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„Gazeta Transilvaniei.4’
Cu l-a Iuliu st. v 1884 se începe unu nou abonamentu, 

la care învitămu pe onorații amici si sprijinitori ai fâiei nostre.
Abonamentuld: Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

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

Rogămii pe d-nii abonați ca se binevoiâscă a-șl reînol de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea diarului s6 nu să întrerupă.

Administrațiunea »Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu în 7 (19) Iulie.
Ceea ce amu pretjisu cu privire la demon- 

strațiunea antigermană din Paris s’a întâmplată: 
încidentulu de dinaintea otelului „Continental" 
s’a aplanată curendă.

Gruvernulă francesii s’a grăbită a dă satis- 
facțiune pentru insultarea stegului germană; foile 
francese fără deosebire de partidă au condamnată 
manifestații!nea din strada Ei voii, „care putea com
promite bunulă renume ală Franciei;" organele 
guvernului germană parte au tăcută, parte au 
vorbită despre acea manifestare cu multă re- 
servă și răcâlă, dovadă că d-lă de Bismark pen
tru acum n’are de gândii a provocă ună resboiu 
cu Francia.

Numai fiarele germane independente au stri
gată și strigă încă câtă le iea gura în contra po- 
porațiunei Parisului și în contra Franeiei.

„Este bine că Francesii ni-au arătată din nou 
ce sentimente nutresce Francia față de noi. Pacea 
între Francia și Germania este numai o cestiune 
de oportunitate pentru poporațiunea francesă. De 

'aceea, dâcă voimă ca se n’avemă de lucru cu 
Francia, trebue ca Francesii sâ se târnă de pu
terea ndstră. Scimă noi că guvernulă și diplo
mația francesă sunt numai paravanulă, înderâtulă 
căruia se află poporațiunea francesă, cu care tre
bue se contămă în ultima analisă."

Astfeliu vorbescă foile șoviniste germane și 
vorbele loră voră dă numai nutrementă mai multă 
semțului de răsbunare ală Francesiloră, ce arde 
sub spuză.

Germanii și mai alesă Prusianii sunt vestiți 
de pretențioși. Cu tdte astea trebue se ne surprindă, 
că pretensiunile loră mergă pănă a cere dcla po
porală francesă ca să-și schimbe părerile și sen
timentele după pofta guverneloră din Paris și 
Berlină și să uite desastrele ce le-a suferită la 
1870—1.

Bine a disă „Times" din Londra: „Nimeni 
nu pdte se iea în nume de râu Elsațianiloră, 
ddcă se folosescă de ori ce ocasiune, spre a-și 
documentă credința cătră patria loră, care a căclută 
în mâni străine.. Aceia însă, cari facă anecsiuni, 
sciu, că deștdptă ună lungă și înfocată doră de 
râsbunare, de aceea ar trebui se se supună acestui 
faptă. “

Este adevărată prin urmare, că pacea din
tre Francia și Germania nu e decâtă o cestiune 
de oportunitate. Se nasce acum întrebarea, că 
dre de ce d. de Bismark țîne at|I așa de tare la 
oportunitatea acestoi păci? Nu cumva țese elă 
acum la altă râsboiu, bună-6ră la ună resboiu 
cu Rusia? Rusia este, pe lângă Francia, celă 
mai puternică rivală ală Germaniei și ddcă adi 
domnesce intimitate între curțile dela Berlină și 

Petersburg acdsta nu e după pofta cancelarului I 
ci după aceea a bătrânului împerată Wilhelm. 
Cine soie ce surprisă ne mai aștdptă din partea 
puternicului cancelară ?

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

Praga, 19 Iulie. — Ună numără de 300 
de Cehi din Budapesta, la cari s’au alăturată și 
100 de Maghiari, poporă numărosă, reuniuni și 
corporațiunl, au fostă primită cu strigăte de „Sla
va" și „Eljen." Profesorală Brabdk îi salută 
în limba maghiară, accentuândă că națiunea ma
ghiară a fostă cea dintâia care a onorată pe 
Cehi visitândă teatrală. Intrarea în orașă a 
fostă imposantă.

Marsilia, 19 Iulie. — De alaltaeri sără 
până eri dimindță au fostă 23, dr în Toulon 14 
morți de coleră.

Brașovă, 5 (17) Iuiiu.
„Telegrafulă Română" din Sibiiu scriea în 

numărulă său dela 23 Iuniu (5 Iuliu) a. c.: „In 
lupta pentru esistența ndstră politică fdrte de 
multe ori facemii trista esperiență, că mulți lup- 
tacl se folosescă de mijldce, cari momentană pro
ducă drecari foldse pentru scopuri particulare, 
aceste foldse momentane însă producă atâta 
stricăciune, încâtu ori ce omu cu inima la 
locă trebue să se opună contra întrebuințăriloru 
de astfelă de mijldce."

Cu părere de rău trebue să constatămă că 
„Tel. Rom. însuși se folosesce de nisce mijldce 
fdrte condemnabile pentru scopurile sale particu
lare când cu cinci dile mai târdiu, în Nr. 74 
dela 28 Iuniu (10 Iuliu), scrie sub titlulă „La 
situațiune" următorulă pamfletă asupra Româ- 
niloră brașoveni:

Conducătorii partidei săsescl din Brașovă temân- 
du-se, că nu voră pută scote pe candidatul^ loră față 
de ală regimului, s’au pusă în conțelegere cu unii dintre 
corifeii pasiviștiloră români de acolo, ca aceștia să țină 
pe alegătorii români în pasivitate, er ca premiu pentru 
acăstă conduită de totă «politică* a pasiviștiloră, Sașii 
au promisă «înțelepțiloră* români, că la restaurarea ma
gistratului din Brașovă pe unulă dintre pasiviștî îlă voră 
alege de fiscală, âr pe altulă de senatoră.

Vine vremea alegerei de deputată în comuna Iler- 
man. »Consciencioșii * pasiviștî români se țină strînsă 
de înțelesulă avută cu «neînțelepții* Sași, umblă în 
ruptulă capului după bieții alegători români ca să nu 
mergă la urnă, se înțelege pentru salvarea principiului 
»solidarității.« Alegătorii români — în cea mai mare 
parte — ascultă de jbunii' loră conducătorii, se abțină 
dela alegere; — și resultatulă: învingerea partidei 
naționale săsesci, și prin urmare, salvarea prin
cipiului «solidarității.*

Acum e răndulă la Sași ca să se țină și ei de pac- 
tulă făcută cu unii , pasiviștî.* Sosesce vremea alegerei 
amploiațiloră în magistratulă din Brașovă, Românii cei 
cu pactulă, linisciți în consciința loră, că și-au împlinită 
misiunea și ca Români »bunis și că omeni de «cuvântă,* 
așteptă cu încredere resplata. Resultatulă alegerei la 
magistrată: învingerea partidei naționale să
sesc!, fiscali și senaiori toți sași. (A se vede 
corespondența nostră dto Brașovă 12/24 Iuniu a. c. pu
blicată în Nr, 70. și «Gazeta Transilvaniei* articlulă primă 
Nr. 95.)

