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Mercuri 11 (23) Iulie

la

„Gazeta Transilvaniei?1
Cu 1-u Iuliu st. v 1884 se începe unu nou abonamentu, 

la care învitămft pe ouorații amici și sprijinitori ai foiei nostre.
Abonamentulii: Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 fi., pe șâse luni 6 fi., pe unii 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 binevoifescă a-șl reînoi de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea cjiarului se nu s6 întrerupă.

Administrațiunea >Gazetei Transilvaniei.»

Brașovti în 10 (22) Iulie.
Madame Adam, cunoscuta scriitore francesă, 

care se îndeletnicesce cu politica, o escepțiunală 
ocupațiune la femei, a remasu, se vede, așa de 
încântată de priimirea, ce i-au făcut’o Ungurii 
când înainte cu câteva luni a visitatu Peșta și 
ciardașuld, ce l’a jucat!! în salonulu unui aris
tocrații ungurii, trebue că i-a făcutu o impresiune 
atâtă de mare încâtu s’a hotărîtu să scrie despre 
Maghiari, spre a’i lăudă și a înălță la ceru mai 
alesu pretinsul!! lorii liberalismu.

Era timpulu supremii ea să se mai găsăscă 
cineva, care să iea în apărare liberalismul!! un- 
gurescu, care este în periculă se m6ră de anem ă 
fără ca lumea să iea vr’o notiță despre elfi și 
fără ca să i se scrie măcar unu necrologă cum 
se cade în care să se espiime părerea de rău a 
cetățenilor!!, că l’au perdutu făr’ de veste.

Madame Adam a tostii alesă de providență 
spre a dă unii lustru nou stăgului feștelită alil 
liberalismului modernu ungurescu. Ea s’a și în
cercată ală împodobi cu fluturi lucitori de aură, 
dăr se cunosce forte bine din apropiere, că aurulă 
este falsă și fără preță.

Intr’unu capitulă asupra „naționalităților!! 
din Ungaria/1 Madame Adam susține, că Ma
ghiarii sunt generoși și drepți fflță de popdrele 
nemaghiare și că nicidecum nu voescă a-le ni
mici. Asta este opiniunea ce a căștigat’o marele 
politică feminină din întâlnirea și petrecerea cu 
somitățile societății maghiare din Pesta; prin țâră 
n’a umblată Madame Adam și pdte că n’a vă- 
cfutu în viața ei ună Română ori ună Sârbă, 
ori ună Sasă din regatulă S-lui Ștefană.

Ceea ce scie dânsa său, mai bine c^isu^ ceea 
ce i s’a spusă de cătră cei, cari au ospâtat’o la 
Pesta este, că odinidră Maghiarii viindă din Asia 
ne-au luată nouă autohtoniloră pământulă celă 
stăpâneamă și ne-au subjugată.; dâr n’au făcută 
și ei ca alții, cari nimiceau pe cei subjugați, „ci 
ne-au lăsată să trăimă.“

Ce generositate! Așa (jicea și vulpea, că n’a 
mâncată strugurii la cari nu putea ajunge, pen
tru că au fostă prea acri.

Madame Adam a mai aflată, că la 1848 
Austria cu „divide et impera“ ală ei a sciută să 
seducă pe naționaliști. „Ungaria/1 (fice ea, „care 
s’a luptată în contra tirăniei, pentru drepturile 
și libertatea ei ar fi făcută să se împărtășescă și 
naționalitățile, pe cari le guvernă, din victoria 
ei; dăr după ce a fostă învinsă cu ajutorulă 
rescdlei loră sângerdse, s’a mâniata pe ele și pdte 
că și acum sâmte acâstă mâniă.“

Este adevărată, că Maghiarii de când au 
ajunsă la guvernă nu facă decâtă ași răsbunâ 

pentru răscdla dela 1848 cum și-au fostă răsbu- 
nată pân’atunci pentru cea dela 1784. In pri
vința acâsta scriitdrea francesă a fostă bine in
formată, dâr ne va iertâ, dâcă într’o astfelă de 
purtare răsbunătdre a Maghiarilor!! nu putemă 
descoperi nici leacă de generositate.

Dăr Madame Adam nu privesce la naționa
litățile nemaghiare ca la nisce popdre cari com
pună și constituescă statulă, ci ca la nisce po- 
pâre subjugate, cari stau în serviciulă specială 
ală rassei maghiare și a căroră interese nu se 
cuprindă în ceea se se înțelege sub cuvântulă 
„interesulă statului."

A învățat-o bine celă ce-a învățat-o teoria 
despotismului ungurescă, care ne (jice: ce vă mai 
jăluiți că vi se face nedreptate, și că sunteți ame
nințați, când după ce v’amă subjugată putâmă se 
vă omorîmă și totuși v’amă lăsată să trăiți. Dâcă 
datele istorice sunt esacte său nu este o cesti- 
une ce privesce pe instructoră, nu pe școlară, 
și Madame Adam se vede că are mare încredere 
în instructorii ei, căci scrie nisce grosolane nea
devăruri istorice cu-o nonșalansă și cu-o super
ficialitate adevărată femeiâscă.

Vomă reveni încă asupra scrierei dâmnei 
Adam, care, nu se pâte negă, cuprinde și unele 
părți interesante și pline de spirită. Este regre
tabilă numai că o scriitâre atâtă de talentată a fostă 
sedusă a crede, că noi Nemaghiarii n’avemă nici 
o causă de a fi nemulțămiți cu Maghiarii, și că 
amă păcătui luptându-ne în contra loră, cari ne 
respectă interesele, obiceiurile, limba și Dumne- 
(jeu mai scie câte tâte.

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

Paris, 22 Iulie. — Alaltaeri s’au ivită 
două cașuri de mârte de coleră sporadică.

In cursulă nopții au murită de coleră în 
Toulon 28, âr în Marsilia 35 de persâne.

Cronica (lilei.
Mâne Miercuri în 11/23 Iuliu la 3 6re d. a. va fi 

erășl adunare generală a representanței orașului Brașovă. 
In ședința de mâne se va alege și comisiunea de 9 pen
tru esaminarea statutului de pășunită și sunt și alte pro
puneri și raporturi însemnate la ordinea (filei.

*
In întâia jumătate a lunei Augustă se voră concen

tra în Cracovia t6te trupele din Galiția, pentru scopuri 
tactice. Intre problemele ce voră ave să deslege, cea din- 
tâiu este asediarea și apărarea fortăretei nou armate Cra
covia.

