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REDACȚIUNEA ȘI ADMINISTRAȚI UNEA : 
BIIAȘOVU, piața marc Nr. 22.

„GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
Pe un ti anii 12 fior., pe șâse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România și străinătate:
Pe anii 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVII.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondti 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

SorlsorT nofranoate nu se prlmesou. — Manusorlpte nu se retrămltă.

NR 118. Joi 12 (24) Iulie 1884.

ZSToti uĂk.Toon.azxientuL
la

„Gazeta Transilvaniei.46
Cu l-a Inii u st. v 1884 se începe unii nou abonamentu, 

la care învităină pe onorații amici și sprijinitori ai Miei năstrc.
Abonamentului: Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 fl., pe șâse luni 6 fi., pe unti anS 12 fl. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe șâse luni 18 franci, 
pe unii ană 36 franci.

Rogămă pe d-nii abonați ca se binevoiâscă a-șl reînof de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea cjiarului să nu să întrerupă.

Administrațiunea .Gazetei Transilvaniei.»

Brașovti în 11 (23) Iulie.
Semnulu celă mai învederată că împărăția 

dualismului să apropie de sfârșitulu ei, este „prie
tenia ceho-maghiară“ inaugurată dilele acestea la 
gara din Praga.

Cetitorii noștri cunoscă raportulu telegrafică 
privitoru la primirea strălucită, ce li s’au făcută 
în capitala Boemiei celoru două sute de Cehi 
din Budapesta, la cari s’au alăturată și o sută 
de Maghiari spre a visita împreună teatrulă na
țională cehică.

Acestă evenimentă a fostă discutată în unele 
foi unguresc! și boeme și se înțelege, că cu pri- 
legiulă acesta s’au esprimată dintr’o parte și altă 
multe cuvinte de curteniă și dorințe frumdse pen
tru viitorea armoniă între Cehi și Maghiari.

Scimă că între aceste doue națiuni ale îm
părăției nostre poliglote a domnită mare încor
dare nu numai pe timpulă absolutismului nem- 
țescă, când Ungaria a fost inundată cu funcțiu- 
nari cehi, ci și mai târziu după ce schimbându-se 
situațiunea interidră în favdrea Maghiariloră aceștia 
s’au fost aliată cu Nemții, ca se asuprescă pe Slavi 
și Români.

La 1871 când cabinetulă Hohenwart a în
cercată a se împăcâ cu Cehii, Maghiarii au com
bătută alături cu Nemții acestă plană și corni
țele Andrassy, p’atuncl ministru-președinte ală 
Ungariei, a contribuită fdrte multă la căderea 
acelui cabinetă și a proiectului său de împăcare 
numită: „articule fundamentale.“

Se înțelege, că Cehii n’au fostă nicidecum 
încântați de purtarea Maghiariloră, dâr vă^ândă 
că influința loră era așa de mare, încâtă le pu
teau strică, au începută să țină mai multă contă 
de ea. Cornițele Andrassy ajunse ministru de es- 
terne și ne aducemă aminte, că nu numai odată 
Cehii au încercată să ’lă câștige pentru idea res- 
tabilirei regatului boemă, care, (jiceau ei, este alia- 
tulă naturală ală regatului ungară, dâr n’au is- 
butită.

Intr’aceea cercurile decicjătdre din Austria 
stăruiau ca să se inițieze o împăcare cu Cehii. 
Veni cabinetulă Taaffe și ceea ce Hohenwart a 
voită se facă dintr’odată, acesta îșl propuse se 
realiseze cu incetulă.

Cehii, după o resistență passivă de 12 ani, 
întrară în parlamentulă centrală și lupta în 
contra supremației germane se începu; ea să con
tinuă și astăzi cu succesă. Făcândă parte din 
maioritatea autonomistă a Reichsrathului, Cehii 
au trebuită să țînă contă de greutățile, cu cari 
avea și are încă a se luptă cabinetulă Taaffe. 
Intre aceste greutăți cea mai capitală nu eră o- 
posițiunea ce-o făceau Nemții guvernului, ci di

feritele considerațiunl, ce trebuiea să le aibă co
rnițele Taaffe față de Germania și de Ungaria și 
cari isvoreau din constituțiunea dualistică a mo- 
narcliiei. Ce va dice d, de Bismark dăcă va audi 
plângerile Nemțiloră din Austria și ce voră dice 
Maghiarii, când voră vedâ că în Austria să în- 
augurăză o politică federalistă?

Se cerea dăr ca guvernulă și noua maiori- 
tate din Austria se procădă cu multă precauțiune, 
mai alesă după ce acâsta maioritate era compusă 
din diferite elemente și era avisată și la spriji- 
nulă Nemțiloră conservatori. Ună momentă în
semnată a venită într’ajutoră politicei cabinetului 
Taaffe: noua legătură cu Germania. Principele 
de Bismarck, care, se (jice, a făcută pressiune la 
1871 în defavorulă cabinetului Hohenwart, a de
venită deodată ună apărătoră ală politicei de îm
păcare și organele lui pledăză și astăzi mai multă 
pentru politica d-lui Taffe, pre cănd față de du
rerile oposițiunei germane pară a fi cu totulă in
diferente.

De altă parte ministrulă președinte Tisza, 
totdăuna gata de a esecutâ poruncile dela Viena, 
a trebuită să se împace și elă cu noua stare de 
lucruri.

Două erau numai condițiunile, ce i se im
puneau guvernului și maiorității din Austria: să 
nu se atingă de alianța-eu Germania și de pactulă 
dualistă. Aceste condițiunl au și fostă observate 
pân’ acum cu stricteță și reserva, ce și-au im- 
pus’o foile cehice față de cestiunile, ce priveau 
relațiunile cu Germania și față de afacerile inte- 
ridre ale Ungariei, sunt o viuă dovadă pentru 
ac Asta.

Câtă pentru Ungaria Cehii au mersă și mai 
departe și au încercată la diferite ocasium a se 
apropia de Maghiari, de a cărora sprijină mai 
au încă lipsă spre realisarea planuriloră loră. 
Conducătorulă cehă Dr. Rieger a umblată pela 
Peșta și nu numai odată diarele din Praga au 
atinsă cdrda alianței ceho-maghiare. Foile un- 
gurescl au ripostată pân’acum fdrte slabă; ele 
vorbiau de Cehi și de Boemia, ca de ună poporă 
și de-o țâră, care nu se află pe aceeași trâptă a 
îndreptățirei politice, ca poporulă maghiară și 
Ungaria.