Intrebămă acum pe frații Brașoveni: Cine sunt 
«die Betrogenen Betriiger?*

Ce a voitu „Telegraful^. Românu?" A 
voitu să discrediteze și să ia în rîsti solidaritatea 
Româniloru brașoveni la alegerile trecute întor- 
cându faptele petrecute cu intențiune și vorbindu 
neadevărurile cele mai grosolane.

Suntemh datori a declară că tote câte le în
șiră „Tel. Rom." despre tocmdla, în care ar fi 
intrată Românii brașoveni cu Sașii ca se facă spe

culă cu passivitatea, sunt nisce invențiunl rău- 
tăcidse.

Românii de aici nu numai că nu s’au înțe
leșii cu Sașii ca să rețină dela urnă pe alegă
torii români, dăr la alegerea din Hermanti es- 
primându-se câțiva fruntași sași față de „corifeii 
passiviști," cari erau presenți, că se senită. recu
noscători pentru leala atitudine a Româniloru, 
aceștia li-au declarată, că totă ce au făcută, au 
făcută numai și numai spre apărarea solidari
tății naționale și că așa le dictă datoria de Ro
mâni.

Nici mai târdiu, la alegerile amploiațiloră 
orășenesc!, nu s’a încheiată nici ună felă de pactă 
între Români și Sași, ci Românii au încercată 
numai a să înțelege cu partidele săsesc!, cerendă 
unu postă celă puțină, nu ca recompensă pentru 
vr’ună serviciu, ci pentru că așa cere drepta
tea, ca să fie considerați și cei tjece mii de Ro
mâni brașoveni. Sașii n’au voită să ia nici ună 
angajamentă și de aceea Românii au votată in
dependentă așa cum li s’a părută, că este mai 
bine.

Prin urmare nu pdte se fie nicidecum vorba 
de-o păcălitură a Româniloră brașoveni din par
tea Sașiloră.

Câtă pentru „înșelătorii înșelați," 
aceștia nu sunt nici „corifeii pasiviștî din Bra
șovă," nici „sărmanii alegători români" cari n’au 
mersă la urnă, ci numai cucernicii și cuvioșii 
politici dela „Telegrafulă Română" din Sibiiu.

Quod erat demonstrandum!

Cronica (Lilei.
Astă seră, musica regimentului 2 de liniă va dâ 

concertă în grădina berăriei din Strada Căldărariloră.
Totă astă seră musica pompieriloră va dâ ună con

certă la «Pomulă Verde.*
*

, Pompierii voră face mâne o escursiune cu musică 
în pădurea Honterus, unde voră petrece totă cjiua.

*
Luni, ni se scrie din Borszek, a făcută farmacls- 

tulă Zurâny Kâlmân o încercare, de-a se sinucide, luând 
o soluțiune de două grame de morfină. Elă a (Șisă că 
mai bine voiesce să moră, decâtă să pață rușine; — nu 
putea plăti omulă 100 fl., ce-i luase împrumută înainte 
de-a merge la acele băi. Doctorulă l’a deșteptată, ad- 
ministrându-i ună antidotă. E nădejde de mântuire.

*
«Seminarulă pentru junimea română gr.-cat. stu- 

diosă în Blașiă* e aprdpe gata. In anulă viitoră sco
lastică se voră adăposti în elă 60 de școlari. OnOre me- 
tropolitului Vancea, pentru că scie așa bine se îngrijăscă 
de studenții români sărmani.

*
La manevrele ce se voră țină în Aradă în ființa 

de față a împăratului, voră luâ parte 23 batalione 
de infanteria, 21 eseadrone de cavalerîă și 13 baterii cu 
56 de tunuri.

*
Din Biserica-Albă 250 familii Stau gata să plece 

peste granițe in mila Domnului. Causa este — sărăcia, 
cu care în țera nostră nu mai potu luptă.

*
Studenții universității din Agram voră publică în 

Gazeta lui Starcevici «Sloboda* ună manifestă împotriva 
lui Miscatovici și-a tovarășiloră lui. Se mai scrie, că ei 
voră face ună atacă asupra casei lui. Stăpânirea este 
hotărîtă să închidă universitatea.

*
Societatea pentru ajutorarea femeiloră din Tirolă a 

dăruită 400 fl. pentru inundații din Galiția.
*

Săptămâna viitOre A. S. principele Alexandru ală 
Bulgariei va sosi la castelulă Peleșului, unde petrecă MM. 
LL. Regele și Regina României.

*
«Loidulă-Română* este titlulă unui diară, ce a a- 

părută în România. Se ocupă cu afaceri iudustriale Șj 



de bursă. Oposiționalii spună eă elă scrie, după 
cum dictâză interesele Austriei.

*
Luni în 2 Iulie țăranii din AldeștI din România s’au 

răsculată împotriva autoritățiloră, care voiau a esproprîâ 
5 locuitori din aceea comună de 75 fălci de pămentă. 
S’a comisă o ucidere. Faptulă se ancheteză.

*
Comisiunea, care amă spusă că va fi însărcinată 

cu cercetarea cărțiloră didactice dela liceele din Româ
nia, se compune din d-nii: Zalomită, Hăjdău, Crăciunesu, 
Tocilescu, Bacaloglu, Gogu și Dr. Brânză.

*
In Ploesci muri dilele acestea o femeiă, Maria Enache, 

otrăvindu-se cu ciuperci.
*

.Telegrafulă» scrie, că în 24 Iuniu a că4ută în co
muna Ișelnița din județulă Doljă și în comuna VerlezI 
din județulă Guvurluiu ploi amestecate cu petră mare. 
Viile și sămănăturile sunt distruse.

*
»Carpațu« scriu: In diua de 14 Iuniu, în comuna 

Ursoia, județulă Oltă, a cădută o ploie torențială ames
tecată cu pătră, în mărimea unui ou de pasere, care a 
ținută 80 de minute, iar topirea a ținută pănă la 16 
Iuniu. Din acăstă causă s’au distrusă tdte semămăturile 
de primăvară, dăr se crede că se voră îndrepta.