*
Musicele militare din Viena au primită ordină, să 

studieze imnurile rusă, englesă și sârbescă. Se crede, 
că voră fi visite înalte în Viena.

*
Senatulă academică ală universității din Cernăuți 

a hotărîtă să ceră dela ministrulă culteloră înființarea 
unei facultăți de medicină pe lângă aceea universitate.

*
Relativă la scirea despre încercarea farmacistului 

din Borszek de a se sinucide, mai primimă informațiune 
că a făcută acesta din causa sărăciei. Avea să susțină 
trei surori tinere și era apoi și înglodată în datorii. — 
Sunt călduri mari pe acolo acum.

*
Comisiunea administrativă a comitatului Csik a 

primită propunerea vice-prefectului, ca să se ceră mi
nistrului de interne reformarea legii electorale, întrândă 
în vigore chiară la viitârele alegeri pentru dietă. Propu

nerea a fostă motivată prin sbuciumările demagogice în 
timpulă ultimei periâde electorale.

*

Din Gaclco și Bilec au sosită scirî, că au apărută 
bande de insurgenți, dintre care una tare de 300 de 
6menl, sub conducerea Iui Peco Pavlovici a întrată din 
Vranja pe la Novi-Bazar în Erțegovina; a doua de 500 
de âmenl, sub Stoian Covacevici a venită din Danilov- 
grad. Acăstă bandă din urmă s’a împărțită in 20 de 
mici despărțăminte, ca să pârte răsboiu de guerilla. 
Nesiguranța din partea acestoră bande e mai mare în 
ținuturile Foca și Vjsegrad.

*

>Narodni Listy* află dela corespondentulă său din 
Cettinje, că în urma protestului prințului Nichița în con
tra armării forturiloră dela Bilec și Coryto, comandan- 
tulă Bosniei și Erțegovinei, baronulă Appel, din ordinulă 
ministrului de răsboiu austriacă a sistată armarea fortu
riloră de-a lungulă granițeloră Muntenegrului. Fortifica- 
țiunile terminate se voră ocupă numai de infanteriă fără 
tunuri. Totodată se va așetfa ună cordonă de-alungulă 
granițeloră muntenegrene ca să împedece trecerea ban- 
deloră de insurgenți. Conflictulă e numai aplanată, pănă 
ce o comisiune internațională va regula granițele dintre 
Muntenegru și Erțegovina, în basa tractatului din Berlin.

*

Cu privire la prelungirea mandateloră de deputațl 
se crede, că guvernulă ungurescă va sprijini proiectulă 
partidei liberale. Sigură nu se scie încă de o voră sta
bili pe 4 seu pe 5 ani.

*

întâlnirea împărațiloră Austriei și Germaniei va fi 
în Ișl. I)iua întâlnirii nu e fixată, dar se crede că va fi 
între 7 și 10 Augustă.

*
Legea, ce interzice comerciulă ambulantă în Ro

mânia, silesce pe Jidovii de acolo să-și caute altă patriă. 
In BucurescI și Iași s’au formată comitete, cari să îngri- 
jască de emigrarea loră. Mulțl mergă în Bulgaria și 
Sârbia, alții în America nordică și mai puțini spre Mexico. 
Numărulă celoră emigrați până acum se sue la 760. — 
Mereu numai înainte!

*
O foiă din Praga primesce din BucurescI scirea 

că oposiția ar plănui să detroneze pe regele Carolă și să 
aducă în locu-i pe ducele de Edinburg.

F6ia din Praga, pare-ni-se, vrâ să se’ntrâcă în scirî 
sensaționale cu (parele americane.

*

»N. F. Prese* scrie cu privire la scirea dată de 
slndependința română,* că ambasadorulă austro-ungară 
din BucurescI Mayr ar avă de gândă se ceră dela gu
vernulă română oprirea sărbării centenarului lui Horia: 
>In ce chipă a ajunsă »Indâpendance roumaine* să cu- 
n6scă așa de bine intențiunile Baronului Mayr, noi nu scimă, 
dar »Independance roumaine* putea să scie, că fără a 
fi însărcinată de ministrulă de esterne din Viena, elă nu 
pâte face pretensiunl. Abia putem crede, că se va în
tâmplă acesta.*

*
Consululă tureescă din Cetinje Cevat Efendi a fă

cută cunoscută că în curândă voră sosi în Cetinje co
misari turcescl, ca să reîncepă lucrările pentru regnlarea 
granițeloră spre Turcia. Prințulă Nichița a numită deja 
comisari.

*
Biroulă centrală ală conservatoriloră din Vestminster 

a adresată ună manifestă cătră partisanii săi din tâtă 
țera, îndemnându-i să țină meetingurl, desaprobândă po
litica guvernului din Egipetă și cerendu o disolvare câtă 
mai grabnică a parlamentului. Primulă meetingă se va 
țină în Londra.

*
Prințulă Nichița a renunțată la călătoria sa în 

străinătate, fiindă-că e bolnavă.



PrințulU. de cordnă alu Germaniei și 
România.

In numărulă său de Sâmbătă 7/19 Iulie, „Neue 
Freie Presse» scrie următârele cu privire la viitdrea vi- 
sită a prințului moștenitorii germanii în Bucurescî:

„Dândă ascultare unei învitări pentru o serbare fa
miliară, regele României făcu astă vâră o visită la curtea 
din Berlină. Acâstă visită, — mai alesă că îndată după 
ea făcu și ministrulă-președinte română Brătianu o călă
toria până la principele Bismarc în Gastein — se prive 
atunci ca o dovadă, că influința rusâscă a fostă învinsă 
în BucurescI de influența alianței austro-germane și se 
vorbia cu mulțămire de alipirea stateloră mai mici euro
pene la alianța Europei centrale, la care cu ceva mai 
înainte se alaturase și Serbia. Intr'aceea își îndeplini și 
Rusia apropierea sa de cele doue împărății aliate, dar 
de rivalisarea pentru preponderanța sa diplomatică în 
Bucurescî nu se lăsă și numai acuma suntă câteva dile 
turbatele erupțiunî ale oposițiunei române, ce se apropiă 
de inspirațiunile ruse, au dată pe față ascunsele submi
nări, pe care necurmată, dar cu mai multă precauțiune pote, 
le continuă Rusia, nevoindă să scape Romania din cer- 
culă puterii sale. Cu atâtă mai însemnătore este dără 
vestea, că principele de cordnă germană va întdrce vi- 
sita Regelui Carolă la Bucurescî. Principele de cordnă 
ală Germaniei este heroldulă trimisă, să câștige simpatii 
împărăției germane și acâstă a sa problemă și-a împli- 
nit’o elă de minune în Roma și în Madridă. Persona sa, 
amabilitatea purtărei sale suntă par’că anume făcute, să 
câștige inimile dmeniloră și fără indoelă îi va și reuși 
lui, să le insufle ună prietinescă respectă Româniloră și 
oposițiunea, care se îndreptă deja fățișă împotriva rege
lui din casa Hohenzoller, o va domoli elă numai prin 
presența sa în cetatea dela Dâmbovița.