Incetulă cu încetulă însă guvernulă lui Taaffe 
s’a întărită și maioritatea lui, care, ca se nu spa- 
rie pe Unguri, se numesce autonomistă, âr nu 
federalistă, a prinsă rădăcini în imperiu. Opo- 
sițiunea Nemțiloră centraliștl din Austria, cu tdte 
sfaturile ce i le-a dată „Pester Lloyd“ nu numai 
că nu s’a întărită, dăr s’a mai slăbită încă și 
s’a divisată. Dovadă alegerile din urmă pentru 
dietele provinciale.

Acum a venită rândulă Maghiariloră ca să 
mai cocheteze puțină cu Cehii, mai vârtosă după 
ce peste vr’o trei ani pactulă austro-ungară es- 
piră și Cehii voră avă și ei ună cuvântă la e- 
ventuala lui reînoire. Maghiarii și-au gândită dăr, 
că nu strică a face puțină frățietate și cu Cehii, 
ună lucru, la care se pricepă așa de bine.

Au plecată dăr cu Cehii din Pesta și o sută 
de Maghiari la Praga. „Politik“ îi salută espri- 
mândă speranța, că Maghiarii voră recunăsce în 
cele din urmă, că aliații loră naturali suut fede- 
raliștii, cari să luptă în contra centralisării și a 
preponderanței germane. „Pești Naplo“ din Pesta 

ar vrea și n’ar vrea să le întindă mâna Ce- 
hiloră, dăr în fine învinge spiritulu specula
tivă ală fâiei maghiare și ea ^ice: „Simpatia 
națiuniloră o conduce interesulă. Revisiunea pac
tului nu e departe. Atunci se va vedă cum voră 
simpatisâ Cehii cu noi și ce compensațiuni ne 
voră cere.“

S’așteptămă dăr — și vomă vedă dăcă fo- 
culă și apa, idea federalistă și idea supremației 
dualiste, se potă împreună vreodată.

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

Viena, 23 Iuliu. — La subscripțiunea lo- 
suriloră băncei ipotecare ungare, suma subscrisă 
e de 36 ori mai mare decâtă se cere.

Deva, 23 Iuliu. — Comisiunea pentru re- 
gularea granițeloră ungaro-române a terminată 
lucrurile în țînutulă comitatului Uniadârei. Charta 
rectificată a fostă autenticată eri în Petroșenl. 
Comisiunea a aplanată totodată și afacerea vio- 
lărei graniței, recunoscândă amândouă părțile, că 
clădirea, care a fostă dărîmată de soldații ro
mâni, a fostă dificultată și distrusă pe nedreptă.

Paris, 22 Iuliu. — De a seră pănă adl 
diminăță la 5 âre au fostă în Toulon 28, în 
Marsilia 38 morțl de coleră.

Guvernulă a hotărîtă să nu mai țină ma
nevrele militare proiectate în Francia de mă^ă-cji.

(Biur. telegr.)

Cronica (Lilei.
M. S. monarchulă a dată 300 fl. pentru inundații 

din tergulă Hallstatt. *
In Dobolii inferiori din Săcuime, în apropierea Bra

șovului, se află o scolă elementară gr. or. română cu 
șese despărțăminte. Limba de propunere e cea maghiară, 
fiind-că Românii din Doboli nu sciu românesce, copiii 
vorbindă și în casă cu părinții loră unguresce. Bravulă 
învățătorii de la aceea scolă, Ionii Popovici, își dă tote 
silințele să învețe pe copii limba maternă ce și-au perdut’o. 
Ceea ce’lă face să spereze, că va reuși, e îmbucurătărea 
împrejurare că toți Românii sc mărturisescă ca Români 
și semtă românesce. Inyățătorulă se însărcinăză a in
strui în limba maghiai^ în timpă forte scurtă copii, ai căroră 
părinți au afaceri comerciale seu din altă punctă de vedere vo- 
iescă ca copii loră se învețe limba maghiară. Primesce copii 
în costă, locuință și spălată, atâtă în timpulă vacanței câtă 
și peste ană, cu prețuri fârte moderate. La acăsta îlă 
silesce aceea justă împrejurare, că'avendă copii români, 
cari nu cunoscă limba maghiară, și-ar pută ușoră însuși 
limba maternă (română) atâtă copii săi câtă și cei din 
scolă, cari împreună cu părinții loră aqLI din nenorocire 
nu mai sciu românesce,

*
Ni se scrie din Chireșulă vechiu, că grânele suntă 

forte slabe din causa ploiloră de primăveră, pline de goză 
și tăciune. Cucurudele suntă de mijlocă. Omidele suntă 
atâtă de numărose pe hotară încâtă și scaii i-au roșă; 
bătrânii n’au mai pomenită așa ceva.

*
Ni se scrie din Predălă, că între Comarnică și Si

naia, s’a întreruptă comunicațiunea pe calea ferată, fundă 
drumulă stricată din causa ploiloră mari și dese. Din 
causa acesta poșta de eri nu ne-a sosită din România.

*
Mâne, Joi sera de va fi timpă frumosă musica ora

șului va dâ ună concertă la ,Pomulă Verde.»
*

Hotărîrile »senatului universitară» din Agramă în 
afacerea demonstrațiuniloră studențiloră se voră publică 
mâne. E vorba, că 4 juriști voră fi eschișl dela univer
sitate, er unulă dela tote universitățile austriace.*

Generalulă de cavaleriă, baronulă Appel, călăto- 
resce dela 10 Iulie st. n. prin districtele mărginașe ale 



Herțegovinei. Poporalii îltk întâmpină pretutindenea și se 
ocupă liniștită de lucrulă câmpului. Câte-va bande de 
insurgenți din Montenegru, fiindă alungate și amenințate 
de organele siguranței publice, n’au putută agită popu- 
lațiunea.

*
Se telegrafâză din Bad Iusch: AdI în 20 Iulie n. 

a căciulă zăpadă mare, munții sunt albi, ca la Crăciună.
*

In actuala sesiune a dietei din Bucovina se va pre- 
sentâ ună nou proiectă de lege a scoleloră, deârece celă 
din 1883 nu s’a sancționată de M. S. monarchulă.

*
Fabricantulă de curele din Zvittau, în Moravia, S. 

Weigel, a fugită din Viena, după ce a falsificată cambii 
în suma de 4000 florini. Ună comerciantă a scomptată 
cambiile false. Poliția îlă urmăresce.

