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„Gazeta Transilvaniei?1
Cu l-a Iuliu st. v 1884 s6 începe unu nou abonamente, 

la care învitămfl pe onorații amici și sprijinitori ai fdiei nostre.
Abonamentul!!: Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 II., pe ș6se luni 6 fi., pe unii anii 12 fl. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, 
pe unii ană 36 franci.

RogămQ pe d-nii abonați ca se binevoibscă a-șl reînoi de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea diarului s6 nu sS întrerupă.

Administrațiunea «Gazetei Transilvaniei.»

BrașovtL în 6 (18) Iulie.
Vestea că Regele Carolu. va face pe la mij- 

loculă Iurtei lui Augustu a. c. o visită Regelui 
Milanu ala Sârbiei la Belgradă, să comentâză viu 
prin gazete.

Foile germane din Austria în deosebi salută 
acesta visită ca una semna nou, că România, ca 
și Serbia, gravitâză totu mai tare spre alianța ger- 
mano-austriacă și că de aceea regele Carolă, fiindă 
bună amică cu amicii regelui Milană, voiesce să 
lege amicițiă specială și cu acesta.

Asemeni combinări sunt sprijinite și prin 
dovezile de bună vecinătate dintre Austro-Un
garia și România, precum a fostă și visită de 
Luni a generaliloru austriaci la curtea din Sinaia, 
cu scopu de a salută pe Regele Carolă. Nu-i 
mirare dar că foile vienese atribue călătoriei re
gelui Carolă la Belgradă sub asemeni împreju
rări o importanță deosebită pentru politica ger- 
mano-austriacă în Orientu.

Ca să cunăscemă mersulă ideiloră și opini- 
unea acestoru foi, credemă a fi de interesă să 
estragemă la loculă acesta câteva părți dintr’nnă 
articulă de fondă publicată în „Neues Wiener 
Tagblatt“ dela 13 Iuliu c.

Idea de libertate și principiulu de naționa
litate s’a întrupată — (j’ce numita fâie — și în 
România și Sârbia. Europa a sancționată crea- 
țiunea acestoră state și trebue se veghieze ca ele 
să nu se înstrăineze de spiritulă europânu. Apoi 
continuă așa:

„N’avemă lipsă se mai amintimă, că atâtă 
regele României câtă și ală Sârbiei au căutată 
în anulă trecută a se apropiâ de liga europănă 
de pace. Acăstă politică a stârnită în România 
ca și în Sârbia o oposițiune, care se caracteri- 
sâză printr’ună felă de fanatismă. In Serbia au 
fostă numai radicalii, cari au vrută să introducă 
o schimbare, și regele Milană a întrebuințată, 
precum se scie, cele mai severe mijlâce, spre a-și 
susțină autoritatea. In România să aliară radi
calii cu conservatorii spre a răsturnă ministeiâulă 
Brătianu. Tendința politică a partideloră coalisate 
era de totă lămurită. Ele voiau a constrînge 
pe rege, ca să formeze ună cabinetă din partida 
rusofilă. Nu-i potă ele iertâ ministrului Brătianu, că 
elă, care a fostă mai înainte rusofilă, a căutată 
acum a se alătură la liga europănă de pace. Coali- 
sații nu se sfiescă nici de cele mai vehemente în
vinuiri și o spună pe față, că Brătianu a vândută 
Austriei și Germaniei independența României. Crisa 
din România încă s’a sfârșită cu norocă și în
tâlnirea din Belgradă este o dovadă, esteriâră, 
că politica Inaugurată în anulă trecută se sus
ține cu tătă tăria. “

Mai departe arată „N. W. Tagbl.“ că nu 
noua ordine de lucruri în peninsula balcanică 
stârnesce nemulțumirea Rusiei, ci împrejurarea 
că lucrurile se desvăltă într’o direcțiune cvntrară 

tuturoră calculiloră și așteptăriloră ei, și con
tinuă așa:

„In peninsula-balcanică se petrece în as
cunsă o necurmată luptă între Rusia și Europa. 
Fiindu că Rusia n’a putută să-și păstreze sim
patiile principiloră, ea să provâcă la simpatia 
popâreloră. Politica rusâscă ate acea atitudine 
echivocă, care o caracterisâză totdâuna în cesti- 
unea orientală. Rusia oficială nu pâte întreprinde 
nimica în contra Austriei, pentru că Țarulă stă 
în relațiuni amicale cu alianța austro-germană. 
Cu t6te acestea nu pâte oprf pe România și pe 
Sârbia, ca să-și manifesteze simpatiile pentru 
Austria. De aceea se apelâză la popbrele penin
sulei balcanice în credință, că partidele rusofile 
voră promovâ interesele Rusiei.“

„Rusia are ună singură representantă fidelă 
în peninsula balcanică, pe principele Muntene
grului. Ambițiunea muntenegrână, este de a 
fundă ună imperiu mare sudslavică. Omenii din 
Belgradă sunt pe deplină instruițl despre năsu- 
ințele Muntenegrului, și România încă nu p6te 
dorf ca potopulă slavică să se prăvălâscă spre 
frontierele sale, prin intemeiarea unui mare im
periu muntenegrână. “

„întâlnirea la Belgradă însemnâză învingerea 
spiritului Europănă asupra năsuințeloră rusescl. 
In Petropole se voră simți âmenii rău atinși, 
că principele, a cărui armată a salvată pe Ruși 
la Plevna, merge acum în Belgradă, ca în legă
tură cu regele Sârbiei, ală cărei poporă pornise 
odinibră la resbelă, să accentueze o politică cu 
totulă independentă de Rusia. Salvatorulă dela 
Plevna nu mai află cu cale a consideră suscep
tibilitățile Rusiei. Elă află cu multă mai demnă 
a documentă, că statulă seu și politica sa sunt 
independente de influințele Rusiei; și din acâsta 
Rusia nimicii nu p6te schimbă/1

Aceea că România voiesce să-și păstreze in
dependența sa față de Rusia nu este ceva nou, 
precum nu este nou, că âmenii de stată români, 
au urmată pănă acum acestă politică tradițională 
și față de celelalte state.