»Acestă neobicinuită sprijină, ce-lu dă Germania 
d-lui Brătianu, îi este acestuia forte binevenită. Grea luptă 
trebue să lupte elă, pentru a se apărâ împotriva oposi
țiunei parlamentare, ce i se face și numai înțeleptei sale 
energii trebue să-i atribuimă împrejurarea, că s’au sta
bilită relațiuni de amicițiă între România și cele două 
împărății germane, cu tote că esistă ună puternică cu
rentă opusă, ală cărui isvoră după cum presupună po
liticii din Bucurescî, este casa ambasadorului rusescă de 
acolo. Studenții îlă flueră pe strade, poporulă îlă bat- 
jocuresce pe ulițe în clina mare, și după spatele tuturora 
se ascundă autorii intelectuali, acele guri mari dintre cari 
unulă d-lă Grădișteanu, ofensa nu de multă vreme Aust.ro- 
Ungaria prinlr’o cuvântare ținută cu prilegiulă desvălirei 
statuei lui Ștefană celui Mare. Brătianu se afirmă de 
prietină ală alianței Austro-Germane și ăsta este ună pă- 
cată de mdrte în ochii Româniloră ruse (iii. Elă pareză 
ce-i dreptă, cu multă dibăciă tdte atacurile îndreptate 
în contra lui și modulă cum duse la sfârșită cea mai 
nouă crisă ministerială, arată lămurită, câtă de superioră 
e elă în amândouă camerele României față cu dușmanii 
săi; totuși, brutalele încercări de revoltă, cari de câte-va 
dile au umplută de sălbatice sgomote orașulă Bucures- 
ciloră, dovedescă, că pentru ârnă trebue să așleplămă 
hotărîtdre lupte între Brătianu și oposițiune și este ună 
bună semnă, că principele de cordnă ală Germaniei a 
fostă alesă să facă visită sa la Bucurescî și astfelă îna
inte de a se decide lupta să sprijinâscă moralicesce pe 
d-lă Brătianu și politica lui.

,Slă în firea alianței austro-ungare, a pune ori și 
care acțiune de curtesie seu diplomatică, ce-o întreprinde 
unulă din amândoi contraclanții, și pe -sema celuilalt ă. 
Dacă călătoria din Orientă a principelui de cordnă 
Rudolfu a înălțată prestigiulă și autoritatea celoră două 
împărății din mijloculă Europei între poporele peninsulei 
balcanice, visitele principelui de cordnă germană în 
Roma și în Madridă nu au fostă binevenite numai îm
părăției germane, ci și Austro-Ungariei. Amândoi aliații 
își împartă lucrulă, pentru a câștigă simpatii și în Ostă 
și în Vestă pe sama intereseloră loră. Astfelă visită, ce 
principele de cordnă ală Germaniei o va întorce regelui 
României, va avă și pentru Austro-Ungaria îmbucură- 
tdrea urmare, că politica lui Brătianu, ce graviteză 
spre apusă, va prinde rădăcini mai adânci la poporulă 
română față cu intrigile ruso-file ale oposițiunei. Ba 
putemă elice chiar, că nemijlocita urmare, ce așteptămă 
dela călătoria princepelui de cardnă germană în România, 
va căde pe sema Austro-Ungariei, care mai multă se 
interesâză, decâlă Germania, să strîmtoreze influența 
Rusiei în Bucurescî. Germania nu are alt-ceva de gândă 
cu aceste misiuni, întru câtă ele se îndreptă spre Ori
entă, decâtă susținerea păcii; Austro-Ungaria însă lucră 
să sdrobiască pentru Rusia ori ce cale pe care și-ară 
pute lăți ea propaganda sa anti-austriacă preste tdte 
statele vecine dela Prută pănă la Bosforă și la Marea 
adriatică.« *

»Neue Freie Presse» vorbesce apoi de visită, ce 
regele Carolă ală României va face regelui Milană ală 
Sârbiei și dice, că acestă întâmplare încă își are isvorulă 
în apropierea politicei guvernului română de politica ali
anței austro-ungare, de care Serbia mai de multă încă 

s’a alipită. Milană e prietinulă Austriei și de ară esista 
legături mai strânse între Rusia și România, atunci cfice 
fdia vienesă, >de bună sâmă Petersburgulă ară fi îm- 
pedecată visită Regelui Carolă la Belgrad.» Visită acâsta, 
mai dice ea, »eună triumfă ală alianței austro-germane, 
care se va pronuțâ mai lămurită la tdmnă, când princi
pele de cordnă germană va întră în Bucurescî ca ună 
ospe binevenită.»

Crimele anarcliiștilorti.
Cercetarea ce se face tocmai acuma la tribunalulă 

militară din Viena contra anarchistului Kammerer a scosă la 
lumină descoperiri interesante, și-a arătată legătura unui 
șiră de crime sângerose, cari cu câteva luni înainte pu
seră lumea în agitațiune și în spaimă, și făcâu societatea 
să crâdă, că esistă o conjurațiune ramificată în contra 
siguranță stateloră, și în contra vieții și proprietății ce- 
tățeniloră loră.

