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nului croată, se razîmă pe faptulă, că măsurile 
lui voră provocă o mare întristare și iritațiune 
între tineri și bătrâni, și apelăză la tdte „ele
mentele mai moderate“ de a sări în ajutorulă 
guvernului, spre a face imposibile în viitorii 
asemeni demonstrațiuni.

Tocmai așa vorbescă foile din Peșta ca și 
când n’ar sci, că acum, afară de Miskatovich și 
de soții ; ăi, mai că nici nu mai esistă „mode- 
rați“ în Croația; ca și când n’ar sci, că toți Cro
ații sunt profundă agitați din causa nemulțămirei 
poporului cu starea actuală a lucruriloră; ca și 
când n’ar sci, că Croații nu se mai gândescă adi 
decâtă la aceea, ca să devină cu totulă indepen
denți de Unguri,

Nu Starcevici, Kamenar și Pisacici au cre
ată în Croația nemulțumire, care amenință cu 
erupțiuni vulcanice. Așa ceva nu se pdte pro
duce pe cale artificială. Ceea ce turbură așa 
de cumplită pe Croațl sunt resultatele regimului 
corupțiunii și ale tendințeloru nenorocite de ma- 
ghiarisare.

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

Agram 24 Iulie. — Comitetulă, care voia 
să pregătăscă plecarea la Praga pentru deschide
rea teatrului națională cehă, a hotărâtă să se re
nunțe definitivă la plecare, din causă că Cehii, 
după amicala primire a Maghiariloră, s’au înfră
țită cu aceștia.

Marsilia 24 Iulie. — De alaltaeri dijninăță 
au murită aci de coleră 8 persdne, âr în Toulon 
au murită 17 persdne.

Forio 24 Iulie. — In Ischia a fostă eri la 
amăcli unu cutremură de pământă cu detunări 
puternice. Pagube nu s’au causată nici una. Po- 
pulațiunea e fdrte înspăimântată.

Cronica (Lilei.
Aflămă că P. S. Sa episcopulă Aradului Mețiană, 

a sosită în Zârnesci, unde va sta câtva timpă.
*

Afacerea demonstrațiuniloră sțudențiloră din Agram 
în contra Maghiaroniloră s’a terminată. Iuristulă Chis- 
covici a fostă relegată pe două semestre, juristulă Ia- 
boră a fostă amenințată cu «consilium abeundi,* juris
tulă Prebey a fostă aspru dojenită, ăr ceialalțl părtași 
suntă amenințați cu ,tablă nâgră.*

*
Conducătorulă Româniloră din Bucovina baronulă 

Alexandru Vassilco este denumită căpitană ală țării, (șefulă 
administrațiunei țării) ăr germanulă liberală Dr. Rott loc
țiitor ă ală său.

D. B. P. Hășdău, cu prilegiulă călătoriei sale 
în Elveția a fostă însărcinată de ministeră, să studieze 
starea învățământului rurală și programele învățământu
lui secundară de acolo și să facă la întdrcere ună ra
portă despre resultatele studiiloră sale.

*
D-șora Agata Bârsescu, distinsa artistă, care a 

culesă ațâți lauri pe scena teatrului din Viena, să află 
de câte-va (file în Bucurescî la părinții săi. S’a însănă- 
toșată și câtă mai curândă va plecă din țâră spre scena 
de care 7 luni a stată departe din causa bălei. In 
»/18 Septembre va reapare în »Hero și Leander,* piesa 
în care a avută așa mare succesă.

*
Cetimă în »Voința națională* că în cailele acestea 

va apăre o broșură asupra cestiunei Basarabiei, a cărei 
paternitate se atribue d-lui N. Blarembergă.

*
A apărută primulă numără ală organului națională

Brașovu în 12 (24) Iulie.
Croații se pregăteau sâ arangeze o escursi- 

une la Praga, ca să salute pe Cehi cu privile- 
giulfi deschiderei teatrului loru naționalii. Vă- 
4ândH însă înfrățirea Cehiloru cu Maghiarii, de 
care amu vorbitu în numărulti de eri, s’au ho- 
tărîtu să rămână acasă și au sistatu definitivă 
tdte pregătirile de călătoriă.

Scirea acăsta, ce ni-o transmite firulă 
telegrafică, ne arată în modă destulă de flagrantă 
câtă de mare este at}i ura Croațiloră în contra 
Maghiarilor^. Ei au așteptată ca Cehii să pri- 
măscă pe Maghiarii veniți din Peșta la Praga 
câtă se pdte de rece și se nu-i bage multă în 
sămă. După ce însă s’a întâmplată contrariulă 
și-au <Ș.isă: Acum n’avemă ce mai căută la 
Praga.

Disposiția, în care se află a4i Croații, îi face 
să turbe de năcază când audă de înfrățire cu 
Maghiarii și de aceea nu mai vreau să scie nici 
de națiunea rudită a Cehiloră, dăcă acăsta vo- 
iesce să lege frățiă cu Maghiarii.