Câtă pentru oposițiunea din România toile 
austriace atribue și celei mai mici mișcări ale 
ei scopuri secrete de a servi Rusiei. Așa fâcâu 
ele și p’atunci cândă âmenii, cari guvernâză acji 
țâra, se aflau în oposițiune. Se înțelege, pentru 
cei din Viena esistă numai interese austriace față 
de cele rusescl, de aceea nu voră se scie că 
pâte esistă și o oposițiune, care să fie nemulță- 
mită cu mersulă lucruriloră în interiorulu țării, 
fără ca să facă politică rusâscă.

Istoria a dovedită, și sperămă că va dovedi 
și în viitoră, că în momente de periculă t6te 
partidele din România se grupâză în jurulă 
stâgului apărărei naționale.

In privința visitei regelui Carolă Ia Belgradă 
se scrie dela BucurescI farului „Kreuzzeitung“ 
că ea. nu este decâtă ună actă de curtoasiă și că 
n’are nici ună scopă politică, căci regele Carolă 
datoresce regelui Milană cu-o contra-visită. Pen
tru acâsta interpretare pledâză și împrejurarea, că 
regele Carolă voiesce se mârgă dela Belgradă și 
la Sofia spre a întârce visită prințului Alexan
dru ală Bulgariei.

Ar fi tristă dâcă bunele relațiuni dintre Ro
mânia și Austro-Ungaria ar avâ lipsă de a fi în
tărite printr’o visită a regelui Carolă la Belgradă. 
Pentru acâsta statele amintite dispună de alte 
mijlâce multă mai valabile. Austro-Ungaria are 
destulă ocasiune de a dă dovedi de bunăvoință 
cătră elementulă română chiar în întrulă seu și j 

România nu va veni nici odată în perplesitate, 
când se va trată de a râspunde la dovedile de 
sinceră amicițiă cu asemenea dovedi.

Scirl telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.«)

Toulon, 17 Iulie. — De erl sâră până 
adi înainte de amâtjl au murită de coleră 14 
persâne, între cari casierulă băncei francese cu 
soția sa.

Marsilia, 18 Iulie. — Aici s’au întâm
plată erl 21 de cașuri mortale de coleră.

Cronica (Lilei.
Ni se scrie din Borszek, că se eșteptă sg sosescă 

lume mai multă, fiindă închiriate deja mai t6te casele. 
Băile s’au deschisă la 3 Iulie, și musica a începută a 
cântă A sosită acolo și artista Blaha Luisa.

*
Patru ofîcerl din regimentulă 3 de husari au înno- 

tată din Stockereau pănă la podulă imperială, o distan
ță de 30 chilometri, în timpă de 21/a Ore.

*
In cercurile orășenescl din Bucovina s’au alesă de- 

putațl doi Români: Dr. Tomaszczuk, prof. de universitate, 
de partida liberală germană, și Kossovitz, consilieră de 
tribunală, guvernamentală. Președintele tribunalului cri
minală Pitey a fostă trântită de coalițiunea polână-rusă- 
armână-germană-jidovescă.

*
Guvernulă ungurescă a oprită trecerea (jiarului > So

lidaritatea «pe teritoriulă țgriloră de sub corona ungu
rescă. *

>Telegrafulă< scrie: A<|i au sosită în BucurescI îm
preună cu d. Melewsky câțl-va agențl secrețl ruși. Ni 
se comunică, că d. Melewsky este însărcinată cu o mi
siune în România.

*
(fiarele bucurescene află, că D. ministru ală instruc

țiune! publice a numită o comisiune, ca să cerceteze tote 
cărțile didactice puse actualmente la disposiția eleviloră 
din licee. Acăstă comisiune va trebui sg facă o alegere 
de cărți, a căroră întrebuințare va fi obligătăre.*

Studenții din BucurescI continuă a demisionâ din 
serviciulă poliției.

*
Din 70 de elevi ai scblei militare din BucurescI, 

numai 30 au fostă înaihtațl la gradulă de sublocotenentă. 
Dintre aceștia, spună fiarele bucurescene, 3 cari s’au 
distinsă voră fi trimiși în streinătate.

*
Ambasadorulă germană din Paris este însărcinată 

sg esprime guvernului francesă părerea de râu a stăpâ- 
nirei germane pentru domonstrațiunea făcută cu prilejulă 
serbării naționale la otelulă »Continentală.*

*
Ambasadorulă francesă din Berlin a fostă însărci

nată sg esprime părerea de rgu în numele guvernului 
sgu pentru ruperea stggului germână. Poliția n’a putată 
opri acestă actă, fiindcă s’a făcută fOrte repede.

*
Se telegrafeză din Paris, că cu ocasiunea demon- 

strațiunii de acolo, ună streină a strigată: «Trăiască 
Prusia! Josă cu Franciab și scuipă stâgulă francesă. 
Mulțimea l’a urmărită, dar a dispărută printre lume.

*
țliareloră din Berlin li se scrie dia Varșovia, că 

acolo s’au arestată judecătorulă de pace Bardovski și 
mai mulțl studențl pentru excese nihiliste. In urma 
cercetăriloră făcute la domiciliurile loră s’ar fi găsită 
scrieri compromițgtore. Toți arestații sunt Ruși.

*
Prințulă Nichița ală Muntenegrului se află în Dul- 

cigno cu ginerele sgu CarageorgevicI și cu ministrulă de 
esterne Radonicl. Voră stă acolo mai multe <Jile ca sg 

I facă băi. ,



Conflictulă dintre Italia și Spania s’a aplanată pre
cum se scrie din Parisă. Cuvintele ministrului au fostă 
rău reproduse. *

Porta a înființată ună serviciu poștală internațio
nală. De aceea ea cere acum prin representanții săi de 
la puteri închiderea oficieloră poștale esterne.