Din ce în ce mai multă se complectâză iedna cri- 
meloră anarchistice ce s’a săvârșită în Strassburg, Stutt- 
gart, Floridsdorf și Viena și din mărturisirile lui Kam
merer și din alte probe toLă mai multă se lămuresce lu- 
crulu, că erau numai trei persone cari au plănuită și 
esecutată omorurile și atentatele. Dintre acești trei uci
gași doi se află în mânile justiției, pe cândă despre ală 
treilea sunt numai presupuneri vage, fiindcă nici gura lui 
Stellmacher nici a lui Kammerer nu se deschide, pentru 
ca se numescă pe acela a căruia descoperire ar fi de 
mare importanță pentru autorități. Omorîrea comisarului 
de polițiă Hlubek și a detectivului Block în Floridsdorf, 
atentatele în contra farmacistului (apotecarului) Linhart 
în Strassburg, și în contra bancherului Heilbronner în 
Stuttgart, omorîrea îngrozitore a bancherului Eisert și a 
copiiloră săi sunt numai fapta a trei indivizi dintr’ună 
partidă, și mai multe indicii arată, că acei adepțl ai de
mocrației sociale, cari protestară în contra a orl-ce soli
daritate cu acei indivizi, cari voră se reformeze socie
tatea, prin fapte criminale, au putută face acesta în con- 
sciință și în cugetă curată.

Decă se pote privi ca dovedită, că banda ucigașă 
internațională anarchistică, care a operată în Elsația, 
Wurtemberga și in Austria se compunea numai din trei 
persone, ușoră amă ajunge la convicțiunea — dice »Morg. 
P.<—că anarchismulă, atâtă de primejdiosă statului și ce- 
tățeniloră, totuși nu s’a lățită așa de tare după cum 
s’a crezută la începută, cândă se sevârșiră cinci crime 
îngrozitore într’ună timpă forte scurtă, despre cari seu 
se sciea, seu se presupunea, că le-au comisă anarchiștii. 
Pentru societate este ună mare bine, că după constată
rile de până acum anarchismulă n’a luată mari dimen
siuni.

C o r u i» ț i 11 oi e a ia e ta 1 in e.
-Tageblatt» din Sibiiu constată spre rușinea gu

vernului actuală taptulă, că »în 23 luniu st. n. notarulă 
din Iaadă a conchemată pe toți alegătorii, cari au votată 
cu guvernulă și i-a remunerată pe fie-care cu câte ună 
florină. Numai primarulă Grief a refusată oferi ulă din 
motivulă, că dînsulă nu voiesce să-i dică lumea, că și-a 
vândută votulă său. Totă așa s’a întâmplată și în St..- 
Georgiu și în alte comune săsesc!! — Astfelă de mijldce 
a întrebuințată guvernulă spre a-șl ajunge scopulă. Sieb. 
d. Tagblatt se căiesce amară, că corupțiunea a începută 
să bântue și pe Sași, cu tdte că ei sunt într’o stare mai 
bună materială, apoi încheia așa:

»Ună guvernă, care are câtă de puțină pricepere 
de basa unui stată, nu pote și nu trebue să se sus
țină prin astfelă de mijlâce neiertate; căci acestea nimi- 
cescă onestitatea și caracterulă lui de o parte, de altă 
parte corupă pe unii din cetățeni, cari dedațl odată, așa 
voră urma de câte ori va fi vorba se-se folosâscă de 
drepturile, ce le competă. Corupțiunea începută odată 
iea dimensiuni totă mai mari; interesulă comună de 
scolă, biserică, națiune și patriă devine o marfă de vân
dută, da, răpiți-i poporului semțulă său de morală, de- 
pravați-lu prin corupțiunea vdstră, și l’ați despoiată, de 
iotă ce este mai scumpă și mai sfântă intre dmenl, l’ați 
despoiată de moralitatea sa.«

Corespondența nostră din Comitate.
Biserica-albă, 15 Iuliu st. n. 1884.

ț)iua următdre, Sâmbătă, a petrecut’o iubitulă 
nostru deputată în comuna Mercina la protopresbiterulă 
I. Popoviciu. Aci a cercetată pe veteranulă învățâtoră 
Gurgută, care surprinsă de acestă destingere în termini 
aleși a mulțămită iubitului său dspe. Sera corulă pluga- 
riloră a făcută o serenadă, la care a participată mai 
t6tă comuna. S’au cântată 2 piese, compuse anumită 
pentru acestă ocasiune. MânedI desă de dimineță vedeai 
cum înviau stradele, cum poporulă în vestmentu sărbăto- 
rescă le percurge, prin strigăte de ,să trăiască Babeșă.» 
Pe la 6 âre de dimineță trâscurile dedeau signalulă de 
adunare și după ce s’au postată poporulă pe piața 

școlei, Babeșă condusă de protopopulă I. Popoviciu 
întâmpinândă pe dspele dorită cu o vorbire alâsă, potădice 
clasică, în termini plini de bucuriâ dedu espresiune con- 
vingerei și simțiriloră și strigă ună »bine ai venită!*

Babeșă surprinsă de atâta alipire, în o vorbire de 
aprâpe una 6ră asigură poporulă despre îngrijirea-i con- 
sciințidsă și că-i va fi fidelă interpreă ală dorințeloră sale 
la loculă competentă.

Ună cortegiu de 14 feciori aleși, foști militari gin
gași și curați în îmbrăcăminte sărbătorâscă, cu panclice 
vinete pe peptă și cu arme provăduțl, în mersă militară 
între „să trăescă Babeșă» petrecă pe Babeșă pănă la 
locuința, unde dândă salve, cu poporulă adunată își lu
ară rămasă bună, dela iubitulă deputată, pe care cu o 
mulțime de călăreți și 20—30 de trăsuri îlă petrecură 
pănă în comunele vecine. La hotară îlă întâmpinară 
Vrănenii asemenea cu multe trăsuri, apoi așa printre urări 
de mii de voci apropiindn-ne de comuna Fertofă popo
rulă așteptă cu sete sosirea ndstră. Preotulă Pranciovanu 
salută pe alesulă ablegală, care după o cuvântare 
plină de învățături la invitarea acestuia cercetă biserica 
nouă a acestei comune, o zidire imposantă de architec- 
tulă probată Diaconu, apoi cercetă scdla, și după 
câte-va visite d. Babeșă își luă rămasă bună dela acestă 
comună.

La hotarulă Vraniuțului zărimă o mare de adu
nați. 33 de călăreți cu economulă Josimă Prevanitura 
ca conducătoră în frunte ne cuprindă și ne conducă 
spre direcțiunea poporului adunată.

Nu sciu fostau primirea lui Cesară după bătălia dela 
Thapsus în anulă 46 a. Ch. pe când venise în Roma, 
mai imposantă, mai însuflețildre; mai triumfală decâtă 
ce amă văzută aicea.