*
Clubulă liberală conservatoră din BucurescI a intentată 

o acțiune contra bandeloră de ciomăgașl conduse de poliție, 
pentru violarea domiciliului.

*
Printr’ună decretă regală apărută în >Monitorulă 

oficială,» garda națională din România s’a desființată.
*

D. M. Stefănescu recomandă următorulă leacă îm
potriva filoxerei:

>Să se ferbă în cazane sulfă (puciosă de pâtră) și 
când apa va fi căldicică, să se amestece cu păcură; după 
aceea să se ude bine la rădăcină vițele.»

*
Gazetele berlinese vorbescă cu înverșunare de bat- 

jocurirea stăguriloră germane din Paris și ceră satisfac- 
țiune. Una din ele dice: >Nu avemă lipsă de desvino- 
vățirl găle, ci ceremă o pedepsire eserapiară a 
făptuitorilor^. • Altă dă cu socotăla, că stogurile cu in- 
tențiune au fostă aședate pe »Continental’. ..

*
Comisarulă polițienescă Ga li eu, care nu a arătată 

destulă energiă față de tumultuanții dela »Continen
tal» cu ocasiunea ruperii stâgului germană a fostă desti
tuită.

*
Deroulâde declară că liga patriotică francesă nu s’a 

amestecată în încidentulă dinaintea hotelulului »Conti- 
nental.» țtiarele consideră incidentulă ca aplanată.

*
Din Varșovia se scrie, că Țarulă, în urma desco

peririi atentatului plănuită în contra sa, nu va visitâ 
acelă orașă.

*
Pagubele causate de inundările din Polonia rusâscă 

se urcă la 3.900.000 ruble. Comitetulă de ajutorare din 
Cracovia s’a desființată.

*
Cornițele de Paris împreună cu întrega familiă or- 

lsanistă a dată pentru săracii din Marsilia 50.000 franci.
*

Germanulă, care a insultată stâgulă francesă în
aintea statuei Strassburgului scuipându-lă se numesce

FOILETON U.

Din Basmele Mongole.

Fratele sgârcitii.
(Trad. de I. S. Spartali-)

O-dată trăiau într’ună orașă din India doi frați.
Pe celă mare îlă chemâ Ashi; erâ pră săracă, nu 

avă pe nimeni care să pună o vorbă bună pentru dînsu, 
nu avă nici ună sprijină, câștiga și elă ce pe apă nu 
curge, și ce pută ăre să câștige din buruenile și din lem
nele ce vindea?

Fratele ălă mică însă erâ fărte bogată și cu inimă 
rea.

într’o di pofti la masă pe vecinii lui cari erau toți 
bogațî. Insă nu-i dădu în. gândă să poftescă și pe fra- 
te-său nenorocitulă, și când bietulă omă se întărse în 
<|iua aceea acasă nevastă-sa îi 4>se: »Mai bine ar fi 
pentru tine ca să mori decâtă se trăiesc! necinstită cum 
ești. Uite, chiar Bogo fratele tău nu se micșorăză să-te 
poftăscă la masă.»

— Dreptă vorbesc! tu, s’a isprăvită. Am să mă 
omoră singură» răspunse Ashi dând din capă.

Apoi îșl iea ună toporă și o frînghiă și plăcă. Merse 
peste mai mulț! munți pănă ce ajunse într’o pădure mare 
prin care trecea o gârlă mare. Merse în susulă apei 

Dr. Wurster și a fostă luată la interogatoriu de ambasa- 
dorulă germană.

*
»Moniteur de Rome« scrie cu privire la cu

noscutele vorbe ale lui Pidal: ..Acum întâia oră se es- 
primă ministrulă unei însemnate țări pentru independin- 
ț.a teritorială a Papei. Astfelă cestiunea politică și reli- 
giosă se face deodată cestiune diplomatică. Acâsta e do
vadă de ună mare progresă.»

Mare bucuriă în Vaticană 1
*

Parlamentulă Angliei, spune »Observer,‘ se va în
chide pe ună timpă nehotărîtă.

*
Lucrările conferinței din Londra, său mai bine di- 

cândă ale comisiunei financiare se continuă cu 
mare încordare. Se pare, că Anglia va trebui să făcă 
concesiuni față de Franța în ce privesce scăderea came- 
teloră.

*
Soirea că China a respinsă cererile Franciei se 

desminte. O înțălegere între aceste doue state e pe drumă 
de a se face.

*
O adunare numărăsă de elvețianl emigrați s’a ți

nută în America la Washington, hotărîndă a dâ ună ma
nifestă împotriva măsuriloră de asuprire, ce se iau mai 
alesă de ministrulă Frey în contra loră.

Ce are se facă oposițiunea?
Citimu în nutnerulu dela 12 Iuliu alu dia- 

rului oposiționalii „Ellenz£k,“ sub acestă. titlu 
urinătdrele:

fiarele încă totă se ocupă cu cestiunea pasivității, 
pusă pe tapetă de »Ellenzăk.» Intre altele »Arad es vi- 
deke,« ună organă ală partidei năstre, se ocupă cu acestă 
cestiune și face reflecsiuni la articulii publicați în »Pești 
Naplo» și »Egyetărtes,‘ referitori la acestă obiectă.

Articululă din ,Arad es vidăke' sună precum ur- 
măză:

»Barlha Miklos, ună eminentă membru ală parti
dei independente, făcendă în »Ellenzăk« o critică dreptă 
asupra alegeriloră trecute, și - a dată părerea, că, față cu 
brutalitățile și călcările de lege comise de guvernă, opo
sițiunea să demonstreze prin aceea, ca membrii ei aleși 
să-și depună mandatele. In legătură cu acesta a reco
mandată, ca oposițiunea prin o representațiune cătră re
gele să ceră disoîvarea dietei alese pe cale nelegală și 
brutală, fiindă că majoritatea partidei guvernamentale nu 
va insinuâ mandate, ci cărticele de serviciu.

»La propunerea lui Bartha face reflecsiuni »Egyet- 
ertăsc și ,Pesti Naplă.»

Ambele diare recunoscă și intonăză, că în marea 
amărăciune, care este isvorulă acestoră propuneri, multă 
dreptate și multe adevăruri se cuprindă, însă nici unulă 
dintre aceste două diare nu se alătură la propunerea 
concretă.