*
Ună potopă ne mai pomenită a bântuită ținutulă 

Rastadtului. Paguba e necalculabilă.
*

»Neue Freie Presse< scrie despre întâlnirea din 
anulă acesta a împărațiloră Wilhelm și Franciscă 
Iosifu următârele: Impăratulă Wilhelm în 6 Augustă 
va părăsi Gasteinulă spre a face o visită părechii dom- 
nitâre austriace în Ischl. Loculă de întâlnire nu e în
că fixată. In casă de vreme bună împâratulă Wilhelm 
trece la Aussee unde va petrece peste năpfe. In diua 
următâre bStrânulă monarchă continuă drumulă cătră 
Ischl. In casulă acesta se întâlnescă amândoi monarchii 
în Obertraun. In casă de vreme rea împăratulă germană 
călătoresce directă la Ischl, âr împâratulă Franciscă Io- 
sifă îlă întâmpină la Ebensee.

*
Tribunalulă din Comornă a ordonată cercetare 

contra lui Paul Niedermann, președintele comisiunei de 
alegere, pentru abusă de oficiu prin întrebuințarea pule- 
rei armate, mai departe pentru călcarea libertății per
sonale și calumniare, în fine pentru crima comisă contra 
dreptului de alegere ală cetățeniloră.

*

Ună numără de deputațî Jpoloni nu mai vrâu să 
candideze pentru noulă Reichstag germană. Motivulă e 
greutatea, că nu potă representâ în paria mentulă ger
mană interesele polone. *

Declarațiunea ministrului spaniolă Pidal cu pri
vire la puterea lumescă a Papei a îndemnată pe Maz o 
să ’lă interpeleze în senatulă spaniolă. Ministrulă preșe
dinte Canovas del Castillo reflecteză, că se atribu- 
escă ministrului Pidal espresiuni, pe care elă nu le-a 
cjisă, că guvernului spaniolă nici nu i-a trecută prin 
minte să discuteze despre puterea lumescă a Papei și 
încheiă cu asigurarea despre sâmțămintele de pretiniă, 
ce le are guvernulă spaniolă față cu Italia. Mazo se 
declară mulțămită cu răspunsulă președintelui.

*
Partida legitimistă francesă, pe basa legii salice, o- 

pună comitelui de Parisă ca moștenitoră ală corânei 
Franciei pe prințulă J a y m e, fiulă pretendentului spa
niolă Don Carlos. Prințulă Jayme e înrudită după mamă 
cu ducele de Chambord.

*
Senatulă și camera deputațiloră dm Belgia s’au 

întrunită. Fiindcă a remasă în urma arderei palatului 
națională numai o sală de ședințe, camera se întrunesce 
la 10 âre a. m. și senatulă la 2 or$ p. m.

*
Din Marsilia se scrie, că din causa convocării pe 

sera de 20 Iulie a unei adunări socialiste, a cărei mani
festă amenință cu răsboiă civilă, au fostă tâte drumu
rile spre casa orașului închise de polițiă și gendarmeriă 
consignată. înaintea casei orașului veniră vre o sută de 
muncitori, dar nu s’a permisă nici o vorbire. Până la 
7’/4 âre nu s’a conturbată liniștea.

*
Din New-York se scrie, că ună trenă separată a 

deraliată Sâmbătă săra pe linia Connolon-Valley lângă 
Canton (Ohio) și a cădută în apă. Au fostă rănite 25 de 
persone, 12 au dispărută. Se crede că aceștia au fostă 
omorîțî.

Centenarulă revoluținnii române dela 1784.

Scimă, că în Bucuresci s’a formată ună co- 
mitetă cu scopă de a serbâ centenariulă revolu- 
țiunei lui Horia. Vetjurămu în numărulu trecută 
și desmințirea, ce a dat’o „N. fr. Presse“ scirei, 
că ambasadorulă austro-ungară. din Bucuresci br. 
Mayr ar avâ de gândă să c£ră de la guvernulă 
română oprirea serbărei „mișcărei sociale“ de la 
1884.

Cetimă acum în fiarele din Bucuresci ună 
apelă ală memoratului comitetă de serbare, pe 
care îlă vedemă deja reprodusă și criticată în 
fiarele unguresc!. Acestă apelă sună astfelă;

Cutră Romani!
La 21 Octombre viitoră (2 Novembre) împlinindu-se 

o sută de ani dela isbucnirea revoluțiunei lui Horia, acea 
mare și sângerâsă mișcare, prin care Românii din Tran
silvania au protestată pentru prima oră contra jugului 
greu, impusă loră de ună poporă dușmană și asupritorii: 
subsemnații constituiți în »Comitetă organisătoră« 
facă apelă la toți Românii să se asocieze spre a sărbă
tori acâstă mărâță faptă din istoria nemului nostru.

Programa este următârea:
1) Publicarea unui albumă sub titlulă: C e n t e n a- 

rulă revoluțiunei lui Horia dela 1784, care să 
cuprindă, pe lângă ună istorică ală revoluțiunei, subjecte 
din istoria Româniloră. In scopulă alcătuirii acestui al
bumă, apelămă la colaborarea tuturoră publiciștiloră și 
șcriitoriloră noștri de dincâce și de dincolo de Carpațî. 
Terminulă până la 20 Septembre viitoră.

2) Litografarea portreteloră lui Horia, Cloșca și 
Crișană, căpeteniile revoluțiunei, în scopulă de ale răspân
di în tăie clasele Româniloră.

3) Aranjarea unui banchetă în Bucuresci, în săra 
de 21 Octombre, ca dată a începerei de faptă a revo
luțiunei.

4. înființarea atâtă din veniturile ce s’ar pută do
bândi din vânzarea albumului și a portreteloră precum 
și din contribuirile binevoitâre ale publicului română, a 
unui fondă ală lui Horia, din care să se ajute aceia 
dintre Românii subjugați, cari ar cădâ victimă datoriei 
de Români.

Corespondența în privința sărbărei se va adresă 
d-lui C. C. Dobrescu, secretară generală ală comitetului 
organisatoră, strada Negustori 4, âr banii se voră trimite 
d-lui I. Ciura, farmacistă și casieră ală comitetului, strada 
Lipscani.

Disposițiunile și măsurile ulteriore se voră face cu
noscute de cătră comitetă la timpă.