Șâse cară cu câte 4 boi erau postate de-a drâpta 
și de-a stânga șoselei pe unde trecâmă. Cununi de flori 
împodobeu cornele, totă așa cununi spatele boiloră, clo
pote mari grijite și lucidse la curele netede erau legate 
la grumazulă acestora vite. Unulă conducea funia, 
altulă pocnia sbiciulă, ală treilea era conducătoră. 
Carăle erau provăcjule cu arcuri de triumfă ce purtau in
scripția de »bine ai venită!« In unulă erau bătrânii, în 
celălată totă fete alese, frumsețele satului, în costumă 
sărbătorescu, în ală 3-lea erau tinerii și în ală 4-lea nu 
vedei alta de câtă capete gole. Aceste cară făcâu capulă 
șirului de preste sute de trăsuri. Numai, în pasă putâi 
înainlâ. PetrecuțI de marea de poporă peste podulă cu 
arcuri, înaintea scâlei ne-amă oprită unde era pregătită 
primirea. Salutată a fostă delegatulă de ună școlară 
Miocă Marlină și de teologulă Petru Belii. Babeșă și 
aci a cuvântată peste o oră,

Răcășdia asemenea a escelată, preotulă lână Luca 
și economulă Nicolae Simeonă au ținută vorbiri de în
tâmpinare, ambele pline de zelă și entusiasmă.

Luândă rămasă bună dela acestă comună, pleca- 
rămă spre Ciuchiciu, care comună trămisese ună ban- 
deriu de 40 călăreți înaintea ospețiloră la comuna Ră
cășdia. •, La. marginea hotarului Răcășdia i-a așteptată 
într’o calescă cu 4 cai, eră soția tânărului G. Nădășianu, 
carea într’ună vestmânlă pitorescă, costumă națională de 
mare eleganță, părea: ,l)in ceriu ești o minune, Și dul- 
ce-i glasulă tău.» Ea a presentată doritului delegată ună 
bnchetă de flori arangială cu multă gustă.

La isvorulă satului, într’ună câmpă poetică, sule 
de omeni, fete și muieri, mici și mari, toți îmbrăcați săr- 
bătoresce (doue cară cu câte 6 boi împodobiți cu flori 
și crengi vertij în frunte cu frății NădășienI îmbrăcați ca 
curcani și cu nația venită dela Macoviște pedestru, în 
frunte cu preotulă și învățălorulă, era a doua respective 
a treia grupă pentru bineventare.

Aici așteptau cu nerăbdare jucândă cu toții hora 
lui Babeșiu.

Ună aspectă mai imposantă nici că am văzută. 
Aici ârășl fără de călăreți, mai erau și două cară cu câte 
6 boi, totă părechia de rasă deosebită; care erau aco
perite cu arcuri de triumfă de bine ai venită și boii îm
podobiți cu flori.

Oratorii întempinători au fostă; economulă Salic, 
Nicolae Constantinoviciu stud. de a VI clasă și Georgiu 
Lințiu.

Prândulă demnă și de ună Luculus, a fostă la 
frații Nădășiam.

In intervalulă dela 4 âre după amâdi au fostă în 
comunele Nicolințiu, Rusova-noua și vechiă, Berliște, Mir- 
covațiu. Ciorda și Samu întâmpinată în totă loculă cu 
același entusiasmă. Căruțele și călăreții ce acompaniau 
mersulă triumfală nu mai avâu capătă și numără. Prin 
tdte comunele erau rădicate și în câte trei locuri arcuri 
de triumfă, toți numai pe Babeșă doriau a-lă vede și 
ferice se țină, care numai vestmintele baremă i pu
tea atinge. Am vădută primire imposantă, și însufle
țire, dară despre ună astfelă de gradă ală entusias- 
mului nici ideă n’am avută. Ca să atingi tâte lucrurile 
ți-ar trebui dile întregi, âr ale descrie cum au fostă, e im
posibilă, pentru aceea nisuescă a fi scurtă.

Frumâsa vorbire de întâmpinare a ținut’o preotulă



Avramescu tânărulă, preotulă Muca din Jacu dar dintre 
toți oratorii după modesta mea părere s’a distinsă prin 
elocința și predarea sărbătorescă învățătorul ă Gailovici 
din Mircovață.

Nu potă a nu mai aminti aci, ca completare a co
respondenței trecute că, pe lângă tâte șicanele avute, 
bravă s’a purtată la alegeri: preotulă și învățătorulă Di- 
mitrie Petroviciu din Locotană, părintele Popoviciu din 
Potocă cu puțineiii săi aderenți; deși în anii trecuți ni-au 
fostă inimici, de astă dată suntemă îndestulițl, dar pe 
viitoră dorimă mai multă, onârea preotului și alegăto- 
riloră din Bogodinți, aici așteptămă pe viitoră sămânță 
pură să aducă rodă îndecită; ondre și mulțămită pentru 
zelulă desvoltată preoțiloră Avramescu tîn. și bătrânulă 
și Vinca din Nicolință, preoțiloră și inteleginței din Ră- 
cășdia și bravului economii de aci Nicolae Simeon, pre
otului și alegătoriloră din Jam, âră față de preoții Adamă 
Popoviciu și Petru Cerbulă din lladia, cari nici n’au luată 
parte la alegere, trebue să ne esprimămă părerea de rău, 
că de astă dată nu au fostă la culmea misiunei loră, ci 
s’au lăsată seduși seu intimidați de interesele fixe ale unoră 
âmenl, cari nu merită nici o sprijinire, ba de și sunt de 
nemulă nostru, ca fii vitregi ai poporului trebue perse
cutați. In acestă comună de nu aveamă pe bravulă pre- 
otă Mădincea, care la alegere, ca și după alegere a fă
cută și din nopte <Țluă> trebuia să vedemă poporulă în 
tabăra inimică.

La întâmpinarea deputatului nostru numai notarii 
lipsiau, până cândă pretorele ca omă cultă însuși a fostă 
de față și la banchetă, eră în lamă a făcută visită depu
tatului.