Tocmai maghiaro-filismulă unoră aderenți 
ai guvernului croată, este adi ținta asupra căreia 
se îndrâptă tote atacurile oposițiunei croate. So
cietatea croată e profundă agitată și demonstra- 
țiunile turbulente în contra Maghiariloră s’au 
transplantată acum din dietă în șalele universi
tății, între junimea universitară.

Intr’ună „manifestă cătră națiunea croată,“ 
care a fostă publicată de 4hu’ulu radicală „Slo
boda/1 studenții universitari din Agram condamnă 
și înferâză purtarea lui Iosifă Miskatovich și a so- 
țiloră săi maghiaroni și amenință pe acestă „Iuda“ 
și pe toți, cari îi dau mână de aj utoru, cu „răs
plata meritată. “ Manifestulă acesta înfocată a avută 
urmările cele mai triste pentru studenți, căci gu- 
vernulă s’a aflată îndemnată a luă măsurile cele 
mai severe în contra loră.

O cercetare rigordsă s’a făcută în contra 
sțudențiloră dela universitate. Mai mul ți au fostă 
eliminați, alții au fostă aspru dojeniți. Gruver- 
nulu nu s’a mulțumită nici cu acăsta sentință a 
senatului universității și a cerută se se continue 
cercetarea. Rectorulu universității a declarată, 
că mai bine își dă demisiunea, decâtă să mai 
facă o nouă cercetare. Giuvernulă însă persistă 
în cererea lui și printr’unu ordină mai nou a 
sistată t6te esamenele dela universitate.

Stmdenții din Agram trebue se sufere acum 
grele pedepse din causa enunciațiuniloră, ce le-au 
îndreptată contra guvernului croată și ală par
tidei sale, dâr precum bine observă o fdiă din 
Pesta, măsurile severe nu lovescă numai pe ti
neri, ci și pe părinții loră. Foia ungurăscă însă 
în locu de a căută să îmblânzăscă mânia guver-l 

liberală >Voința Națională* formată mare. »Tele- 
grafulă’ spune că acestă diară se află pusă sub direc
țiunea unui comitetă compusă din dd. G. F. Robescu, 
Eug. Stătescu și A. Stolojână.

... *

»România* află, că în curândă va apare în Iași 
'Ciomagulă,* nou diară politică, sub direcțiunea d-lui 
Al. C. Cuza, nepotă de vâră primară ală neperitorului 
Alexandru Ioană I. Abia de câte-va săptămâni s’a în- 
torsă din Belgia, unde cu mare succesă, și-a terminată 
studiele de dreptă.

*

Joi sera s’a ținută o ședință de membrii comi
tetului israelită din orașulă Iași, scrie »Curierulă 
Balaș an.* S’a luată decisiunea ca, Marți 17 Iulie voră 
mai pleca la America 600 suflete, pentru cari s’au adu- 
nală 40,000 lei. Până la Hamburg li s’a dată trenulă 
cu jumătate trenu[ă cu jum. preță. S’a făcută cunoscută 
la Lembergă, Breslavia și la tdte orașele de a se pregăti 
mâncări.

Mereu numai înainte!
*

Se vorbesce, dice »Telegrafulă,* că noua catedrală 
a mitropoliei române din Bucurescî se va construi în fața 
bulevardului, între eforia spitaleloră și strada pensiona
tului.

*

In Volanca din Galiția s’a răsculată populațiunea 
împotriva Ovreiloră și în nâptea de Sâmbătă spre 
Duminecă, ce a trecută, au pustiită optă case jidovescl, 
Sinagoga incă nu a rămasă cruțată, împrejurare, ce a 
dată ansă Ia o bătae stngerosă. Mai mulți Ovrei au 
fostă răniți rău, câți-va și omorîți. Gendarmeria a pusă 
capătă încăerării, care s’a pornită din tratarea neomendsă, 
ce amploiații Ovrei ai unei companii de esploatarea pe- 
troleului din Volanca au arătată cătră subalternii cehi.

*
Dieta Tirolului a respinsă propunerea deputațiloră 

tiroleșl-ițalieni, care tindea ca Tirolulă să se împartă 
în două părți. Guvernatorulă reflectă, că propune- 
reâ nu are de scopă numai împărțirea administrativă 
a țării, ci cea politică și judiciară; elă își esprimă părerea 
de rău pentru astfelă de tendințe ultranaționale, cari n’au 
altă resultată, decâtă turburarea păcii din lăuntrulă țării.

*

La Teteny pe Dunăre s’au ciocnită vaporulă »Eli- 
sabeta,* venindă de la Budapesta cu vaporulă firmei 
Weiss și Fried. Celă din urmă s’au cufundată cu
rândă în valuri. Călătorii.au scăpată toți și și’au conti
nuată drumulă pe alte două vapâre, ce le-au venită în 
ajutoră din capitală și de la Mohaciu.