»Egyetărtes< 4lce oposițiunea n’ar purcede co
rectă, dăcă în massă ar părăsi parlamentulă, deărece ea 
are dreptă de a șede acolo. Ea se păte provocă la în
crederea ce a pus-o poporulă într’ensa. Maioritatea nu 
represintă voința națiunei. Ea s’a alesă prin forță, prin 
coruperea convingeriloră, și prin brutalitatea oficiăsă, prin 
urmare ea represintă numai pe vr’o câteva sute de cor- 
teși demoralisațl, ăr nu națiunea.

>Ar fi deci ună lucru întorsăj dăcă acela, care cu totă 
dreptulă șăde acolo s’ar duce, și totă astfelă dacă celă 

totă căutând ună locă mai bună unde să se spândure. 
D’odată vede înaintea lui o mulțime nespusă de diavoli, 
cărora le dice Danikis, car! jucau pe ărbă pe când alțl 
draci le cântau. După ce jucară câtă jucară, unulă din
tre dînșii se reped! într’o văgăună din munte și scose 
ună sacă mare și ună ciocană și le aduse în mijloculă 
ălorlalți draci Pe urmă începu să dea cu ciocanulă în 
sacă și cum da odată, numai decâtă eșia mâncări și 
băuturi, cu cari să desfătau toți dănciucii. Pe urmă totă 
din saculă ăla scăse colanurl, brățări, inele de aură și 
cu diamante, și felă de felă de podăbe scumpe; Diavo
lii se înpopoțonară cu lucrurile acele scumpe și după ce 
puseră saculă și ciocanulă la loculă loră, fugiră.

Cum se făcură nevăduți Ashi îșl făcu ună felă de 
scară cu care se lăsă până în văgăună și puse mâna pe 
sacă și pe ciocană. Pe nrmă iute, iute, făcu probă. îi 
era fome; lovi de câteva or! eu ciocanu și scăse felă de 
felă de mâncări.- mânca și densulă pănă se sălură și pe 
urmă se întorse veselă acasă.

— Să nu mă mai jălescl — 4lse dînsulă nevesti-s! 
cum apucă se între pe ușă, — de acum încolo nu are 
se ne mai lipsăscă nimică.

Arată nevesti-s! saculă, apoi se pune și bate cu 
ciocanu în sacă; numai decâtă scăse haine, scaune, mese 
și totă feluiă de lucruri de care dorea elă.

Din c^iua aceea bietulă ven4ătoră de ierburi trăiea 

ce are a-șl mulțămi loculă din parlamentă numai alege
riloră falsificate ar rămână acolo.»

»Egyetărtăs« întonăză mai departe, că nu este ier
tată a espune întemplăriloră unei nouă alegeri pe alegă
torii oposiționali, cari septămânl întregi au avută de a 
suferi amenințări și tiranisări din partea oficioșiloră. Și 
apoi las’ că dacă amă avă de a face cu ună guvernă 
ce ține la demnitatea sa! Ună astfelă de guvernă s’ar 
sfii și s’ar spăria de o astfelă de atitudine a oposițiunei. 
Dar Tisza s’ar bucura. Ba păte că chiar și pe la curte 
s’ar bucură de o asemenea stare a lucruriloră, și anume 
din motivulă, că cei dela curte încă niciodată slugă mai 
plecată decâtă Colomân Tisza nu au avută.

Ei bine! Tote acestea sunt adevărate. Insă pentru 
aceea noi considerămă țîpetulă de durere ală lui Bartha 
Miklos de fărte motivată. Acelă văietă străbate națiunea 
întrăgă și produce răsunete pretutindeni. Pentru că mare 
tortură, grea sarcină apasă pe sufletulă națiunei, că față 
cu călcările de dreptă strigătdre la ceră, față cu temera
rele abusurl de putere, față cu îngâmfările cinice ale 
corupțiuniloră făcute cu puterea baniloră, înzadară mai 
caută dreptate și remedii, păte merge dela Caiafa la 
Pilată, nimică nu va câștiga. Cu mânile și cu piciărele 
în câtuși omulă nimică nu păte face. Așa este astăzi 
și acăstă națiune. Națiunea e silită a privi cum se 
calcă drepturile în piciăre în modulă celă mai brutală, 
ea e cuprinsă de măniă și de indignațiune, strigă câtă 
îi ia gura după dreptate, dar sistemulă lui Tisza de multă 
e surdă față de tăte acestea. Acelă vechiu proverbă 
națională: »Murit-a regele Mateiu, perit-a 
dreptatea,» îlă putemă cu totă dreptulă schimba și 
putemă (jice: »Până Tisza va trăi, dreptate nu 
va fi.»

Până cândă sistemulă lui va fi în vigăre 
până ce puterea se va află înmânilelui, până 
atunci din acestă țără drepturi și constitu- 
țiune exilate voră fi.

>Egyetărtes« 4>ce că acum e periculosă de a 
amări spiritele mai departe, că în procedarea poporului 
iritată, poporului care îșl simte nScasurile, dar nu și-le 
pote lecui, că în procedura unui asemenea poporă nu 
este logică nici consecință, și că poporulă într’o astfelă 
de stare iute se aruncă în valurile revoluțiunei.

Ei bine! Cine împinge națiunea la revo- 
luțiune?! Cei ce vrău binele, seu aceia, cari îlă împe- 
decă?! Aceia cari ceră lecuirea călcăriloră de lege, său 
aceia cari sancționăză călcările de lege prin 
eludarea legiloră?

Oposițiunea nu vrea să ațițe foculă revoluțiunei. Ba 
din tote puterile luptă contra lui. Toți pașii oposi- 
țiunei, făcuți contra sistemului — Tisza, nu 
suntă decâtă o luptă îndreptată încontrare- 
voluțiunei. Pentrucă Ungaria numai dăcă va 
scăpâde Tisza, va pută scăpâderevoluțiune.

Pentru aceea deci oposițiunea trebue să caute, ca, 
cu totă chipulă și prin ori ce mijlăce, să răstărne acestă 
sistemă/ Pentru că numai astfelă se păte insuflă de nou 
în națiune credința, care, după ce se va stinge, va face 
focă revoluțiunei.

fir acăstă credință și încredere, în patria năstră, e 
aprăpe să apună.»

Corespondența nostră, din Comitate.
Ici o dă, 30 Iunie 1884.

Pățania nostră cu dreptulă de crîșmărită, credă că 
va fi o învățătură pentru locuitorii vre-unei comune, ca, 
dăcă se află încă pe calea, pe care amă fostă noi, văcjen- 
du-ne urmele, să apuce pe alta mai bună.

ca ună domnă mare. Vecinii se întrebau .mirați, că cum 
s’o fi înbogățită dănsu așa fără de veste, și nimeni nu 
scia.'