Nu sciu lipsa de cultură, frica de domnii dilei seu 
mustrarea de consciință i-a făcută a absentă de a dâ 
onorulă cuvenită deputatului cercualu și așa și a loră, 
cu tâte că se vorbesce, că chiar pretorele a făcută atentă 
antisliile pentru sprijinulă de a fi primită serbătoritorulă 
conformă dorinței poporului. E tristă în adevâră, că în 
tote comunele autjiai vaiete asupra notariloră comunali, 
cari deși ca aleși pe viață trăiescă din sudOrea bietului 
poporă, tractâză în modă necuvenită cu bietulă țârană, 
ba încă dela alegere încâce, încercă a-șî arătă influința 
ca domni și nu ca binevoitori ai poporului. Ar fi de 
dorită, ca se se restabilâscă • armonia, și în locă de a 
persecută pe cei ce și-au dală volulă lui Babeșă a-i 
lăudă ca pre cei ce și-au făcută și pricepută datorința ca 
civl și patrioți.

In fine mai adaugă că iubitulă deputată dela Jam 
reîntornându-se ca ospe la casa ospitală a advocatului 
Roșiu, Luni în 10 Iulie s. t. cu trenulă de seră a ple
cată la familia Mocioni promițândă, că la unu timpă po
trivită va veni ârăși spre a percurge și celelalte comune 
petrecândă atunci vre-o trei săptămâni între poporă, că 
așa convenindă câte cu unulă și pulândă ascultă pe fie
care să-și noteze neîndreptățirile și dorințele poporului.

Pădureanulft.

Societatea »TRANSiLVANlA<
Distribuțiune de stipendiu (bursă).

Stipendiulă >A. Pap iu Ilari ană* în sumă de 
1600 lei anuală fundă liberă cu începere dela 1 Octob. 
1884 înainte, se aduce la cunosciința doritoriloră de ală 
obține.

Acestă stipendiu este destinată pentru studie la o 
.academiă de comerciu.' Sunt admiși la concursă 
numai tineri români de peste CarpațI.

Doritorii a obține acestă stipendiu voră înainta ce
rerile loră înscrisă cătră »Comitetulă Societății 
Transilvania, Bucuresci, strada Plante- 
loră Nr. 24.,' celă multă până la 25 Augustă a. c. st. 
v. și le voră însoți de următdrele acte:

1. Certificatulă de boteză. 2. Certificată, că a ter
minată liceulă și a depusă bacalauriatulă (maturitatea), 
seu a terminată o scâlă reală ori comercială secundară. 
3. Cerlificată de paupertate. 4. Se-și ia îndatorirea a se 
conformă dorinței esprimate prin ari. 4 din statute, de 
a-și aplică cunoscințele în partea locului, și în fine a 5-a 
să-și ia îndatorirea, că la terminii prevetjuțî în programa 
academiei unde va fi trimisă să-și facă neapărată esa- 
menele. Neîndeplinirea acestei îndatoriri atrage după 
sine perderea stipendiului.

NB. Onor, nedacțiuni ale Țiareloră române cu de
osebire cele de peste Carpați suntă rugate să bine voescă 
a reproduce presenta publicațiune de concursă.

Președintele Societății: Gener. G. Adrianu. 
Secretară: D. Precupă.

Colera în Franța.
In ținuturile de prin prejurulă Marsiliei starea 

lucruriloră merge spre mai rău, căci începă a se arăta 
totă mai multe cașuri de coleră. In Saint-Anne a mu
rită o fetiță de 14 ani, patru câsuri după ce băuse două 
pahară de apă rece. — 339 de arestați au fostă libe
rați din pricina colerei; âr criminalii, ce se arestâză de 
aici încolo se supună unei isolări de 10 (jile. — De alt- 

felii pentru ajutorarea și îngrijirea bolnavilor!! se iau ma
suri totă mai energice. Unii numără mare de sudenți 
în medicină au sosită în Marsilia, oferindu de voe ser- 
viciulă lorii. Temperatura este în umbră 38 grade Gelsius.

x
/

Doctorulu Onimus, care a fostă în Marsilia, spune 
că, afară de colera asiatică adusă din Toulon, mai e 
acolo și colerina și colera nostras, cari îșl au isvorulă 
în necurățeniile orașului; ba acestă din urmă, colera nos
tras, după resultatele cercetăriloră profesorului Auisel, 
esistâ în Marsilia chiar mai înainte de a se ivi colera 
în Toulon. Senatorulă Bârne încă povestesce, că fața 
orașului s’a schimbată cu tolulă, de când e bântuită de 
epidemiă.

x
Din L y o n se scrie, că și acolo s’au arătată câteva 

cașuri de coleră. Hotelurile orașului suntă îndesate de 
fugari din Toulon și Marseille.

x
Călătorii, cari vină din locurile bântuite de epide

mia și trecă peste Italia, să ajungă în Tirolulă sudică, 
sunt supuși la a doua carantină în Ala. Pe la 
Ponteba granițele sunt încă deschise; dar și numărulă 
călătoriloră cari trecă pe aici este neînsemnată. De ase
menea și transporturile de pOme, ce pe astă vreme se 
făceau în mare măsură din Italia spre Viena, s’au mic
șorată forte multă.

x
Din Padua se scrie, că toți călătorii, cari sosescă 

acolo se supună unei desinfectărl. »Alta Italia* 
a protestată prin direcțiunea sa pentru astă ,îmPede- 
care* a comunicațiunei.

x
Ministrulă germană Gossler a dată ordină tuturoră 

comuneloră cu privire la împedecarea colerei. Toți că
lătorii venindă din Franța trebue să se supună 
unei cercetări medicale la stațiunile din granițe; 
bolnavii trebue i sol ați in grabă; apoi trebue for
mate comitete sanitare și peutru locuri in cari nu 
stau mai mulți, decâtă 500 locuitori.

x
Vesâtulă epidemiologu, profesorulă Drasche se 

esprimă înlr’ună articulu astfelă despre starea ac
tuală a epidemiei, întemeiându-se pe datele de până acum : 
»Țările mai apropiate si mai depărtate de granițele Fran- 
ciei suntă acum cu multă mai puțină amenințate 
de pericolulă colerei, decâtă mai ’nainte cu câteva săp
tămâni. cândă se vesti cu așa grabă că epidemia ar fi 
isbucnită în Tirolă. Colera nu progresâză mai de locă 
seu prea puțină și prea încetă chiar și pe terenulă, ps 
care deja s’a făcută stăpână. Pote că prin acesta se 
dovedesce, ce desă s’a întâmplată în ultimile decenii, nă- 
suința hotărită a epidemiei de a rămâne localisată.