*
Regele Italiei a dăruită 5000 fr. pentru ușurarea 

miseriei causată prin colera din Francia.
*

Ultra-clericalulă ministru de esterne ală 
Belgiei, Mo re au a ținută ună toastă la banchetulă 
dată în onărea lui de >Societatea de economiă socială.» 
Elă (lise cătră Delair, zelosulă monarchistă, care era de 
față: »Spune pretiniloră - d-tale din Franța, că dorința 
mea este, să vădă țâra d-tale imitândă esemplulă ce-lă 
dă acum Belgia și întorcându-se la adevăratele principii 
sociale.» Gazetele liberale vărsă focă împotriva lui 
Mor e au. *

piarului »Times» i se vestesce, că în Cairo a so
sită guvernatorulă Mason-Bei din Masauah, pentru ca să 
se încheie ună tratată cu Abisinia. Garnisăna din Cassala 
să dice, că a învinsă într’o luptă pe rebeli, silindu-i să 
se retragă. _________

Scandalulă dela Orfeu.
întrunirea partidului liberală - conservatoră dela 1 

Iulie în sala Orfeu din BucurescI, după cum de toți se 
scie, s’a sfârșită cu ună durerosă și periculosă scandală. 
In timpulu ce d-lu N. Blaremberg critica cu asprime fap
tele guvernului actuală ală României, nisce bande de bă
tăuși înt.roduse mai de vreme în sală eșiră făcândă mare 
sgomotă afară și începură certă și gâlcevă, de unde grab
nică ajunseră la bătae. Cetățenii întruniți erau pe rândă 
și cu sila scoși din sală, bătuți cu ciomegele și culcați 
la pământă. Poliția veni, ce-i dreptă la loculă unde 
curgea bătaia, dar pre târziu și nici o încercare răușită 
nu făcu întru domolirea certei și împrăștiarea mulțimei. 
Membrii partidului liberală - conservatoră, Vernescu, Bla
remberg și alții abia putură să trecă pe uliți neatinși de 
mânia și furia bătăușiloră, dar fură pentru aceea hui- 
duiți și batjocurițl într’ună modă nedemnă. De însem
nată mai este apoi, că dintre bătăuși pe nici i unulă po
liția nu-lă arestă, în vreme ce pe o mulțime de cetățeui 
veniți la adunare fără nici o vină îi înfundă clae peste 
grămadă în aresturile sale.

Așa povestescă jurnalele bucurescene.
Să vedemă acum și părerile ce le esprimă ele des

pre acestă regretabilă întâmplare.
»Românulă« după ce povestesce scandalulă dela 

începută până la sfârșită, 4ice:
,Pata, noroiulă ce s’a aruncată eri asupra guver

nului partidei liberale de cătră poliția oficială și neoficială 
a capitalei, nu va pute fi spălată de câtă cu lungi ani 
de pocăință din partea autoriloră ei.

Mai la vale scrie însă: Soia guvernulă, că bande 
de bătăuși voră turbura întrunirea ? Ne place a crede, că 
nu, și de aceea îi vomă cere cu stăruință să pedepsâscă 
acea polițiă, care pare a fi făptuită scandalulă și bătăile 
de eri numai și numai spre a compromite guvernulă. 
Decă n’o va face însă, atunci va dovedi, că este complice 
cu ea.»

»România,< organulă partidului liberală-conser- 
vatoră grăesce cu o nespusă înverșunare și indignațiune 
de scandalulă, ce’lă atribue guvernului fără să se mai 
îndoiască câtă de puțină de acâsta. Ea dice:

,țiiua de ântâiu Iulie va rămâne pururea o di de 
doliu pentru libertățile publice și pentru drepturile cetă- 
țenescl violate și batjocurite.......

Nu mai există nici o garanțiă respectată, nici ună 
dreptă ocrotită; guvernulă a luată bâta in mână și lo- 
vesce victima cu mai multă infamiă decâtă tâlharulă de 
codru....

In fața presei întregi, în fața țârei, protestămă din 
adânculă inimei contra infamiei guvernamentale de la 1 
Iulie; căci dreptate și lege numai există de multă în 
acestă țeră sub regirnulă dictaturei.

»L’Independance Roum.» grăesce astfelă : ,Mer- 
gemă aci cătră anarchia cea mai completă. Nu mai este 
mântuire pentru esercițiulă dreptului politică celă mai 
sacrală: dreptulă de întrunire. Groza, frica despotismu
lui, domnesce pretudindenl.

»Nu mai este o lovitură de stată aceea pe care o 
organisâză d. Ioană Brălianu în acestă momentă. Elă 
află mai multă: inventeză statulă lovituriloră...»

.Națiunea,4 organulă d-lui Dim. Brătiană încă face 
o dare de samă despre decursulă scandalului, apoi (j'ce: 
,Fie ca celă puțină acuma, cetățenii, adevârații cetățeni, 
se se deștepte și, precum ciomegele guvernamentale ne- 
au doborîtă pe noi ieri, voturile cetățeniloră să dobore 
pe guvernanți mâne.«

»Telegrafulă,‘ diară guvernamentală, nu voesce 
să scie nimică de învinuirile oposițiunei, ci pare că vo
esce a aruncă vina pe ea. La ună locă dice:

»La secția 19 au fostă arestați 9 ămeni din cari 
unulă ar li mărturisită că a primită cinci franci de la 
clubulă liberală conservatoră ceea ce dove- 
descecăerao bandă organisată. Clubulă toc
mise 6menl cari să lipăscă pe strade placarde provocândă 
revoltă........

Corespondența ndstră din Comitate.
Dămu locă aici unei corespondențe, ce-o 

primimă. din Aradu dela unulă din cetitorii noștri, 
prin care acesta se încercă a rectifică o notiță 
ce amă publicat’o în Nr. 109 ală foiei nostre. 
Este adevărată, că acâstă notiță amă luat’o din 
fiarele străine și ni-ar părd fdrte bine, ddcă tdte 
rectificările ce le face d. corespondentă cu 
privire la ea, ar fi, cum dice d-sa, purulă a- 
devăru. Meritele Pifi Sânțeniei sale Episcopului 
dela Aradu pe tărâmulu culturală le-amă apre- 
țuită și le-amă lăudată întotdduna cu sinceră 
bucuriă; câtă privesce însă atitudinea politică a 
Pră Sânției sale, mărturisimă că opiniunea ge
nerală este, că Pră Sânția sa n’a făcută nimică 
spre a împedecâ scisiunea Româniloră în comi- 
tatulu Aradului la alegerile trecute. Amă mai 
dori ca d-lă corespondentă să ne spună dăcă 
este adevărată său nu ceea ce a scrisă redacto- 
torulă diarului „Pești Naplo“, că Pră Sânția sa 
a dată circulare în favărea candidațiloră guver
nului ? — Etă corespondența:

Aradti, 2 (14) Iuliu 1884.

Domnule Redactorii! Alegerile depntațiloră de ăs- 
timpă făcură să se vorbescă mai multă în publică și 
despre noi Arădanii. Acâsta era bine, dâcă nu s’ar fi 
născută certe din politică. Dar așa-i politica din firea ei. 
!4u totdâuna și nu fiecare ese în capătă precum a In
trată în joculă politicei.