— Cum s’a înbogățită? negreșită că a fă rată dela 
noi, 4‘cea nevasta fratelui său. Și totă așa 4icea dânsa 
până ce Bogo într’o 4i se duse la Ashi și-lă întrebă de 
unde până unde elă cu avere?

— Nevasta este sigură că ai furată dela noi, și 
dacă nu-mi spui adevărulă, să scii că te tragă la jude
cată și judecătorii an se pună să-ți scălă ochii.

Ashi îi povesti totă. Bogo întrebă care e drumulă 
până la pădurea cu pricina și plecă numai decâtă și 
densulă c'ună toporă și cu o fringhiă.

Cândă ajunse la pălele muntelui fermecată, vă4u 
o mulțime de draci cum se tăvăleau și se văetau că li
se furase saculă și ciocanulă. Din nenorocirea lui, îlă vă4u 
ună dracă. Odată strigă la draci: »Ăsta este hoțulă care 
ne-a furată saculă și ciocanulă. Trebue să mără.»

într’o clipă nenorocitulă Bogo fu prinsă de nisce 
ghiare, de cari nă pută să scape nici într’ună chipă.

Cum se-iă ucidemă? dise ună Dinakis.
— Trebue să-lă ducemă în verfulă unui munte și 

d’acolo să-lă prăvălimă în prăpăstiă, 4*se unulă.
— Ba nu așa; trebue să-lă înecămă.
— Eu dică, că mai bine să-lă tăiămă bucățele.
— Eu 4ică că mărtea ar fi o prâ mică pedâpsă



Atâtă înainte câtă și după 1848 și încă chiar până 
în anulă trecută, dreptulă de crîșmărită din Iclodă a fostă 
ală Comunei, se da în arândă și de acolo se plătea no- 
tarulă, judele, învățătorulă s. a. Domnii, pentru a câș
tigă acestă dreptă în favorul loră, încă de multă au în
cepută procesă în contra nâstră și a durată până în 
anulă trecută. Pe la jumătatea anului, cam pe la nas- 
cerea S. lână Botezătorulă ne pomenimă cu solgăbirăulă 
înj comună, și pe baza sentinței date de înalta curiă 
reg. din Budapesta, ne publică că: dreptulă de crîșmă
rită nu mai este ală nostru de câtă 6 săptămâni de 
tâmnă, și pe arândașă l’a oprită a mai vinde băutură 
sigilându-i vasele.

Noi vădendu-ne despoiațî de acelă dreptă, la sfa- 
tulă unoră omeni mai pricepuțl, ne-amă înțelesă, ca din 
comună nimeni să nu cumpere în arendă acelă dreptă 
de la domni, și dâcă vre-ună streină îlă va cumpără 
nimeni să nu-i vândă băutura, eră la casă cândă cineva 
îi va vinde, nimeni să nu bea la aceea crîșmă, presupu- 
nândă că cu timpă fiindă mulțî competenți (cam 17 in- 
dividl) va rămâne ără a comunei, seu pâte chiar din 
bună voia loră îlă voră dona bisericei ori școlei, vădendă 
că nu-lă potă folosi.

Solgăbirăulă fără de a lăsa să trăcă multe dile dela 
publicarea sentinței, face cunoscută în comună și jură: 
cumcă: pe cutare di se va licită crîșmăritulă din Iclodă 
în cancelaria notarială din Sâncelă, și la diua numită 
se presenteză acolo, ia protocolă de licitațiă, provocă pe 
cei de față să liciteze, însă nimene nu s’a însărcinată 
nici din Comună nici streini, fiind-că și cei din jură erau 
informați despre întelesulă nostru.

Solgăbirăulă vădendă, că nu se însinuă nimenea, a 
amânată licitația până în altă di, dar și atunci totă așa 
a decursă lucrulă; a venită a treia și a patra ără la li
citațiă și totă deauna s’a reîntorsă cu acelă resultată.

A sosită timpulă de 6 săptămâni, în care comuna 
avea dreptă, la totă casa erâ crîșmă, pe cândă mai na- 
inte nu era nici una.

Prin luna lui Decemvre a. tr. solgăbirăulă publică, 
cumcă în cutare di se va licită crîșmăritulă din Iclodă 
pe anulă 1884. In (jiua numită se presenteză ără la 
cancelaria notarială din Sâncelă, ia protocolă de licitațiă, 
dară nu se însinuă nimenea, ci, pune păcatele pe ună 
Jidană din Sâncelă, și ce face ce nu face, destulă că 
rămâne elă ca arendașă numai pe lângă 118 fl. v. a., 
din care ’/a parte i solvesce atuncea.

A doua <ji după licitațiă, vine Jidanulă în Iclodă 
pentru a-șl căpătă crîșmariu, răgă pe unulă și pe altulă 
dară nime nu s’a învoită; vine în altă dl și totă așa a 
pățită.

Sosesce l-a Ian. a. c. crîșmă nu era în comună 
fiindă-că Jidanulă nu avă unde-șl așetja butea cu venină 
(vină-arsă). Ce face? Cam prin 6 Ian. pune 100 fl. v. 
a. în busunară, vine în Iclodă, âmblă plângendă din ca
să în casă cu suta de florini în mână, rugândă pe fie
care locuitoră să-i vendă băutura. Nici așa nu a căpă
tată pe nime, și așa s’a reîntorsă cu suta în busunară 
bătăndu-șl pieptulă de năcază.

Proprietarulă Novia Docolină ună omă sciutoră de 
carte și cu vatjă mare în sată, pe sărbătorile Sf. Pascn 
a cumpărată ună butoiu cu vină, l’a dusă la casa sa di- 
căndă că l’au cumpărată junii din sată spre a-și petrece 
în acele s. sărbători, și a începută a-lă vinde atâtă ju- 
niloră câtă și altoră indivizi- A cumpărată apoi altulă 
și în fine ală treilea. Unii dintre locuitori, temându-se 
ca nu cumva mai târziu comuna să cacjă sub pedăpsă, 
său pâte din invidiă că Novia Docolină are câștigă din 
băutura ce o vinde, mergă în Sâncelă la notarulă și-i 
facă cunoscută că în sată se vinde băutură la cutare 
omă de atunci și de atunci, și decă s’ar întâmpla să vină 
o pedăpsă pe sată, dânșii să nu fie de vină; asemenea 
raportăză și Jidanului cum stă lucrulă. Notarulă iea ună 
protocolă, pre care-lă subscriu toți cei insinuați. Novia 
Docolină aflândă despr eacestea, alergă numai de câtă în 
Sâncelă la notarulă, care-i arată protocolulă, dânsulă nu 
a pututu negă, ci a dovedită, că și alțl 3 indivizi au 
vândută vinarsă pe sub mână, și pedăpsă ce va veni să 
se împarță pe toți patru; totă deodată a cerută dela no
tarulă îndrumare, că âre nu ară fi posibilă să pâtă scăpa? 
Notarulă la sfătuită, că nu e alta de făcută, decâtă să se 
împace cu Jidanulă, și în diua următâre să mergă eră 

pentru elă: mai bine să-lă lăsămă să trăiăscă, dar să-lă 
facemă așa pocită încâtă să nu se mai încumete să se 
arate pe nicăirl.