>La stațiunile italiene Chiasso Bardonâche și Venti- 
miglia, unde s’au grămădită mii de fugari venițl din 
Toulon și Marsilia, epidemia nu se pronunță, cu tâte că 
împrejurările aceloră locuri suntă prea puțin favorabile 
unei bune stări sanitare. In Saluzzo din Piemont nu 
putemă presupune că se va lăți colera, cu tâte că trei 
cașuri s’au ivită și acolo. Elveția și Tirolulă, în cari 
s’au refugiată multă lume din Francia sudică, se bucură 
de cea mai bună stare sanitară. Intre Toulon și Mar
silia s’au ivită cașuri de coleră numai ici și colo pe câte 
o corabiă, și nu pe uscată, pe țărmuri. Chiar și cașu
rile de colera nostras, care de altfelă se arată desă 
cândă sunt călduri mari, ca acuma de pildă, sunt forte 
rari. Astfelă nădejdea, că vomă rămânea fe
riți de astă dată de epidemiă este bine înte
meiată.'

Diverse.
Bătaie în vreme de pace. — Nu departe de Strass- 

burg se află sătulă Eckbolsheim, în care-o săptămână 
a trecută de atunci — se petrecu următârea întâmplare. 
Trei suboficerl și doi soldați de rândă petrecâu cântândă 
în ospătăria satului. Cântecele loră ațîțară mânia duoru 
flăcăi ce erau acolo, în așa măsură, că ei începură a 
batjocori și a amerințâ pe ostași, până ce hangiulă îi 
scâse din casă și-i așecjă înaintea ușei. Năcăjiți îșl cău- 
tară ei și alțl tovarăși, veniră să batjocurescă erăși pe os
tași, âr când aceștia se ridicară să plece, ei aruncară cu 
petri după dînșii. Intr’aceia o patrulă pornită din por- 
tulă Wolfisheim sosi și aresta pe neastâmpărații feciori. 
Omenii satului se strînseră atunci repede amerințându 
pe soldați; âr’ unulă dintre arestați cercă să se smulgă 
cu puterea din mânile loră. Suboficerulă, care îi con
duce porunci să descarce armele; înpușcară cinci inși 
și tote cinci glânțele merseră — nu în golă. Hangiulă, 
ce sta la ușă, fu nimerită în mână; ună omă, ce stă 
lângă elă, în genunchi, alți doi totă în piciâre și chiar 
și suboficerulă conducătoră fu lovită în șolduri cu atâta 
înverșunare, încâtă după ună câsă muri. Cine sapă grâ- 
pa altuia, cade elă în eal

*

Eomanulă unei femei. — pilele acestea s’a îm
pușcată într’unulă din suburbiile Vienei modista Matil- 
d a H e s s. Acăstă femeă a fostă fiica unui avută fabri- 
cantă din Boemia și s’a măritată după ună tânără din- 
tr’o casă fârte avută, dar care-și mâncase mai tâtă partă 
sa de avere. Elă, după ce s’a însurată, s’a apucată să 
prăpădescă nu numai restulă din averea sa, ci și pe a 
neveste-si. Vă^endă biata femeă pericolulă, zori pe băr- 
batulă său să scape ce să mai pote scăpa. Așa s’a întâm
plată, și cu puțina stare scăpată de ruină veniră la Vi
ena. Aci deschise sărmana femeă ună comerciu de mode. 
Insă bărbatulă totă nu s’a îndreptată, ci a adusă pe 
nevastă-sa la sapă de lemnă și apoi a părăsit’o — Ea 
s’a luptată căți-va ani cu lipsa și cu năcasurile și ade
vărata ei stare n’a descoperit’o nimărui, ci dicâ: »Sum 
fârte nefericită. Nu-să nici fată, nici nevastă, nici vă
duvă, pentru ce să mai trăescă?* Două dile după aceea 
a fostă aflată mârlă de împușcătură. In locuința ei nu 
s’a aflată nici ună cruceriu.

*

Betrenețe. — In anulă mântuirei 1635 murî în 
Londra ună bătrână, ce nu avea nici mai multă nici 
mai puțină, decâtă 152 ani și încă 9 luni pe deasupra. 
Minunatulă bătrână se numia Toma Parr. Se născuse 
pe moșiile contelui Arundel, trăise cumpătată, lungin- 
du-șl în acestă chipă traiulă. Păcate din fire nu avea 
bătrânulă, decâtă numai unulă — dragostea, artj’o fo- 
culă! Când erâ de 88 de ani se^însură ântâia âră, și-șl 
luă de nevastă o fetiță s’o sorbi cu ochii. Trăi cu ea în pa
ce și bine 32 ani și după ce muri, se însură eră-și bătrânulă 
de 120 de ani. Nu-i plăcea văduvia. Și apoi lucru naibei 
și a doua nevastă îlă plăcea să moră, parcă nu erâ elă 
celă mai bătrână între toți. Cândă erâ de 130 ani Toma 
îmblătia încă grâu și erâ tare harnică. Mai târdiu îșl 
perdu vederea și fu adusă la stăpânu-său în Londra, 
unde-lă întâlni și pe elă mortea. Parr a trăită în trei 
vecurî: 17 ani în vâculă ală 15-lea, ală 16-lea vâcă 
întregă și 35 de ani într’ală 17-lea vâcă; âr după îm- 
părțâla nâstră a istoriei s’a născută în evulă me
diu, cu ună deceniu înainte de descoperirea Americei 
și a murită în evulă nou. Câte întâmplări nu a vă
zută Toma rostogolindu-se de odată cu vremea pe dina- 
ntea ochiloră săi!!...