G. Săcășană, delegată din partea societății Carpații;
C. C. Dobrescu, idem; A. P. Crainică, idem; I. Droc- 
Băncilescu, idem; C. Bărcănescu, delegată din partea 
>Uniunei chorale;< C. lonescu din partea societății co
merciale »Viitorulă;< P. I. lnotescu, din partea societății 
studențiloră în medicină; A. Lenș-Filipescu, din partea 
societății >Viitorulă Română*; I. N. lancovescu, din par
tea Societății universitare »Unirea«; Em. A. Frunzescu, 
delegatulă facultății de medicină; C. C. Bacalbașa, dele- 
gatulu facultății de dreptă; Al. Șabner-Tuduri, delega
tulă facultății de științe; Alex. Georoceanu, delegatulă fa
cultății de litere.

I .

Corespondența nostră din Comitate.
Aradti, 8/20 Iuliu 1884.

Domnule Redactorii! Publicându corespondența 
mea în numărulă de ieri, mă întrebați să vă spună că : 
este adevărată seu nu ceea ce a scrisă <barulii »Pești 
Naplo,< că Prâsânția Sa episcopulă Aradului a dată cir
culare în favârea candidațiloră guvernului?

Grăbescă a satisface dorinței Dvâstră, spre lumina
rea opiniunei publice, care, trebue să o mărturisimă, 
prâ adeseori este sedusă a judecă fără destulă temeiu. Acesta 
firesce se întâmplă de regulă atunci, când cestiunile 
sunt delicate, ori când spiritele s’au agitată prâ multă 
de vr’o atare cestiune.

Este sciută, că »Pesti Naplo’ a fostă totdâuna 
unulă dintre cei mai aprigi contrari ai Româniloră. Cu 
tâte aceste redactorulă său a venită ăstimpă să cerșâscă 
deputăția între Români. Dar aceia cunoscându-lă fârte 
bine, n’au votală cu dânsulă, căci vetji bine Românulu 
»țîne minte. < Eră deci prâ naturală să se supere d-lă 
Kaar Ivor și mai tare pe Români. Astfelă ne putemă 
închipui că exprimândă-și în fâia sa țipetele dedurere a 
atribuită căderea unoră circulare episcopesci închipuite 
numai.

Dâcă s’ar fi dată circulare pentru sprijinirea guver
nului, ele ar fi eșită sigură la lumină, căci s’ar fi găsită 
măcară unulă, care să trimită jurnaleloră vr’ună esem- 
plară.

Cumcă nu s’a dată nici ună circulară pentru ale
geri, acâsta se dovedesce și prin acea împrejurare, că cei 
mai mulți preoți și învăiători de-ai noștri au votată cu 
oposițiunea, precum arată resultatulă alegeriloră din în- 
tregă comitatulă Aradului.

Terminândă, d-le Redactoră, îmi permită a reflectă 
și la observarea ce ați făcut-o (Jicândă că „opiniunea 
generală este că Preasânția Sa n’a făcută nimică spre 
a împedecâ scisiunea Româniloră din comitatulă Aradu
lui la alegerile trecute.*

Adevărulă e că în Aradă există de multă timpă — 
acesta o șcie chiar publiculă din afară — isvorulă scisi- 
siunei; și dacă cei duoi episcopl predecesori ai Prea- 
sânției Sale n’au putută complanâ scisiunea acesta, nici 
episcopului actuală nu i-a fostă cu putință. La ce se 
mai pâte adauge și aceea, că Preasânția Sa nici n’a 
fostă chiemată nici n’a luatu parte la conferințele celoru 
două partide ale Româniloră arădani. Ius.

Corespondență particulară a «Gaz. Trans.*
Bucuresci, 1 Iulie 1884.

Multe s’au vorbită despre solidaritatea Româniloră 
ardeleni cu ocasiunea alegeriloră dietale din țările de sub 
corâna St. Ștefană. S’a arătată de diferite diare româ
nesc! pe de-o parte purtarea detestabilă a Unguriloră, 
cari s’au folosită de totă felulă de mijloce ilegale, numai 
ca să silâscă pe Români să ia parte la alegeri; pe de 
altă parte s’a arătată statornicia de caracteră a Româ
niloră, cari cu tâte ademenirile și amenințările din par
tea slugiloră guvernului au rămasă credincioși programu
lui ce s’a statorită la Sibiiu în 1881. Arătatus-a că s’a 
ivită ici colea și âmeni rătăciți, cari, orbiți fiindă de ade
menirile Unguriloră și desconsiderândă interesulă celă 
mare națională, au făcută causă comună cu aceia, cari 
în decursă de secol! s’au năsuită din tote puterile să ni- 
micâscă nâmulă românescă.

Unulă din aceste puține cașuri, precum s’a menți
onată pe scurtă mai înainte, s’a întâmplată în Satulungă 
(Săcele). Săcelenii, așa numiții Mocani, ale căroră datine 
și modă de viață le-a arătată mai înainte acestă diară, 
erau înainte vreme âmeni cu dare de mână, căci tur
mele de oi, cari le pășteau pe câmpiile țărei românescl, 
le aduceau atâtea venituri, încâtă ei nu cunosceu, ce este 
lipsa la casa omului. Dar ,bine-voitorii« noștri Unguri 
observândă de timpuriu bunăstarea materială a acestora 
locuitori, jurară peirea loră și astfelă, ca unii, a căroră 
conduită față de supuși o cunâsce t<5tă lumea, își ajun
seră de minune la scopă. Mai întâia pe lângă contribu- 
țiunile legale îi împovărară cu alte imposite nedrepte; 
însă vădendă, că prin acestă măsură n’o scotă la căpătă, 
opriră de a trece prin vamă productele, ce le importau 
din țâra românâscă dela oile loră (ca lână, brânză, ber
beci, cu cari făcâu unu negoță mare). Bieții Mocani a- 
dușî la sapă de lemnă prin acâstă măsură apăsătâre fură 
siliți să iea lumea în capă, emigrară mulți dintre ei și 
se stabiliră în Dobrogea. Iată cum se petrecă lucrurile 
în acestă localitate.

Din nefericire pentru Românii din Satu-lungă se 
află în sânula loră câți-va omeni, cari sunt conduși de 
nisce idei rătăcite și cari sunt ună adevărată rău pentru 
acești locuitori. Henter Gâbor solgabirăulă (suprefectulă) 
de acolo, care este cela mai aprigă inimică ală Româ
niloră, a cunoscută bine pe acești rătăciți și astfelă nu 
cu multă greutate a răușitu, ca să facă din ei unelte ale 
guvernului. Nu voiă să facă cestiuni ^personale; insă 
ca unulă, ce sunt născută în acelă sată, de care vădă, 
că își bată jocă acei omeni rătăciți cu atâta nerușinare, 
mă simtă datoră, să-i arătă Româniloră, ca, venindu 
vre odată în contactă cu ei să Ie potă cunosce carac- 
terulă și se se scie feri la timpă.