— Bine, bine, strigară diavolii. Dar cum să-lă fa
cem urîtă?

— Eu am să-i facă ună nașă lungă de cinci coțl 
și o să-i facă și dece noduri pe elă.

Cum (fise dracu ăla așa și făcu. Bietulă Bogo fu 
lăsată lungită pe pământă și văetându-se de durere și 
de rușine.

Așteptă până să se înopteze ca să se potă întârce 
în sată necugetândă să înfrunte lumina (jilei de rușine.

Când ajunse aprâpe de casă, strigă pe nevastă, și 
i (fise:

Să nu fugi de mine. Eu sunt bărbatulă tău, m’am 
nenorocită și o să moră de inimă rea.

Se închise în odaia lui și nu primi pe nimeni. 
Când veneau nâmurile și prietinii lui să afle ce să făcuse, 
dânsa le strigă: > Fugiți de aci!<

Nu departe de dînsu ședea într’o chiliă, singură, 
ună budistă despre sciința căruia să dusese vestea. 
Bogo vru să’l întrebe și pe dînsu ce să facă. Trimise 
să’lă cheme și’lă rugă să’lă învețe ceva ca să scape.

— Ce ai? îlă întrebă călugărulă.
— Nu potă să’țl arătă.
— Atunci nici eu nu te potă sfătui dacă nu vădă 

ce ai?
In cele din urmă Bogo se hotărî să se arăte. 
Călugărulă fugi spăriată.
Insă pentru că i se făgăduiră bani mulțî dacă îlă 

va lecui, se întârse iar.

acolo, că va chemă și pe jidană, dâr se voră pută îm- 
păcâ.

In diua următâre Novia Docolină dinpreună cu cei 
3 soți mergă la notarulă, chiamă și pe Jidană acolo 
și’lă râgă de pace. Jidanulă, care chiar atunci trebuia 
să plătâscă și restulă de 59 fl. v. a. nu mai încăpea în 
piele de bucuriă; la începută nu voia să se [împace, decâtă 
dăcă pe lângă arândă ii voră plăti și câștigulă care l’ară 
fi avută din 1 Ian. până atunci, dar în urmă totuși sa 
învoită, că decă i voră reînturnâ arânda de 118 fl. v. a. 
nu-i va dă în judecată și pe timpulă ce mai este să fiă 
dânșii arândașl în loculă lui.

Novia Docolină cu doi soți s’au supusă indată la 
condițiunile jidanului, și au încheiată Contractă cu dân
sulă, âr al# treilea soță n’a voită a să supune, ci s’a 
dechiarată, că dacă îlă va câștigă pe calea judecății, 
atunci și dânsulă plătesce. Pe acesta numai decâtă îlă 
eschidă din societatea loră primindă în loculă lui pe ună 
alto individă, care totdodată e și jude comunală, și așa 
astădl dreptulă de crîșmărită din Iclodă e ală domniloră 
âr Novia Docolină e crîșmarulă din Iclodă, și vinde beu- 
tura, mai la consângeni mai la amici, de âre-ce o parte 
din locuitori totă se mai reține de a bea la crîșmă 
domniloră.

Ună omă din Iclodă.

Colera în Franța.
După cele mai nouă vești venite din Franța se 

constată, că numărulă celoră bolnavi de coleră în Tou- 
lon scade. Generalulă Coulomb a cercetată spitalulă 
militară. Aici a murită și ună căpitană de marină 
Bigalett, ună șefă de polițiă, precum și soția admi
ratului Fisquet.

Câtă pentru scirile, că în Parisă încă s’ară fi arătată 
colera, se scie acum sigură, că în 14 1. c. st. n. 'în a- 
devâră a fostă apucată ună bărbată de grozava bâlă, 
și se mai scie că, afară de acesta, a mai fostă transpor
tată într’ună spitală, ală doilea omă îndrăgită de co
leră — mai ușoră. Celă dintâiă se chiamă Blondei 
și este de 39'de ani; ală doilea se numesce Rivoilin 
și povesteșce, că înainte cu trei cjile de-a se bolnăvi 
cum trebue, a suferită de o colică. De s’ară slîrși nu
mai aici drumulă colerei!

x
Academia de medicină din Paris se pro

nunță în sfirșită despre măsurile, ce se vede a fi cu cale 
să se ia pentru a împedeca lățirea epidemiei. Intemeia- 
rea unei carantine în țâră, spune academia, nu se pâte 
împlini în Franța, ără disinfectarea, așa cum se face pe 
drumurile ferate nu are nici ună folosă seu nici ună 
efectă. Ară fi mai bine, dice dânsa, să se așetje la 
stațiunile drumului de feră posturi de medici, cari 
să aibă grijă de omenii, ce s’ară bolnăvi ori unde, să-i 
despartă de masa mare a popurațiunei și de ceilalți că
lători. Măsuri în adevără răușite nu pâte să ia, decâtă 
însu’și omulă, fie pentru sine, fie pentru întrâga sa casă.

x
Din Constantinopolă se scrie, că proveniențele 

francese din Marea Mediterană. Algeria și Turisă sunlă 
supnse unei carantine de 10 (jile er’ cele din Egiptă 
unei carantine de 5 dile.

x
Stăpânirea bulgară a stabilită în Balcik și Varna 

carantine pentru împedecarea colerei. Corăbiile, ce potă 
presentâ certificată de liberă trecere suntă supuse numai 
unei revisiuni. cele ce cadă în bănuâla autoritățiloră se 
supună unei carantine de 7 (jile.

Diverse.
Unu ungurii și unâ jude românii.

Sub acestă titlu „Egyet6rt£s“ de la 17 
Iulie ia în apărare pe ună conațională ală său, 
implicată în încercare de omoră și profită de o- 
casiune a batjocori justiția română. Iată ce scrie:

Ună Ungură, Mihaiă Molnâr, a făcută încercarea 
de a ucide pe ună judecătoră în una din (filele trecute 
în Craiova. — Ună individă, de meseriă măsară, locu- 
esce deja de 20 de ani în Craiova. Mai deunădl avu 

După mullă gândire (jise lui Bogo, că numai cu 
ciocanulă draciloră ar pută să scape.