Dacă n’au succesă politica, de astădată avemă noi 
și alte lucruri, pe cari le-amă isprăvită și le isprăvimă 
line, spre bucuria obștâscă. Sminta e numai aceea, că 
nimeni nu-și ia ostenelă să scrie ceva jurnaleloră și 
despre lucrurile nostre cele bune, deși scimă, că văifândă 
și audindă despre lucruri bune se îndemnă și alții.

Interesându-mă ca ună particulară observatoră ală 
celoră ce se 4ică despre noi în jurnale, am cetită și no
tița apărută ieri în Nr. 109 ală jurnalului D-vostre, în

care ați binevoită a inserâ că »Prâ Sânției Sale Părintelui 
episcopă Mețiană i-s’au spartă cu petri tăte ferestrele de 
cătră Unguri din causă, se dice, că a sprijinită pe gu
vernamentali la alegere.'

Notița acâsta d-le Redactară mi se pare, că-șl are 
temeiulă în vr’o împărtășire neexaclă din cutare fâie 
străină. De aceea Te rogă să binevoiescl întru intere- 
sulă adevărului a rectifica cele c^ise, căci nu s’au spartă 
tâte ferestrele reședinței episcopescl, ci numai o 
parte mare a celoră dela stradă. Spargerea n’a putută 
urmă de felă din causă că Pre Sânția Sa ar fi sprijinită 
pe guvernamentali, deorece este sciutu, și acesta au măr- 
turisit’o totdâuna jurnalele din locă, cumcă Pre Sânția Sa 
nici acuma, și nici odată, de cândă se află în Aradă, 
nu și-a exerciată dreptulă seu și n’a votată de felă; 
er alegătorii români de aici și chiar membrii Consistoru- 
lui în mare maioritate au votată cu oposițiunea, nu cu 
guvernulă.

Este învederată deci, că spargerea ferestreloră — de 
cătră dmenii partidei kossuthiane, — purcede din altă 
causă și pâte tocmai din aceea că Pră Sânția Sa n’a 
voită nici decum să voteze.

Acesta este purulă adevără, pre care toți cei ne- 
preocupațl trebue să-lă recunâscă.

Mulțămindu-țl, domnule Redartoră, pentru acăstă 
rectificare, profită de ocasiunea a te asigură, că Pră 
Sânțitulă episcopă tocmai pe timpulă alegeriloră era o- 
cupată cu o politica multă mai folositare decâtă cea 
electorală, anume cu politica culturei diecesei sale, fră- 
mântându-șî capulă chiar atunci cu facerea și stabilirea 
planului de clădire și spese pentru seminariulă diecesană 
a cărui petră fundamentală se va sfinți și pune mâne 
dimineță la 6 <5re.

Ddeu să ajute, ca să putemă vedâ instalate musele 
românesc!, câtă mai curândă, în acestă paiață ce va ti 
monumentală pentrn toți Românii din monarchiă 1

Jns.

Convocare.
In conformitate cu §§. 14 și 21 clin statu

tele associațiunei transilvane și în conformitate 
cu conclusulfl adunării generale de la Brașovu 
din 1883 de dto. 31 Augustă șed. III. p. prot. 
49, adunarea generală pentru anulă curentă 
se convbcă prin acesta în orașulă Orăștiă pe 
4iua de 17 Augustă st. n. a. c. și dilele ur- 
mătdre.

Aducendă acâsta la cunoscință publică, in
vită pre toți membrii asociațiunei a luă parte 
în numără câtă mai mare la ședințele acestei 
adunări.

Presidiulă asociațiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului română.

Sibiiu în 11 Iulie st. n. 1884.
Iaeoliă Bologa. 

____________ v. președinte.

.SOLIDARITATEA ROMÂNĂ IN DEVA.
Alaltâerl, în 7 Iulie st. n. fu întregirea consiliului 

opidanil cu magistrata regulata din Deva.
La compunerea listei alegătoriloră comunali ună 

proprietară june, juristulă al»s. d. A. A. N., făcândă re- 
clamațiune, a scosă vr’o 48 voturi nelegale m. și le-a 
înlocuită cu 18 voturi țărănescl legale. In urma acesteia 
opidulă pretinsă maghiară Deva are în 1884 cu 6 ale
gători mai mulțl români, decâtă neromâni laolaltă luațl.

Inteligența română, ținendă mai multe conveniri a 
decisă în maioritate a candidă 14 Români și 6 Maghiari

FOILE T ONU.

Din basmele slave
Teraiiulu și wevastă-sia.

Trad. de I. S. Spartali.

A fostă odată ună țărână, care trăiâ în mare să- 
răciă cu nevastă-sa. Eră blândă ca ună mielă și dânsa 
erâ ca ună șerpe. Totă (fiua se ț>D^ de câra ^u* 5’"^ 
bă tea.

într’o di, ună vecină îi dădu puțină grâu. îndată 
trimise pe bărbatu-său la moră să-lă macine. Morarulă 
îlă măcină fără să câră vre-o para, pentru că sciâ elă, 
că săracu n’are nici para frântă. Țăranulă puse făina 
într’o 61ă, o aședă pe capă și porni spre casă. Insă ecă 
începe ună ventă tare să sufle și-i risipesce totă făina. 
Vă^endu-lă nevastă-sa că vine fără făină, se pune și-lă 
bate sdravăn și pe urmă-i dice să se ducă să caute vân- 
tulă, care i-a spulberată făina și să-lă silescă să-i-o plă- 
tâscă, căci de unde nu are să fie vai de pielea lui.

Bietulă omă iese plângândă din casă, nesciindă în- 
cătrău s’apuce; și totă mergândă înainte, ajunse într’o 
pădure mare și negră. Acolo întâlnesce o babă, care, 
cum îlă vede, îlă întrebă:

— Unde te duci și cum ai venită aici unde nu 
răsbate nici pasăre, nici picioră de dobitocă?

— Ei! bună mamă am pierdută făina, pe care o 
aducâmă dela moră, și nevasta după ce m’a bătută rău, 
mi-a poruncită să mă ducă să caută vântulă, care mi-a 
risipit’o, ca să mi-o plătescă sâu să mi-o dea înapoi. 
Am plecată să-lă caută și nu sciu unde-lă potă găsi.