Voicu Roșculeță este căpetenia acestoră unelte ale 
guvernului. A fostă mai nainte primară peste comuna 
Satu-lungă, care este cea mai populată din cele șâpte 
sate (9000 locuitori). Prin purtarea sa neromânâscă ș’a 
atrasă ura și disprețulă din partea conaționaliloru săi, 
cari simtă românesce, însă în aceeași măsură simpatia și 
favârea din partea inimiciloră nâmului nostru. Și cu 
ocasiunea alegeriloră trecute ca și altă dată a căutată 
neromânulă să ademenâscă câtă mai mulți Români învi- 
tându-i la ospățulă dată de solgăbirăulă și astfelă să vo
teze cu guvernulă. Cu tote stăruințele, ce și le-a dată 
sîrguinciosulă omă ală guvernului, amară a fostă înșe
lată in, speranțele sale, căci n’a participată nimeni la 
alegeri, afară de câți-va proselițî și afară de ună invă- 
țătoră A. Frateșă, care cu ună zelă și activitate neobosită 
în astfelă de lucrări nenobile, se năzuia să câștige mai 
mulți aderenți. E forte durerosă, ca ună învățătoră 
Română, care este chemată să lumineze și să înră
dăcineze simțulă morală și națională în- inimile fra- 
gete ale copiiloră și care — să-și aducă bine aminte 
— este plătită din sudârea biețiloră Români, să facă 
causă comună cu Ungurii, cari numai binele nu i-lă voescă 
nici lui nici națiunei sale. Se vede că are aspirațiuni 
înalte, p6te postulă de directoră ală scâlei capitale rom. 
din Satalungu, devenită vacantă prin mârtea acelui re
gretată apostolă, care în decursă de 25 de ani a pro;: a- 
gată lumina și simțulă națională și care înainte cu câ
teva luni căclii victimă uneltiriloră lui V. Roșculeță, 
care nu s’a simțită mulțămită, pănă ce nu l’a văzută 
alungată, la vârstă de bătrânețe din edificiulă scâlei, la 
înălțarea căreia a codtribuită multă sîrmanulă. Omulă 
nostru capabilă de atâtea rele nu eră împăcată cu con
știința, vădândă că nu se ivescă ocasiuni potrivite pentru 
a-și depune credinciâsele servicii la piciârele patroni- 
loră săi Unguri, astfelă născoci alte planuri infernale în 
mintea sa bolnavă. Măi intâiu să încercă să nască dis
cordia între preoți și învățători — în Satulungă sunt 2 
biserici și 2 scoli românesc!, fiecare cu câțe 5 clase bine 
întocmite — apoi nereușindă cu acâsta, strigă în gura 
mare cătră poporă, între care mă aflamă și eu, că fon
durile bisericesc! nu mai sunt în stare să supârte chiel- 
tuielele ambeloră scoli, să se dea deci ploconă statului 
una din aceste scoli, care s’au înființată cu mari năcazuri 
și prigoniri din partea Unguriloră. S’ară fi și întâmplată



acâsta, dâcă din fericire pentru bieții Români, nu s’ară 
aflâ în Satulungă și âmenl integri, cari sâ lupte cu ener
gia contra acesloră instrumente fatale Româniloră.

Astfelă tenârulă, dar bravulii preoții Victorii Popea 
care cu I. Dorea, cercatulii directorii ala unei dintre cele 
2 scoli românesci, ș’au manifestata în modula cela mai 
energica sentimentele naționale. Cu ocasiunea acestora 
alegeri ca și altă dată părintele sufletescă a dovedita 
că e buna Româna. Cu o sîrguință și zelă neobosita a- 
rătâ ela în mai multe rîndurî poporului tendința Unguri- 
lora, cari atentâză pănă și la limba strămoșâscă, le 
vorbi despre solidaritatea tuturora Româniloră și despre 
modula de procedere față de Unguri. Nu mai puțină 
activitate au arătata la propagarea acestora idei salutare 
preotuia Radu Popea, directorula J. Dorea și I. Mândaiu 
unuia din cei mai onorabili fruntași din Satulungă. Când 
omuia vândută cu trupa și sufletă Ungurilora la eșirea 
din biserică apăru înaintea poporului, ca odiniâră luda 
înaintea Mântuitorului și strigă: Preoții trebue uciși cu 
pietri, iar Mândaiu spânzurata de limbă, etc. poporula 
pătrunsa de cuvintele părintelui lora sufletescă s’a indig
nata amara de purtarea acelui luda.

Ura, ce o are acesta omă pentru conaționalii săi 
cu acâsta n’a fosta satisfăsută. Noptea aceea cam pe la 
11 6re puse pe alte unelte de ale sale, de au sparta 
ferestrile preotului Victoră Popea.

Să scie însă Roșculeța, că se află câțl-va Romănî, 
cari, deși departe de căminurile lord părintești, urmă- 
resca cu multă atențiune isprăvile lui și cari caută să 
pună căpătă atâtora nenorociri venite din parte-i, căci 
>nicl o faptă fără răsplată* dice proverbula româna.

N. Radu, Satulungânti.

Atentatulu plănuita de nihiliști
Ama scrisa ceva de atentatulu plăuuita în Varșovia. 

Cum s’a data pe urmele planului?...
Intre nihiliștii din Petersburg se aflâ și una tânără 

ascultătorii dela universitate, care făcea parte din o fa- 
miliă cu multă vedă și avă obiceiu se mergă mai desa 
pela casele mai de frunte. Ela avea relațiun! cu fata 
unuia din cei mai înalț! demnitari rusesc!, care are mare 
năcază pe nihiliști. lntr’o primi studentula dela co- 
mitetulU revoluționara ordina, să ucidă prin veninu pe 
tatăia iubitei sale, cândh va mai merge în casa lui. Pe 
ela nime nu ar ti putută să-la bănuâscă, căci eră prie
tina ala casii cunoscuta de toți și. dicea comitetula, ve- 
ninulU trebuiâ să-lă folosâscă acum în locuia revolverului. 
Neputendă să ia nici o hotărîre cu privire la esecutarea 
ordinului primita — uciderea tatălui iubitei sale îlă făcea 
să se cutremure — studentula primi aia doilea ordina 
mai aspru: seu că ascultă de graiulă comitetului seu se 
otrăvesce pe sine. Una din două. Adusa între două rele, 
alese pe ceia mai............mica (?): să hotărî să se
ucidă. Dar mai înlâiu scrise două scrisori. Una o adresa 
iubitei sale; în ea îi povesti fotă starea lucruriloră, ru- 
gându-o tot-odată, să se arate binevoitâre față de o prie
tină a sa, care posede o cultuiă înaltă, dar cu trupa cu 
sufleta e nihilistă. îi scriâ apoi, că elă a folosita tote 
mijlâcele, să o facă a se despărți de o partidă revolu
ționară, dar fără succesă; o rugă mai departe pe iubita 
să mărgă — dar nime se nu-o sâmlă — la amica lui, 
să-i dea a doua scrisore, ce făcuse și să-i arate dorința 
din urmă a lui: ruperea tuturora legăturilora cu nihiliștii.