*
Legendă. — Ca să se scie de unde și de când 

au începută âmeii a’și face și a bea cafea, scriemă: In 
anulă domnului 1258, dervișulă Hagi-Omar fu isgonită 
din mănăstirea sa Mocca și, ca să nu rămâiă pe drumuri, 
se duse să ’și caute adăpostă într’o pescere din munții 
vecini. Aici trăia elă mai cu rădăcini, mai cu erburl, 
mai cu pâme, în scurtă, cu ce putea bietulă omă. Dar, 
ca să schimbe mâncările, s’apucă odată să culâgă fruc
tele unni mărăcine cu numele »cava." Isgonitulă dervișă 
găsi, că prăjindă bâbele le face și bune de mâncată și 
outritâre. Și așa îi veni în minte să le piseze între pe
trii, să le pună sdrobite în apă și așa să le bea. Și, zău 
cu astă mâncare îi mergea bine dervișului atâtă de bine, 
că vădându-lă odată foștii lui tovarăși se mirară de să
nătatea și vioiciunea lui, — ei să așteptară să’lă 
vadă său mortă, seu prăpădită ca vai de elă de 
fâme și de sete. Amară le spuse cum trăesce și 
ei se duseră ’n ruptulă capului să spună și căpităniei 
loră. Acesta, ca toți omenii din vremea și locu
rile acelea, socoti întâmplarea de o minune a lui 
Allah, se înduplecă să erte pe Omar, îlă chemă âră la 
mănăstire — și învăță și elă și ceialalți toți cum se făcea 
cafâua. Ca să aibă însă și alții folosă de »cava« — 
totă omă bună dervișulă — vesti stăpânire! din Mocca 
despre descoperirea lui Omar, și stăpânirea — totă rea 
stăpânirea ca’n totă loculă și’n totă vremea — puse 
strajă țînuluriloră cu »cava.' Destulă, că din omă în 
omă află tâtă lumea și mai pe căpătate mai pe cumpă
rate totă insulă îșl gătea cafea! — Astă poveste, e po
veste turcâscă. Dar să nu uită, legenda mai spune 
că Hagi-Omar s’a pusă și stă acum între sfinți — și 
așa se și cade după totă dreptatea, că ce-a făcută bine 
a făcută bietnlă Hagiu !...

Ifeliominiatura.
Amă anunțată într’unulă din numerii trecuți, că 

d. Schnapek a sosită aci din Bucuresci și primesce elevi 
și eleve, ca se’i instruiască acâstă artă. Precum ne-a 
asigurată artistulă, ori cine pâte învăța arta picturei-he- 
linminiature în 2 lecțiuni, fără să posâdă cunoscințe pre
găti tore în pictură sâu desemnă.

Acâstă artă, de a luâ prin mijlocirea fotografiiloră 
copii fârte naturale pe sticlă în colori vii, d. Schnapek 
o posede în deplină măsură și învață pe ori cine a o 
posede pentru ună mică onorară. Lucrări de a-Ie d-lui 
Schnapek și de ale eleveloră sale se potă vedea espuse 
în librăria d-lui Zeidner. D. Schnapek, care va stâ nu
mai câteva <ȘHe acb locuește în hotelnlă »Union,« came
ra Nr. 15. Se găsesce acasă în fiecare di da la ârele 
1—3 d, a.________________________________________

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr, Aurel Mureșianu.



Oursulu la bursa de Viena
din 21 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurtt ungară6°/0 122.10 
Rentă de aură 4°/0 . . . ^1.70 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.55 
împrumutul!! căilorii ferate

ungare.......................... 142.60
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.05 

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

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

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

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

■ vinii ung.............................99.—
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 115 10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.60 
Renta de arg. austr. . . 81.55
Renta de aurii austr. . . 103.30 
Losurile din 1860 . . . 135.20
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 303. —
Act. băncel de credită austr. 301.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5,77
Napoleon-d’orI................ 9.67
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.80

Bursa de Ktictiresci.
Cota oficială dela 7 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 937a vând. 943'4
Renta rom. amort. (5°/0) • • » 95l/a *

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

• „ (5°/o) • • n 90Va —
> urban (7%) • • » 101 » 105
» » , (6°/o) • • > 98 » —

* > (5°/o) ■ • 87V4 * —
Banca națională a României > 1370 » 1420
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 328. » 354

« » • Națională . . » 244 » —
Aură 4 35. » .—
Bancnote austriace contra aură > 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovfl
din 22 Iulie st. r>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.15 Vând. 9.18
Argint românesc .... . . » 9.10 > 9.15
Napoleon-d’orI................ . . » 9.66 » 9.68
Lire turcesc!..................... . . » 10.90 » 10.96
Imperiali......................... .’. » 9.90 » 9.96
Galbeni............................. . . « 5.63 > 5.67
Scrisurile fonc. «Albina* . . . « 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/o pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumetate de anu sâu 
pe unii anu, 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 fi., er pentru România 8 lei. -aag

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“
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2—3

caută spre cumpărare Acțiile băncei „Albina"
ȘI CU PREȚU URCATU 

și bețiile banceltm „(Aurora" și 

-^= CU PRETURI SOLIDE. =-
■*-4* hărții de valore nu se mai caută pentru acum.

A se adresă — pe lângă acluderea unei maree poștale de 5 cr. pentru respunsti la

Cancelaria Negruțiu în Gherla — Szamosujvâr.
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Kagaiinu de Încălțăminte
I

„CISMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.
Comande după nrâsură

se voră. efectuâ din materialii solidu 
și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomându onoratului publici! depositultl 
de pălârii pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se prim eseu și se efectui^ză

$
11 promtîi și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.

7—25 Invitare de abonamente la cele mai eftine diare române.
„Aniiculik Familiei46 diară beletristică și enciclopedicii-literarîi — cu iluslrațiunl. Apare regulata în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 câle; — și publică: novele, poesii, romanurl, aventuri picante, impresiuni de căiStoriă, studii sociali; — articlii scientificl mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — «Scirî din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesezi mai de aprâpe societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care
numâru este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre V2 ană 2 fi., pre de anu I fi. v, a.’— Pentru România pre
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulik roinawii.64 piară 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 cole
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe’oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali,— predice pre dominecî, se.- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebralî, precum și «schițe de predici,« și orl-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese* și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, scirî — din sfera bisericâscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre 1/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilele de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Româuii.6^ Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—V/b câlă — și publică: «no
vele poporale, istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «scirî 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.

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

Aceia, cari voră abonâ tote trei (tiarele năstre, ori barem două din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumăse.
USTuLmeri de pxoToă, se trimită. gratis ori otxi.

I¥E4xIWȚlIJ66 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare următorele opuri de minune eftine:A se adresă la. tancelaiia

Anioră 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. — Renascerca 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 Tanris. 
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 morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfdiu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Hermau și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă’ 50 cr. — Economiă pentru scâlele 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. 
Colecțiune; de versuri funebralî urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

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

Tipografia Alexi Brașovă,