— Vino cu mine, răspunse bătrâna. Eu am patru 
feciori, cari suntă vânturile: vântulă despre sâre-resare, 
despre sâre-apune, despre mecjă-dl și despre mâdă-nopte. 
Care vântă ți-a risipită făina?

— Vântu de medă-tfi.
Bătrâna duse pe țărână în fundulă pădurii, înr’o 

colibă mică, și-i dice:
— Sue-te colo pe vetră și te învălesce bine.
— Pentru ce? întrebă țăranulă.
— Pentru că au să se întorcă copii mei și are să 

te înghețe vântulă de medă-nopte.
Peste o clipă veniră și vânturile, — numai decâtă 

bătrâna dice celui de medă-di:
— A venită o plângere în potriva ta. copile. Pen

tru ce superi pe omenii săraci? A venită aci ună omă 
căruia i-ai risipită făina; ești datoră să-lă despăgubescl.

— Bine, răspunse copilulă babii. Ține — dise dîn- 
sulă țăranului — ia coșu ăsta și te bucură. N’ai decâtă 
să qjicl coșului: ,Dă-mI de mâncare, dă-mi bani ori 
haine,» și numai decâtă o să ai totă ce-i cere.

Țăranulă mulțumesce, și, voiosă de totă, duce 

coșulă nevesti-si, care numai decâtă face probă 4'* 
cândă:

.Goșule, dă-ml făină bună.»
Pe urmă cere și alte lucruri și coșulă îi dă numai 

decâtă totă ce i se cere.
Peste câteva 4'le, dînsa vă4u trecândă pe la portă 

ună boieră, și numai decâtă porunci bărbatului său să 
se ducă să-lă poftâscă la mesă; pe urmă scăte din coșă 
totă ce trebue pentru o masă bogată, se pune apoi în 
ferâstră și-și aștâptă musafirulă.

Boierulă începu a rîde vă4ându-se poftită la mâsă 
d’ună țărână, și trimise pe slugile lui să se ducă se mă
nânce și pe urmă să-i spuie ce au vă4ută.

Slugile se ducă în coliba țăranului și rămână cu 
gura căscată vă4ândă câtă erâ de bogată masa. Ședă 
și beau și mănîncă. Insă traseră cu ochiu și vădură de 
unde ave țăranu tăte bunătățile ălea. Numai decâtă se- 
și înțelegă: Unulă dintre ei alergă la sătulă, care erâ 
mai aprope, alege ună coșă, care semânâ cu celă nesdră- 
vană, și-lă pune pe urmă în loculă lui, fără să bage de 
sâmă țăranulă ori țăranca.

A doua 4G țSranca porunci âr’ coșului să-i dea nu 
sciu ce. Dar de unde să mai fie ascultată? Se aprinde 
de mâniă și 4’se bărbatului:

— Vântulă te-a amăgită. Puterea coșului s’a și 
sfârșită. Intărce-te la vântulă, care ți l’a dată și spune-I 



ca membri ordinari, 4 Români și 6 Maghiari ca membri 
suplinitori.

Amintescă, că consiliulă opidană, prin condusă 
unanimă, a cerută dela președintele comisiunei de ale
gere d. Colomană de Barcsay subprefectul^, ca — din 
considerațiune cătră alegătorii lucrători economi în ma
joritate și a lucrului de câmpu cam întârdiafă, cum e 
săpatulă cucuruzului și plivitulă viitorii, cositulă, căratulă 
fânului ș. c. 1. — espresă să nu pună diua alegerei în Zi 
de lucru, ci într’o Zi de sărbătore, său Duminecă. In 
contra cererii esprese, subprefectulă pune diua alegerei 
pe Luni, di de lucru, cândă câmpurile, viile, fenațele și 
riturile gemâu de sute și sule de brațe române munci- 
tăre, er alții aveu lucru cu Z'ua prin orașii, ca măestri, 
dileri ș. c. 1.

Bravulă preoții română George Nicoră, disci- 
plinandă poporulă încă din tinerețele sale bărbată eme- 
ritată altcum și pe terenulă bisericescă și școlară — in- 
formândă și luminândă pe omenii despre urmări, mai 
apoi culegendă plenipotențe spre votare dela mai tăie vă
duvele române, în conțelegere și ajutată de junimea cultă: 
a contribuită multă la solidaritatea învingătore. A fostă 
o campaniă bine organisată. Orașulă era împărțită în 
5 părți, în fie-care parte ămenî din poporă cu câte ună 
june cultă informă omulă din casă' în casă.

Partida contrară a lui Barcsay Kâlmân și Sândor 
Miklos — poreclită a magnațiloră — încă a încercată 
totulă. Mâni nevăzute, dar sciute, mituindă pe cunoscu- 
tulă corteșă Pozsonyi cismarulă, care în față se dechiară 
de omulă nostru, a cutreerată tâte casele Româniloră și 
neromâniloră aparținători nouă, împărțindă bilete netreb
nice, în care din 20 membri candidați, — toți aderinți 
nouă — vr’o 12 erau parte deja aleși parte neîndreptă
țiți a fi aleși în consiliulă opidană. Contra-cismarulă 
română Petru Merina, fostă sergentă și Ghi 1 a Ioșca 
tălparulă prindându-lă cu ocaua mică încă la timpă, 
erau să-lă capaciteze ... pe bietulă Poszonyi cismarulă, 
care însă, luând’o la sănătâsa, a scăpată necapacitată 
de colegii săi. Mulți au mai alergată și Daniilă Su- 
sană cantorulă și țăranulă Hor dea, fostă caporală. 
Țină-le Ddeu firea și inima romenescă la mulți ani.

Onore judelui comerciante Iusținiană Moldo- 
vană, carele totă diua a vighiată și a ostenită. Victoria 
a fostă deplină. Lucrătorii de câmpă și dilerii, bărdașii 
și zidarii români în timpulă dejunului și odihnei de amedi 
alergau în ruptulă capului la urnă: cărăușii cu fână și 
alte poveri, mânândă prin piață seu apropiere, cu biciu 
în spate, steteu pe locă, întrau și votau. Mai toți țăreniii 
însă întrebau pe mai mulți: >da, domnule, biletu 
ăsta de ală nostru-i? și numai după aceea votau. 
Trăiăscă opinca română!