— Dar cum să’lă am? numai frate-meu îlă are, 
și eu cum să i’lă ceră dacă pănă acum totă mereu 
l’am certată, ba l’am și amenințată că îlă tragă în ju
decată ca pe ună hoță?

— Nu face nimica, mă ducă eu la dînsu să’lă rogă să’mî 
dea ciocanu. Mie trebuie să mi’lă dea, răspunsenevastă-sa.

Insă Ashi nu vru se dea ciocanulă din mâna lui. 
Se duse Ia frate-său și se învoiră ca Bogo să-i dea în
scrisă la mână, cum că îi dă jumătate tarea lui dacă 
îlă va scăpă de nașă.

Ashi, după ce luă înscrisă la mână, începu să dea 
cu ciocanu în nașă: cum da odată, se rupea câte ună 
nodă, și totă astfelă dândă, nasulă se totă scurta. Mai 
avea să dea numai odată cu ciocanu și fratesău să scape, 
când ce-i veni în gând muerii? pentru ce se pertjă dînsa 
atâta avere, pe câtă vreme contractu se pute rupe, decă 
cumnatu-său nu va doborî tâte nodurile ?

— Stai! stai! (fise dânsa apucândă pe Ashi de 
brață tocmai când se dea pentru a din urmă oră. A 
mai rămasă numai ună nodă. Asta-i puțină lucru. Băr
batulă meu pote să rămâie și așa,*

Vedi că ei îi venise altă gândă. Vrea să-i dea dînsa 
josă nodu, care mai remăsese la nașă bărbatu-său.

Ashi primi bucurosă se strice învoiala și vru se 
plece. Insă când se iasă, cumnată-sa se dete furișă pe 
la spate și-i fură ciocanulă fermecată; pe urmă se în- 
târse în odaiă și vru se taie singură nasulă bărbatu-său. 
Insă când dădu cu ciocanulă, dădu așa de tare încâtă sparse 
capulă bărbatu-său.

la tribunală o causă, în care s’a osîndită la închisâre de 
5 dile și la o amendă de 50 fl. Se pare că amărîtă 
de >j ustiția de bacșișă,* ce se practică înRo- 
mânia, osînditulă s’a întorsă în sala de judecată și a 
țintită cu revolverulă.asupra judecătoriului. 
Doi advocațl, cari erau în apropiere au împedecată în 
esecutarea planului său pe nenorocitulă și l’au dată 
pe mânile procurorului.

*
Duioșiă la lei. — Grădina zoologică din Dublin 

e vestită prin leii săi, de la cari menageriile europene 
de multe ori împrumută și cumpără puișori. Acum 
sunt câțl-va ani se bolnăvi acolo o leâică și ea se slăbi 
așa de multă, încâtă nici șârecii nu-i mai pu tea goni 
de pe lângă sine — ei veniau atrași de mirosulă cărnu- 
riloră, ce leâică nu erâ în stare să le mănânce. Ingriji- 
torulă ei puse ună câne se goniască și se o apere de 
cloțanl. La începută leâică nu se avea bine cu elă; 
dar după ce elă ucise ună cloțană și după ce băgă de 
semă leâica, că elă a fostă adusă să-i facă bine, se făcă 
mai prietinâsă și cândă muri, sărmana murî răzâmându-șl 
capulă de elă! — Edgar Quinet încă povestesce o întâm
plare de felulă acesta din viața leiloră. Elă cercetă a- 
decă cu Geoffroy de St. Hilaire »grădina de plante* din 
Paris și dice: >Ună leu și o leâică stetâu într’o coliviă 
fără să se misce, făță în față și fără să ne ia nouă sâma. 
După eâtă-va vreme ridică leulă puternica sa labă și 
lină și cu multă grijă o așecjâ pe fruntea leâicei. Multă 
timpă stătură apoi animalele în acestă posițiă. Grupa 
loră se cuprindea de o adâncă jale și de o durere, a 
cărei espresiune ară fi încântată ochii unui pictoră. Ve- 
nindă mai tărtfiu îngrijitorului, ne spuse, că chiar în acea 
iii le murise puiulă loră și așa ne esplicarămă de 
unde venia jalea și durerea loră ! Atâta duioșiă și simță 
la lei.

*
Armeria. — țliarele din Madridu ne aducă vesti mai 

amănunțite despre arderea museului de arme de acolo. 
«Armeria* s’a clădită pe vremea lui Filipă II., care adună 
și păstră acolo obiectele istorice din colecțiunile dela Si- 
mancas și Valladolid. Cele mai cunoscute anticitățl erau: 
armătura regelui Alfons V. de Aragonia; ună scută, pe 
care Don Iuan de Austria l’a luată dela Mauri; armătura 
ducelui de Alba, a lui Don Iuan de Padilla, a lui Don 
Alvaro Bazan ș. a. Intre stegurl mai vrednică de în
semnată erâ stâgulă de răsboiu ală lui Carolă V. pur
tată în espedițiunea sa la Tunisă. Dintre paloșe cele 
mai însămnate erau: paloșulă celui din urmă rege din 
Granada Boabdil, paloșulă lui Pizzaro, ală Isabelei Cato
licei, Colada, cunoscuta spadă a lui Ci dă ș. a. — Fo- 
culă începu pela 12 cesuri nâptea și în decursă de 10 
minute aprâpe tâtă partea de susă a vechiului edificiu 
erâ cuprinsă de flăcări. Regele, regina și infanta Isabella 
alergară la Armeria îndată ce li-se aduse vestea, că arde. 
După mari străduințe le succese âmeniloră să localiseze 
foculă în rândulă de susă. Cea mai mare parte a arme- 
loră fu mântuită. Se făcură în grabă cercetări și până 
acum se crede, că foculă s’a aprinsă din o țigară, pe 
care ună lucrătoră a aruneat’o din nebăgare de semă 
pe o grămadă de pârnjă. Multe anticitățl au fostă duse 
din edificiu; dar cele din rândurile mai de josă au ră
masă la loculă loră. Dintre anticitățile mai însămnate 
numimă: stegulă din bătaia dela Lepanto; paloșulă lui 
Ci dă, armura și coifulă lui Don Iuan d’Aaustria și a lui 
Carolă V, precum și vestita corână visigotică dela Guar- 
ragar. S’au prăpădită, multe slâgurl în focă, armături 
japonese, trei din acele vestite lămpașe, de cari se folosi 
la Lepanto Armada spaniolă. Se crede, că >Armeria* 
nu se va răzidi mai cu sâmă, că pentru păstrarea anti- 
citățiloră dintr’ânsa se proiectase de multă vreme clă
direa unui edificiu nou.