Scrisorile nu ajunseră însă în mâna iubitei, după ce 
muri studentula, ci în ale tatălui ei, și cea d’întâiu faptă 
a lui fă darea unui ordina pentru cercetarea locuinței, în 
care ședă nihilista și arestarea ei. Comitetula revoluționara 
află într’aceea grabnica de mdrtea studentului și de sortea 
scrisoriloră, și dete nihilistei să înțălegă, că trebue să pără- 
sescă capitala. Cu atâta grabă fugi ea însă, încât a nu avu 
vreme, să-și găsâscă și să ia cu sine Iote hârtiile. Veninda 
aslfeia dmenii stăpânirei să cerceteze locuința, găsiră multe 
scrieri revoluționare, precum și o listă a membriloră socie
tății nihiliste din Petersburg; pe listă găsiră scrisa și nu
mele judecătorului Bardowski cu ala tovarășiloră săi. 
Nu se grăi și nu se scrise nimica de acesta. Autorită
țile militare din Varșovia fură insciințate însă în grabă, 
și Bardowski cu nihilista, ce venise la ela și care nu 
p6te fi alta decâta prietina studentului fugită din Peters
burg, fură prinși

piarele p o 16 n e din Varșovia mai spună că s’au ares
tata 96 persone, cea mai mare parte Ruși, Șerbi și Bul
gari. Vestea, că țarulă nu ară mai fi voită să călătorâscă 
la Varșovia se desminte. Elă va merge; pentru aceea 
și pregătirile se continuă. De-alungulă țărmului dreptu 
ală Vistulei drumurile, podurile și căile ferate suntă cer
cetate cu grijă.

Colera în Franța.
In Pari să au murită în 18 1. c. trei persâne de 

coleră sporadică. Colerina se arată deseori. In Ar Ies 
au murită patru inși, 6r’ în Toulon și Marsilia lucrulă 
merge totă mai spre rău.

x

Din Marsilia 150 lucrător! din arsenală plăcă spre 
Corsica cu' vaporulă «Comtebacciochi. < Despre nord- 
vestă suflă ună vântă rece. Soldații au primită ordină 
să rămână în casarmă, de târnă se nu să ivâscă și intre 
ei cașuri de coleră. Sunt bine păziți.

x
Ministrulă de interne ungurescă a adresată cătră 

tâte municipiile următorea circulară: ,Acele comune, în 
car! nu esistă localități pentru spitalur! separabile, sunt 
îndatorate, a străformâ alte locale potrivite în odăi de 
bolnavi, în cari bolnavii de coleră, mai alesă la cele 
dintâi simptome de bolă, să se separe și să se îngrijâscă 
după putință. Afară de acâsta sunt obligate tote acele 
comune, în cari esistă stațiuni de căi ferate și locuescă 
și medici prin ele, a luâ în îngrijire pe cei car! s’au 
bolnăvită de coleră călătorindă pe drumulă de feră și 
cari din causa bolei nu potă continuă călătoria. Sunt 
dec! a se a visă tote acele comune, ca chiar de acuma 
să îngrijâscă să se facă spitalur! de coleră, unde se pâte 
afară din comună în apropierea stațiunii drumului de 
feră. Iucăperile trebue să se întocmăscă astfelă, ca acele 
obiecte, car! vină în atingere nemijlocită cu bolnavulă, 
să potă fi nimicite. Municipiile sunt dară provocate, ca 
să se convingă câtă mai curândă, dâcă s’au făcută spi- 
talurile în cestiune, și să ia asuprăș! efec.tuirea acestei 
ordinațiunl și să o controleze.*

x
>Nowoje-Wremja* publică nisce interesante date 

despre epidemiile de coleră în Rusia. întâia oră se a- 
rătă colera în Europa și Rusia în anulă 1823 și țînu 
până la 1838. Câtă a țînută astă epidemiă au murită 
în Rusia europănă 243,117 Poieni din 561,135, ce să 
bolnăviseră, așa dar 43 la sută. A doua epidemiă țînu 
12 ani, dela 1847—1859 muriră 1.032,864 dmenl din
tre 2.589,800 bolnavi. In anulă 1865 se arătă âră co
lera și țînu pănă la 1872 omorîndă 326,968 dmeni. La 
unu locă luațl muriră în timpulă acestoră epidemii 
1.602,950 omeni din 4.035,722 bolnavi.

Diverse.
Ună faptă de mare bravură. — Miercuri în 17 

Iuniu între ora 2 și 3 după amedl, cândă d. Benedică 
doctoră în chimiă ală companiei germane pentru esplo- 
atarea de păcură dela PloiescI, trecea apa Telâjenului la 
punctulu Scăioșî-Hanu-Roșu, și ajunsese pe la mijloculă ei, 
a venită o mare undă, care a înecată trăsura. Apa lu
ase pe d. Benedică și pe visiliu intorcândă și pe cai în- 
tr’ună mare șioiă. Atunci ună tenără George Mîrzea, 
care se aflâ pe malulă dreptă se repede îmbrăcată chiar 
în valuri și răușesce să apuce pe d. Benedică, pe care 
îlă scose la mală. Visitiulă înotândă a fostă sposă și 
elă de valuri la mală. Apoi. Mîrzea se întârce ajutată 
de alțl âmeni, și scăpă și caii tăindă șleaurile.