Amintescă motivele, pentru cari faimosulă sfășiătoră 
de stâgurl române subprefectulă Barcsay - pașa a fostă 
pusă în fruntea listei, d’impreună cu inspectorulu școlară 
Răthy Lajos, care a (țisă, că mai curândă va crepâ, de- 
câtă să nu remaghiariseze comitatulă valachisată ală 
Ilunedărei: a) Românii au voită să demonstreze în faptă, 
că nu suntă esclusiviștl nici ultraiști, ci iubescă înțăle- 
gerea frățăscă, chiar mai lăsândă ceva dintre ale loră; 
b) în specială d-lui Barcsay Kâlmân, ună sămnă de no
bilă răsbunare pentru prigonirea Româniloră și batjocu- 
rirea nimbului supremă națională, a vechiului stăgă au- 
lochtonă: vânătă, galbină, roșu.

In fine mai amintescă, că unii Români esplică acâsta 
candidare altcum, suspiționândă pe inițiatorii ei ca inte
resați. Faptă e, că ună Română fruntașă a fostă anume 
rugată personală de d. Barcsay, ca Românii să bine- 
voiâscă a-lă candida, ceea ce Românii cavaleri au și 
făcut’o.

să-ți de înapoi făina pe care ți-a luat’o, căci de unde 
nu, are să fie vai de tine I te omoră în bătăi.

Nenorocitulă țărână se duse iar in pădure, unde 
întâlni pe muma venturiloră și iar îi ceru ajutoră.

— Aștâptă-i să se întârcă, răspunse betrîna.
Nu trecu vreme ca de cândă am începută a vă 

povesti și iacă vine acasă vântulă, care îi dădu cofulă, 
Bietulă țărână începu a-i spune ce pățise și cum îlă a- 
menințase nevastă-sa.

— Sărmane! mi-e milă de tine și amă să-ți dau 
ună mijlocă, ca s’o înveți minte, îi răspunse ventulă. 
Uite, ia butoiulă ăsta și-lă ține în colibă la tine, și, ori 
cândă o vrea nevastă-ta să te bată, pune-le la spatele 
botoiului și strigă: «Afară din butoiu, cinci pentru ne
vastă,* și după ce vei fi mulțămită să dicl: «Câte-și cinci 
în butoiă.*

Cum se întorse acasă, țăranulă dise nevesti-si:
— Iătă ce ți-am adusă.
— Dobitocule, ce vrei să faci cu butoiulă? Eu ți’- 

am cerută făină, și trebuiai să-mi aduci făină,* îi (Jise 
densa.

Și puse mâna p’un vătraiu să-lă bată.
Insă țăranulă strigă:
«Afară din butoiu, cinci pentru nevastă.*
într’o clipă eșiră din butoiu cinci voinici și o bătură 

cum se cuvine. Dânsa plângea și se rugă de iertare. In

Vomă vedâ ce (|ice viitorulă, care are dreptatea 
ultimă.

Amă constatată solidaritatea Româniloră numai; 
pe mine acâsta mă încurăgâză și însuflețesce cu privire 
la viitoră. Opincariilu privitoră.

Linia ferată Uj-Szony-Bruck.
Cetitorii noștri își voră aduce aminte de contrac- 

tulă ce-lă făcuse stăpânirea maghiară în anulă 1882 cu 
societatea căiloră ferate de stată austriace — acum so
cietatea austro-ungară. Acestă puternică societate, care 
a stată până atunci în continuă luptă cu statulă ungară, 
a încheiată o pace deplină cu elă. Linia Uj-Szony-Bruck 
o dădu ea statului ungară, primindă în schimbă linia 
Pressburg Sillein, care i-va aduce ei de bună sâmă ună 
folosă totă așa de mare, ca și folosulă ce statulă ungară 
îlă va ave dela calea, ce a căpătat’o. Comunicațiunea 
pe acesta nouă cale a și începută. Celă dintâiu trenă, 
ce a mersă pe șinele ei, a fostă ună trenă de persone, 
care a plecată Marți săra din gara dela Pesta.

Socotindă dâr căile, pe cari le-a răscumpărată până 
acuma statulă ungară, socotindă drumulă nou, ce și l-a 
deschisă prin mai susă pomenitulă schimbă, socotindă 
apoi că și linia Budapesta-Kelenfold este în mâna lui, 
seu mai bine dicândă, stă sub influința lui linia, ce merge 
spre înfloritorulă portă ală orașului Fiume —■ vedemă, 
că Ungaria a deschisă producteloră sale drumă cătră tâle 
părțile continentului.

(fiarele unguresc! vorbescă cu mare însuflețire de 
aceste succese ale politicei economice ma
ghiare. Viitorulă economică ală Ungariei, dică ele, se 
aședă acum pe trainice temelii. Ea se pote făli că acum 
este stăpână pe o rețâ de drumuri ferate, prin ajutorulă 
cărora va sci se ridice la înflorire interesele ei. In nici 
ună altă ramă de administrațiune, mai dică ele, nu i-a 
reușită Ungariei sg săvârșâscă invingerl mai frumose, de 
câtă în acesta....

Cum nu? In ramulă «administrațiunii financeloră< 
e Ungaria întrecută de vre-ună altă stată? Aici va fi la 
locă și întrebarea, că ore frumosele speranțe în viitorulă 
economică suntă deajunsă sprijinite de resultatele finan
ciare ale rețelei druinuriloră ferate de stată? Până acum, 
pe câtă scimă, aceste drumuri ferate au adusă prâ pu
țină folosă materială statului ungară, der au deschisă noue 
debușeurl producteloră industriei austriace.

