 Iulie st. d. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.18 Vând. 9.20
Argint românesc . . . . . . > 9.15 » 9.18
Napoleon-d’ori................. > 9.68
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 o/o p€i ană.

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

wk* Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitU prețuit! abonamentului pe una jumătate de anu seu
11. .

pe unu anii, 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., er pentru România 8 lei*

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Anunciurl în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3-- 4 ori . • • . 10°|o

?? ?? 5-- 8 v • • . 15°|o

5? ?? 9--11 . . . 20°|„

V ?? 12--15 ?? . . . 30°|0

V ?? 16--20 . . . 40°|„
Dela 20 de repețiri în susîi • • . ; . 5o°|o
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustt

Brașovu 1|13 Maiu 1884.

Nr. 36 ex 1884. 2—3

sen ,co1 Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătorii la scăla gr. cat. din Șisuță 

comit. Bistriță-Năseudă să scrie concursă cu terminulă prima Augustă 
st. n. 1884.

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

Alesulă va fi învățătoră provisoră trei ani după decursulă cărora 
dovedindă hărniciă și purtare bună va fi numită definitivă mărindui-se 
salariulă la 200 fl. v. a. și accidențiele de sub 2 și 3.

Dela concurenți se poftesce: a) se fiă Români gr. cat. b) se fi 
absolvată celă puțină doue classe gimn. c) se fi absolvată preparandia 
să aibă esamenulă de cualificațiune.

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

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

Șisuță 6 iulie 1884.

Președintele: Notariulă:
Cirilă Deacă. Istrate Suciu.

a—III III W—M

Crâsniculu Zevedeiu (Cădelniță
în sinodulu archidiecesanu din strada Măcelariloru.

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

Abonenții „Calicului" voră primi acestă numără extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anuală său semestrală. Deschidemă însă 
pentru acestă numără, redigiată de Urzică Scandalografescu, ună abona- 
mentă specială, cu prețulă de 30 cr. său 70 bani și destinămu întregă 
venitulă curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „ Concordia" din Blajă;
xl. Premii în favorulă „Choruriloră plugariloră români din Ungaria 

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

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

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

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

Cei ce voițt a rîde, prenumerațt „Caliculă,{e și care nu va rîde, ace- 
la-i maturii de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescă ună rabată de lO°/o.

Administrațiunea „Calicului.“

9—30 Magazinu de încălțăminte
„CISMA. ROȘIE“ Strada Cătdărariloru 540.

Comande după măsură 
se voră efectuâ din materialii solidu, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am onăre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositulă

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuiăză 

promtft și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Tipografia Alexi Brașovă.