D. Benedică a răsplătită pe curăgiosulă Mîrzea cu 
100 lei, âr pe cei lalț! săteni cu mai puțină.*

Jertfa amorului. — In Londra în sesonulă de ăstă 
timpă, lumea elegantă vorbia multă despre ună meda- 
lionă ce-lă purtă câtva timpă unulă dintre cei de frunte 
eroi ai saloneloră de acolo, lordulă Cecil G. Medalio- 
nulă erâ ună dinte albă ca zăpada, cuprinsă în dia
mante, și atârnată de lanțulă orologiului. Erâ ună dară 
din partea fermecătdrei Georgiana R., o văduvă tânără, 
de care lordulă erâ amoresată focă,

lntr’o bună diminâță vine lordulă de a face visită 
amoresei sale, și-i face mustrări, că e cochetă cu totă 
lumea, apoi iritată îi dice;

— Dta cjini) că mă iubescl, dar cum să-ți credă, 
cândă vădă, că la toți le zimbesci ca mie? Dâcă ai sci, 
câtă suntă de chinuită, cândă, în mijloculă adoratoriloră 
d-tale, te vădă rî<|endă, ți-s’ar face milă de mine.

— Ei bine, ce-mi ceri d-ta, Othello? Ce dovâdă 
să-ț! dau despre amorulă meu? Cere-m! ce vrei, numai 
nu pretinde, ca să nu mai rîdă!

— Ai fi gata de a jertfi ceva pentru mine, dâcă 
ți-așă cere? Bine, atunci, dâcă vrei, ca să fiu celă mai 
fericită dintre muritori, dă-mi , . .

— Ei bine, ce?
— Unulă dintre dinți-ți frumușei.
— Ce Zic!? Nu veZi că acâsta e o barbariă?
— Numai ună dinte, celă mai mititelă, apoi poți 

rîde, câtă îți place.
— Dar atunci ți se va păre, că suntă așa de urîtă, 

încâtă nu-țl va mai veni să te uiți la mine.
— Georgiano, îți jură, că în veci și cu atâtă mai 

multă te voiu iubi.
Frumosa femeiă sună clopoțelulă și întră servito- 

rulă, care primesce instrucțiuni și după o jumătate de 
oră vine servitorulă îndărătă, însoțită de ună domnă în 
negru îmbrăcată; dama se retrage în iataculă său. Peste 
puțină timpă se aude ună țîpetă durerosă și după câte
va minute ese tenără damă, palidă, stringendu-și buzele, 
și dă lordului Cecil ună dinte albă ca zăpada, plină de 
sânge. Cavalerulă amoresată îlă ia și-Iă copleșesce cu 

sărutări. Dama îi face semnă, ca să se depărteze, să o 
lase singură. Tânărulă lordă cuprinse în diamante scum- 
pulă tesaură și-lă purtă multă timpă.

Georgiana din acelă momentă a devenită melanco
lică, și fdrte rară îi vedâi pe buze câte ună zîmbetă. 
Toți se mirau; însuși lordulă simțiâ că dragostea-i scade, 
ca apa într’ună pahară spartă; acuma i-a venită lui în 
capă și a înțălesă, că veselia și melodiosulă ei rîsetă a 
făcută că elă s’a amoresată de dânsa. lntr’o Zi despe
rată se duce la ea și prinZind’o de mână îi Zice:

— Scumpă Georgiano, mă mai iubescl?
— Ce întrebare, răspunse ea necăjită, nu ți-am 

dată deja doveZI și nu am hotărîtă chiar și Ziua de 
cununiă ?

— Dar’ să-mi mai dai o dovadă de iubire.
— Ce dovadă?
— Pune-țl dintele âră-și Ia locă.
— Etă-lă că e la locă deja, răspunse Georgiana 

triumfândă. Așa e că ți-am spusă de mai nainte, că 
nu mă vei mai iubi? Și apoi bărbații Zicii, că noi sun- 
temă caprițiâse.

— Iârtă-mă!
— Ei bine, veZI, că nebună ți-a fostă dorința, și- 

țl pare rău că ți-am ascultat’o.
— In vdevără, multă îmi pare rău!
Georgiana nu-șl mai putu stăpâni rîsulă. Rîdea și 

ii putâ-i vedâ dinții, dintre car! nici unulă nu lipsă.
Lordulă înmărmurită întrâbă arătândă spre me- 

dalionă:
— Și acesta ?
Frumâsa Georgiana totă rîZândă încă, deschide 

gura cățelușului ce-lă ținea în brațe, și Z>se în tonă 
patetică: — Ecă jertfa!

— Madame, răspunse lordulă Cecil rece de totă, 
acum vădă, că d-ta nic! odată nu m’ai iubită.

A salutat’o și a plecată.
Tenârulă lordă a văZută în urmă, că a greșită și 

— sunt acum câte-va săptămâni — s’a cununată cu 
încântătdrea văduvă.

*
Mușoele șl oolera. — Dr. Jăger, profesorulă >cu 

lâna< din Stuttgart, publică în »Lothr. Ztg.< următorulă 
manifestă: încă în opulă meu »Lumea nevisibilă și mi
nunile sale,* apărută în 1865, am Zisă, că la coleră ună 
singură părăsită produce pericululă. Legile, cari sunt a 
se consideră la părăsite în genere, sunt aplicabile și la 
bacilele de coleră în specială. Bacilele de coleră tocmai 
așa ca și muscele de casă se atragă de mirosulă pro
dusă de sudorile omului. Din acâstă teoriă învățatulă 
profesoră trage următorele conclusiuni: 1. Omenii bân- 
tuițl de muscele de casă nu sunt scutiți de coleră, și în 
astfelă de locuri, unde mușcele se sîmtă bine, primejdia 
colerei încă e mai aprâpe. 2. Omulă, ferită de muscele 
domestice, e scutită de primejdia colerei; nu e scutită 
însă, dâcă se încuibă frica în elă. 3. După nenumăra
tele mele esperințe, omenii cari pârtă vestmintele de lână, 
recomandate de mine (cămăși etc. Jăger), sunt mai pu
țină de câtă alții espușl îmbuklirei mușceloră și fricei. 
Despre efectul hainelor de lână față cu colera nu am esperințe 
speciale, însă, din ținuta mușceloră față de lână, cu de
plină siguranță potă trage consecința, că vestmintele 
de lână scutescă contra colerei. Ună prenu- 
merantu ală Z'arului meu lunară mi-a scrisă în Aprile 
1882 următdrele:

Cu ocasiunea colerei din urmă în fabrica de lână 
din Roubaix a frațiloră Dillett, lucrătorii bolnăviți de co
leră au scăpată prin acea că, au fostă învălițl și aco- 
periți cu lână nelucrată, nespălată. — In fine declară că 
sunt gata de a pune gratis la disposițiunea persâneloră 
competente, stofe de lână pentru de a face esperimente 
cu ele, — Dr. med. et. chir. Jăger, Stuttgart.