Colera în Franța.
Cele mai din urmă sciri, ce ne vină din Franța, 

ne facă a crede, că colera își mai îmblândesce furia. 
Mijlocele, ce trebuescă luate împotriva lățirei epidemiei 
însă, se iâu fără întârziere. Aslfeliu consiliulă rnedici- 
loră din Toulon a hotărîtă să clădâscă ună basenă mare 
de feră, care totdâuna să fie plină cu apă fârtă, > pentru 
ca se aibă orășenii cu ce să-și spele rufele, vasele ș. a. 
Se pare că acâstă ideă a pornită din sfaturile doctorului 
Koch, care îndemnă pe cetățeni, să-și spele în apă fer- 
binte lucrurile loră. Totă din Toulon se mai aude, că 
primarulă orașului s’a bolnăvită. Bine nu se șcie însă 
decă bâla e colera, său de nu este ea.

x
In Marseille s’a întâmplată Lunea trecută ună re

gretabilă casă, ce aduse poliția orașului în conflictă cu 
lucrătorii socialiști. Câțiva agitatori folosiră adecă tris
tele împrejurări, în cari se află acum orașulă din pricina 
colerei, și ținură ună meetingă socialistică. — Ce nu facă 
âmenii, cândă li se dă prilejă bună? — Poliția interveni 
grabnică și aresta pe mai inulțf dintre aranjatorii mee- 
tingului, făcândă în acestă ehipă ună capătă răului, ce 
să grămădia preste altă rău.

x

cele din urmă, țăranulă porunci să o lase din bătaiă 
și din (Jiua aceea femeea se făcu bună și blândă.

Țăranulă vă^endă acum ce putere avea butoiulă 
său hotărî să bată pe slugile boerului, care-i furaseră 
coșulă, pentru că era sigură, că slugile boerului îlă fu
raseră. Așa dar într’o diminâță plecă cu butoiulă, se 
duse la boerulă și-i spuse că vrea să se bală amândoi.

Boerulă ca să rî^ă de dânsulă, îi Z>se să vie într’o 
câmpiă, și acolo se duse și elă cu vreo (țece omeni din 
curte și le porunci să bată bine pe țărână.

Ascultă-mă, dise dănsulă, Z> să-mi dea înapoi coșulă 
căci altfelă are să-ți pară rău,’ (Țse țăranulă cătră bo- 
ieră.

Și boierulă și slugile rideau de elă.
— Eu v’am însciințată cum să cuvenia s’o facă. 

Acum să vă păziți! «Afară din butoiu câte cinci pentru 
fie-care dintre âmenl ăștia!*

Numai de câtă iesă din butoiu cinci-deci și cinci 
de voinici și începă a-i bate cu bastonele și pe boeră și 
pe argați, cari nu să puteau apără; gemeau și cereau 
iertare. In cele din urmă țăranulă opresce bătaia; co
șulă îi fu dată înapoi și se întârse apoi liniștită a-casă.

Gazetei «Dziennik Polski* i se telegrafâză din 
Brody, că în Vinerea trecută a murită în orașulă mus- 
călescă Badziwillow ună Ovreiu măsară de coleră asia
tică. Telegramei acesteia credemă însă, că nu trebue 
a i se da credință, mai alesă că în decursă de aprâpe o 
săptămână întrâgă de Zi'e nimică de coleră nu s’a mai 
aurită pe acolo. Multe lucruri iscodesce frica și spaima 
în mintea omului!

x
Statele mărginașe cu locurile bântuite de coleră iau 

de altfelă măsuri potrivite pentru a împedecâ lățirea 
ei. Aslfelă, după cum scriu gazetele germane, di
recțiunea generală a drumuriloră ferate din Elsația și 
Lotaringiaa stabilită o carantină la stațiunile mărgi
nașe Chiasso și Luino (Elveția și Italia.) Aceleași gazete 
dau cu socotâla, că bine ar face guvernulă Austriei și 
Italiei, dacă ar rândui astfelă de carantine și la stațiu
nile Ala, Pontebba și Cormons. Fără a ne opri 
mai multă la acestă potrivită părere a (Țareloră germane 
aducemă aminte de o vorbă înțelâptă a poporului nostru. 
Paza bună trece primejdia rea.

x
Din Cat tar o se scrie, că stăpânirea Muntenegru- 

lui a stabilită trei carantine pentru călătorii, ce vină din 
Franța, în Dulcigno, Antivari și Sant-Nicolo.

x
Ministrulă ungurescă de interne dă de veste prin o 

circulară a sa, că se ocupă acum cu aranjarea unui 
consiliu medicinală, în casulă când colera s’ar ivi 
și la noi. Rigorosanții, cari petrecă timpulă de ferii pe 
acasă, voră fi invitați să ia parte la serviciile ce va fi 
cu cale să se facă atunci pentru împedecarea colerii.

x
Vaporele societății francese Fraisinet, cari circulă 

între Marsilia și Galați, au primită ordină din partea gu
vernului română să sisteze navigarea în porturile ro
mâne ale Dunărei.

x
piarele din Bucuresci spună, că la Vârciorova se 

va stabili o carantină pentru călătorii, ce socescă din lo
calitățile Franței bântuite de coleră.

Diverse.
Zancoff. — Ună călătoră, ce a sosită mai Zilele 

trecute din Bulgaria, povestesce, că demisionatulă mi
nistru-președinte Zancoff, se numără între cei mai de 
frunte fumători din intrega peninsulă balcanică. Când 
intri în cabinetulă său de lucru, nu vedi, decâtu ună 
nuoră desă de fumă. Numai după ce trece câtă-va vre
me, și după ce ochiulă se deprinde cu ceța ceea de fumă, 
ve^i pe ministrulă președinte răsturnată pe fotoliulă său 
și ținândă în gură giganticulă ciubucă, ăr pe mesă mai 
vecii că stau așezate ca într’o bateriă, șepte ciubuce bine 
îndesate cu tutună: ministrulă îngrijesce să nu se între
rupă fermecătorulă dară ală ciubucului. Din acestă pri
cină îlă și poreclescă Bulgarii ,omulă celă cu optă 
ciubuce.* «Vedi, omule,* acjisă și ministrulă cătră nu- 
mitulă jcălătoră, «ăsta este singurulă meu păcată.* — 
Și ce-i dreptă, Zancoff nu să pote despărți de dră- 
găstosulă său ciubucă și de mângăierele lui nici când 
merge măcar la dietă său la palatulă regescă. Acum, 
după ce e demisionată, ministrulă va avă de bună sâmă 
destulă vreme de petrecută cu celeoptă ciubuce! —