* *
Revista băiloriî. — După cele mai nouă date are: 

Hali 1492 âspețl; Sangerberg 47; Trencin-Toplitz 1687; 
Teplitz-Schonau 4194; Carlsbad 17.542; Gmundeti 3346; 
St. Badegund 403; Ischl 5016; Modling 2538: Giess- 
hiihl 175.

*
Hei iom ini at ura.

De câte-va (file 9e aici, în Brașovă, pictorulă 
academică din Cracovia, d-lă Schnapeck, care în vrei 
me de 2 câsurl se însărcinâză a învăța pe or- 
cine arta heliominiaturei. Elă a avută deose
bita onâre a instrui în acestă frumosă genă ală picturei 
pe damele de onore ale M. S. Reginei României, și chiar 
și pe Regina, care arătă ună viu interesă pentru arta 
d-lui Schnapeck. Dela curtea română i s’a dată și ună 
testimoniu de recomandare scrisă și subscrisă de cititâ- 
rea Reginei, de dâmna baronăsă Witzleben. Astfeliu de 
testimonii posede d. Schnapeck și de la alte case, unde 
a dată instrucția precum și de la câțl-va profesori de 
pictură. Recomandămă și noi tuturora acăsta artă ușo
ră de învățată, prilejulă fiindu-le bine venită. Câte-va 
modele a espusă d-lă Schnapeck la librăria Zeidner 
din Târgulă grâului. —Elă șede în hotelulă: Union 
Nr. 15 și se află acasă de la 1 până la 3 câsurl.

La numârultt acesta se alătură und Apelă privitorii 
la societatea „Opinca română.11

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Rentă de aură ungară6°/0 122.05
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.40
Rentă de hârtiă 5°/0 • ■ 88.55 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare.......................... 140.75
Amortisarea datoriei căi

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

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

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

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

mișă.............................. 101.50 |
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 I Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Bonuri rurale transilvane 101.50 I Londra 10 Livres sterlinge 121.80

96.40

Cursulu la bursa de Viena
din 18 Iulie st. n. 1884.

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

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

ung.................................. 114 80
Losurite pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.10 
Renta de hărtiă austriacă 80.60 
Renta de arg. austr. . . 81.60
Renta de aură austr. . . 103.30 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 855.—
Act. băncel de credită ung. 303.75 
Act. băncel de credită austr. 302.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orl................ 9.67 —

JBurșa de SSncnrescI.
Cota oficială dela 5 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5%)- • • • Cump. 93 vend. 94’
Renta rom. amort. (5°/0) . . 95 —

* convert. (6%) . . 97 > 97x/a
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34 >
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102 * —

> M » (5°/o) • 90 —
* > urban (7%) . . > 101 > 105
* > » (6’/o) • • * 98 —
> •> ’ (5°/0) • • > 87 » —

Banca națională a României » 1.370 » 1383
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 328. > 331

< > > Națională . . » 238 * —
Aură • » 5 40. > .—
Bancnote austriace contra aură » 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 19 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 9.15 Vând. 9.18
Argint românesc .... . . » 9.10 • 9.15
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 °/0 pe ană.

Numere complete din „Gazetă11 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

rsr' Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe una jumătate de anO. său 
pe unii anii, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c.? care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl.? er pentru România 8 lei. d&a

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.*

L/tC l utaipesi.

o» • I

"Joia?!

Ifrbntf

rnU*-. ..
OftljllW

Inlocuesce pe deplinu vinulu finii de Bordeaux.
Acestă vină negru escel&ntă și fiară îndoielă celă mai bună ală Un

gariei p6te fi pusă. în privința cualității sale superifire alături cu vinurile 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îlă prescrie cu cele mai 
bune- succese cel oră ce suferă de anemiă, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențiloră s. a.

Veritabilii e numai atunci d£că atâtă eticheta câtă
ard marca de mai susă înregistratăși capsula și dopulă fie-cărei sticle va 

la tribunală deodată cu firma.
Se capătă în sticle împlute la 

steua roșia (rothen Stern) în Brașovă,
Lukâts, Konya Săndor, Riskas Bdla, Hirschfield Sândor, Gergely Ferencz și
Novâk Viktor în Glușiu precum și în cele mai multe orașe și la t6te băile 
(scaldele) Transilvaniei.

noi la domnii Vinii Porr la
(?. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki

Nr. 36 ex 1884. 
sen. scol. Concursă.

3—8

Pentru ocuparea postului de învățătorii la scdla gr. cat. din Șisuțu 
comit. Bistriță-Năseudu să scrie concursă cu terminulă prima Augustă 
st. n. 1884.

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

Alesulu va fi învățătorii provisoru trei ani după decursulă cărora 
dovedindu hărnicia și purtare bună va fi numitu definitivă mărindui-se 
salariulă la 200 fl. v. a. și accidențiele de sub 2 și 3.

Dela concurențl 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:
Virilii Deacil.

Notariulu:
Istrate Siiciu

5—25 invitare de abonamentu la cele mai eftine diare române.
„Amiculîi 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 căle; — și publică : novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiuni de căiătoriă, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — «Sciri din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesăză mai de aprope societatea românescă, — „principiă 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 x/3 ană 2 fl., pre 1/4 de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulrt romanii.44 ț)iară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a (fi (c- n>) a fie-cărei lune, în numeri câte de P/i—21/., c61e 
și publică: ,articlii din sfera tuturoră sciințe'oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă pentru 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, scirl — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/a 2 fl., pre ’/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci -— lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Română.4* Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—lx/3 căiă — și publică: «no
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «scirl din 
lumea mare* mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibill în timbre poștali.

Tote aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.

—Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. —

Aceia, cari voră abonâ tote trei diarele nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fărte frumbse.
d.e proToă se trimitiă. gratis ori cui.

13C A se adresă la: Cancelaria „NEGBIJȚ11J44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare următorele opuri de minune eftine:

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., 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 comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologiă- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea liinbei 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

—— ■ Tote acestea 20 opuri deodată procurate

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Ifigeuia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Ifigeuia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue se se înșire. 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 Pamfiliu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Hennau și llorotea după W. de Goethe 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 me uita. 
Golecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Brețulă 50 cr.

dan cu prețulă bagatelă de 3 fi. 60 cr.se

Tipografia Alexi Brașovă.