*
0 esecutare în Oldenburg. — In 17 st. n. a ese- 

cutată în Oldenburg Krants, călăulă din Berlin, pe 
muncitorulă Harn Ellen Junker, care a omorîtă în 21 
Februarie a. c. pe comerciantulă Stlenken pe câmpulă 
Ochelter, aruncându-lă într’o gropă și ținându-i capulă 
atâtă timpă în apă, până ce. muri; după aceea tălharulă 
puse mâna pe 45 de maree, ce le găsi la sermanulă co
merciantă. Esecutarea se săvârși cu săcurea adusă din 
Hannovera în Oldenburg. Krants își arătă pentru prima 
dată dibăcia sa în o astfelă de esecutare.

*
0 nenorocire înfricoșată — Se întâmplă de cu- 

rândă în Honghong cu corabia de răsboiă englezescă 
numită »D ar ling.* Marinarii dintr’ensa făcâu eserciții 
cu ună tună de calibru mare.

Pe cândă se ocupau doi artileriștl să-lă încarce 
a doua oră, tunulă esplodă. Amândoi artileriștii, cari 
stau tocmai înaintea tunului, muriră la momentă. Ca- 
davrulă unuia căZu în mare; er ală celuilaltă zăcea arsă 
și îmbucătățită pe bordă. O cercetare din partea celoră 
râmași în viâță descoperi că esplosiunea s’a produsă prin 
negligența artileriștiloră omorîțl. —

Editorii: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Oursulu la bursa de Vlena
din 22 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 122.20
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.80
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.60 
Imprumutulă căilorfl ferate 

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

lorfl ferate de ostG ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 102.10

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

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

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

vină ung........................99. —
Imprumutulii cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115. — 
Renta de hărtiă austriacă 80.65 
Renta de arg. austr. . . 81.60
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. 301.70 
Argintulă —. — Galbinî

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9.67
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.75

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 8 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . Cump. 93‘/a vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . > 94V, > 95Va> convert. (6°/0) > 97 » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . > 34 > —
Credit fonc. rural (7%) . > 102 > 102s/4

>
H » (5°/o) • n 90Va 91

> > urban (7°/0) . 10P/a » 102
> > » (6°/0) • > 97 » 98
> » ’ (5°/o) . * 87 > 88

Banca națională a României * 1325 > 1420
Ac. de asig. Dacia-Rom. . > 328. * 354

< > > Națională > 243 > —
Aură 5-40. > ,—
Bancnote austriace contra aură » 2.07. 2.09

Cursulu pieței Brașovâ
din 23 Iulie st. d. 1884.

Bancnote românesc! .... Cump. 9.15 Vând. 9.18
Argint românesc.....................
Napoleon-d’orI.........................
Lire turcescl.............................
Imperiali.................................
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. »Albina» . . . 
Discontulă » . . .

» 9.10 > 9.15
» 9.66 > 9.68
• 10.90 > 10.96
. 9.90 > 9.96
> 5.63 > 5.67
> 100.50 > 101.50

7—10 % pe ană.

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

frSE" Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețulu abonamentului pe una jumătate de anu său 
pe unu 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. ________ ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/
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Se caută spre cumpărare Acțiile băncei „Albina44
-= ȘI CV PREȚV URCATU

și bețiile banceloru „<Au,rora,“ și „$uinica.“
-= CU PREȚURI SOLIDE. =-

-*-4* Alte hârtii de valore nu se mai caută pentru acum. >&->
A se adresa — pe lângă acluderea unei maree poștale de 5 cr. pentru respunsă la 

Cancelaria Negruțiu în Gherla — Szamosujvâr.3—3
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^rdsniculă (Zevedeiu Cădelniță
în sinodulu archidiecesanu din strada Măcelariloru.

„Caliculti" din 1 Augustă. a. c. va tracta eschisivă despre experințele 
crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulu archidiecesanu gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoitu mai mare, decâtu numerii ordinari.

Abonenții „Calicului" voru primi acestu număru extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anualu sdu semestralu. Deschidemu însă 
pentru acestu num&ru, redigiatu de Urzică Scandalografescu, ună abona
mente specialii, cu prețulu de 30 cr. sâu 70 bani și destinămă întregii 
venitulu curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia" din Blaju;
xl. Premii în favorulu „Choruriloru plugariloru români din Ungaria 

și Banată."
Abonamentele la aceste numere extraordinare la „Calicule" se pote 

faco la orl-care librăria din ț^ră și străinătate s£u dea-dreptule la noi, 
până în 8 Auguste st. n.

Totodată deschideme une nou abonamente la „Caliculă" pe ale 
doilea semestru 1884, cu 1 fi. 50 cr. s6u 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutule anului costă 3 fi. s6u 7 franci.

Din anule 1883 mai posedeme 24 esemplare complete â 1 fi. 
50 cr. sâu 3-50 franci.

Cei ce voițl a rîde, prenumerațl „Calicului și care nu va rîde, ace- 
la-i maturii de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescu une rabate de 10°/o.

Administrațiunea ,,Calicului.“

8-26 Invitare de abonamente la cele mai eftine diare române.
„Amiculâ. Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică: novele, poesii, romanurl, aventuri picante, impresiunî de căiătoriă, studii sociali; — articlii scientificl mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — > Sciri din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesâză mai de aprdpe societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numâru este bogată și frumoșii ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre 1/a ană 2 fl., pre */* de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Pi’eotulâ. romanii.44 ț)iară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a (li (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/*—2l/a c61e 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe’oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bători și diferite ocasiunl, mai alesă pentru ocasiunl funebrall, precum și »schițe de*predici,» și orl-ce amenunte aplicabili în predici, »catechese« și alte »înv6țăturl 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice,* studii și recensiunl literare, sciri — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/a 2 fl., pre I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Românii.4! Pentru tâte trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s colă — și publică: »no- 
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte »amenunte de învățătură și petrecere, cunoștințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — >sciri din 
lumea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibill 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 fote trei diarele nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumose.

nSTuLmeri d.e proToă se trimitiA grratis ori otii.
A se adresă la: Cancelaria „NtEGRUȚlU44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de ventjare următârele 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 t6te 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianțl. Prețulă 50 cr. — Apologia- Discusium filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere 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 însâre. 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 Pamfiliu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Herinau și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scdlele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulautulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu me uita. 
Colecțiune; de versuri funebrall urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

■322322 Tote acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. ■

Tipografia Alexi Brașovă.