*
Sentințe. — ,Cine nu e în stare să aline durerile, 

să nu deștepte aminlirife.* — , Cine a cântată dragostea, 
a câștigată nemurirea.* — »E nebuniă să creZI, că ne
fericirea face pe omă mai bună; acâsta însâmnă, că ru
gina ascute cuțitulă, că spurcăciunea aduce curățire, că 
glodulă limpedesce apa.* — «Durerile cele mai grele pe 
pămentă suntă sunt cele ce suntă plânse și tăinuite.* — 
«Vinulă sâmănă cu pldia; de cade în tină, tină se face; 
de cade pe locă bunii aduce binecuvântare și e de fo
losă fîe-cui.* — Gândesce totdâuna să nu scapi noro- 
culă din mână.* — «Cine se socotesce înțeleptă, nime- 
nui nu face nici o silă.* — »Sfârșitulă mâniei este în- 
ceputulă căirei.* — «Nedumnedeâscă este ura și dum- 
neZeescă e numai dragostea.* — «La totă pasulă nu 
uită a luă cu tine și consciința datoriiloră tale.* — 

F. Bodenstedt.♦
Mărinimie. — O dâmnă nobilă, ce intrase într’ună 

clubă întemniată pentru protegiarea animaleloră, Zise o 
dată cătră servitoijjjlă său: «Ione, prinde musca ceea, 
că prâ mă supără; dar nu-i fă nimică rău, ci dă-i dru
mulă să sbdre pe ferâstră.* Ionă prinse musca, deschise 
ferâstra, dar se opri locului câteva momente. — ^i,’ 
întrebă acum stăpâna, «pentru ce nu lași musca să 
sbâre?* — «Plouă afară, stăpână.’ — «Așa? Atunci 
du-o și o ține până stă ploia în — anticameră.*

Bibliografii.
A apărută ,Discursulă« pronunțată la distribu

irea premiiloră în institutulă «Lumina’ din Găeșll (Ro
mânia) de d. R. Cordescu, Bucuresci, tipografia Grigore 
Luis.

(Rectificare.) La «Sentințele* din Nr. 113, alti doilea șiră 
din urmă în locă de «ci mințile o dau* s6 se citescă «ci minutele 
o dau.*

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



Cnrsulu Ia bursa de Vîena
din 17 Iulie 

Rentă de aurii ungară6°/0 122.10 
Rentă de aurii 4% . . . 91.55 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.55 
Imprumutulii căiloră ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi-
loru ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.25 

Amortisarea datoriei căi-
loril ferate de ostti ung.
(3-a emisiune) . . . .102.— 

Bonuri rurale ungare . . 10.1.60 
Bonuri cu cl. de sortare 101.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101 50

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

vinii ung.........................99. —
Împrumutului cu premiu 

ung.....................................115.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.20
Renta de hărtiă austriacă 80.60
Renta de arg. austr. . . 81.60
Renta de aurii austr. . . 103.25
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  865 —
Act. băncel de credită ung. 304.50 
Act. băncel de credită austr. 303.70 
Argintulft —. — Galbinî

împărătesc!................ 5.97
Napoleon-d’orI................ 9.67 -
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55
Londra 10 Livres sterlinge 121.75 |

Bursa de Rucurescl..
Cota oficială dela 4 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93l/2 vând. 943/4
Renta rom. a mort. (5°/o) . . 0 95l/< >

» convert. (6°/0) . . » 97 « 97Va
îinpr. oraș. Buc. (20 1.) . . • 34 ,------
Credit fonc. rural (7%) . . * 10fi/2 »

> n » (5%) • • H 90
> * urban (7°/0) . . > 100s/4 , 105
> > » (6°/o) • • » 96s/4 > .——
» « » (5°/o) . . V 86.’/4 »------

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

« > » Națională y 237.Vî » ■------

Aură • » 5 40. > •
Bancnote austriace contra aură > 2.07. „ 2.09

Cursulu pieței BrașovQ
din 18 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.15 Vând. 9.20
Argint românesc .... . . « 9.10 « 9.15
Napoleon-d’orI................. . . « 9.66 « 9.68
Lire tureescl..................... . . « 10.90 « 10/-6
Imperiali......................... . . « 9.90 « 9.96
Galbeni............................. . . « 5.63 « 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 100.50 « 101.50
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

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

rar Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumătate de anu seu 
pe unu anu, înainte de 1-a Aprilie a. cv 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.«

t

Târgultt de țeră celu mai aprdpe în coniuna/L Lipova se va țină în 27 Iuliu 1884 st. n.; âr târgulu 
de vite să va incepe cu două dRe mai înainte.

B. Lipova, în 9 Iuliu 1884. n. Anii st ia (primăria) comunală.

Invitare de atonamentu la cele mai eftine talare române.
„Ani icul îî Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Apare regulată 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, impresiunî de căiătoriă, studii sociali; — arliclii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — «Sciri din lumea mare' cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprăpe societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre Va ană 2 fl., pre 1li de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Freotulîi romană.44 ț)iară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/*—2l/a căle 
și publică: „articlii din sfera tuturoră sciințe’oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și «schițe de predici,» și ori-ce amenunte aplicabili în predici, >catechese< și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, sciri — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/3 2 fl., pre V4 1 fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Românii.4! Pentru fote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—l1/, 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 — plătibili în timbre poștali.

Tote aceste trei (liare 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 (tiarele nostre, ori barem două din ele, voră primi îndată gratis patru portrete forte frumăse. 
ZSTtrmeri de proToâ se tximitVL g-ra/tis ori oui.'

A se adresă la: Cancelaria „jSTEGRIIȚIIJ44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de,vânzare urmălărele opuri de minune eftiue:

*

Amorfi și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea 1., 
II., III., IV., cuprindă malerii fărte interesante și amusante. Prețulă la tăte 
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. Prețulu 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. — Renasccrea limbei românesc! în vorbire și scriere învederită 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

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 trebne se se însdre. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfdiu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goelhe traducțiune 
liberă de Const.. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu mă uita. 
Golecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Brețulă 50 cr.

■2ZZZZ: T^te acestea 30 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. ■
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BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICI
BRAȘOVtJ, TUȘNARt.

Firma Muuteanu <A JMEiucovici recomăndă on. 
publici! băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala loru din 
„Strada Teatrului, “ fiindu bine asortate cu totă felultl 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 £răși o Filială 
la Băile din Tușnadă (totti în vechiulit localii în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplinii cerințele 
on. publicii brașov6nu și ale on. 6spețl dela băi, atâtu prin 
calitatea mărfurilor^ câtă și prin prețurile sale moderate.

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICI X
BRAȘOVtJ, TUȘNADtl.

I
Tipografia Alexi Brașovă.