*

Din Londra se scrie, că cele 7 meetiuguri ale po
porului arangiate pentru a protesta împotriva bilului de 
reformă electorală, au făcută demonstrațiunea în Hyde- 
Park. Resoluțiunile au fostă primite cu furtunose aplause 
de cătră poporă. Miniștrii au privită multă vreme con- 
voiulă împreună cu principele de Wales. Cu poliția nici 
o neînțelegere nu s’a întâmplată.

*

Ministrulă de esterne ală Spaniei va publică în 
»Gazeta de Madridă* o notă cu privire la conflictulă 
italo-spanică produsă de vorbele lui Pidal.

*

Dela băile din Gastein se scrie, că la 20 Iulie 
noptea și 21 Iulie diminâța a cădută zăpadă multă.

*

Dr. Wurster, celă cu pricina scandalului din 14 
Iulie din Paris, publică o scrisore, în care povestesce în
tâmplările de atunci și mai spre sfirșită 4‘ce: »Totă po
vestea este o dovadă nouă despre nebuna și copilărâsca 
mâniă, cu care se persecută în Franța totă, ce este 
nemțescă.*

Pârta a aprobată regularea granițeloră așa cum a 
proiectat’o principele Muntenegrului.

*
Ghazi Osman pașa, vitâzulă apârătoră ală Plevnei, 

fu decorată cu crucea mare a ordinului St. Ștefană.
♦

I
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De președinte ală republicei mexicane s’a alesă P o r- 
firio Diaz.

*

Senatorulă francesti Martin a făcută o propunere, 
după care la esecutărl să se folosâscă în locuiți ghilo
tinei, unii mijlocii chemică, ce ucide îndată.

Horia și Cloșca.
Cetimu sub acestu titlu în „Ellenz6k“ dela 

22 Iulie următorul ti articulă. de fondti:
.Sunt națiuni, cari se sinucidă seu altcum disti, caii 

nu-șl încapă în piele. Poporăle, cari îșl închipuescă, că 
forțele loră sunt mai mari decâtă sunt în realitate, igno- 
reză legile naturei, nu cunoscă legile istoriei și lovescă 
în față legile moralei. Și apoi scimă, că popdrele igno
rante și nedrepte niciodată mari n’au devenită, ba chiar 
nici esistința nu au fostă în stare să-șl-o asigure. Ună 
astfelă de poporă este poporulă, olahă (română), poporă 
hăbăucă, poporă, care se sinucide. Să ne oprimă la a- 
căstă numire de «olahă*. Căci acestă numire este ună 
ce istorică, er nu falsificațiune, ca numele de >Romană.«

Ei bine, 01 ah ii, anume cei din Bucurescî facă 
pregătiri pentru o sărbătore. Ei vreu să arangeze o săr- 
bătore în memoria eroiloră naționali «români», Horia, 
Cloșca și Crișană, și în amintirea răscâlei bestiale, con
duse de ei acum sunt 100 de ani în părțile arde
lene. Tătă lumea scie cât de jalnice și infame amintiri 
sunt legate de aceste nume, de acăstă răscălă. In isto
ria Ungariei cu litere crunte și spurcate sunt scrise aceste 
nume. Acei Omeni nu s’au luptată pentru o nobilă, pen
tru o mare ideă. Ei n’au fostă martirii libertății, ci 
simplu numai conducătorii unoră masse de tâl
hari, de ucigași, ai unoră masse setose de 
sânge, masse, cari punău focăși ardâu totă 
ce le sta î n cale.

Olahii din Bucuresci, dăcă nu voiescă se lovescă în 
față adevărulă istorică, trebue să recunâscă acestă faptă.

Pentru-ce deci Olahii din Bucuresci voiescă să re- 
înprospăteze amintirea acest oră triste nume pline de 
ocară și rușinea ce s’a lipită de ele? Ce scopă ur- 
mârescă ei cu acesta? Tocmai în interesulă rassei olahe 
este 6re oportună de a reînprospătâ astfelă de amintiri? 
Dar chiar Olahii potă șei mai bine, câtă de urgisite sunt 
chiar numai numele lui Horia și ale soțiloră săi ’naintea 
națiiunei maghiare? Ei potă sci bine, că acea răscălă, 
în Ungaria numai de jale și sânge va aminti.

Conducătorii poporului olahă de dincolo din Ro
mânia îlă ducă pe poporulă olahă pe o cale fârte fatală. 
In loculă legăturiloră dictate de interesulă comună ală 
esistenței ambeloră țări, cari trebue să ne țină la olaltă, 
la tote ocasiunile aruncă în noi cu foculă urei neîm
păcate, cu dușmănia distrugătore, și chiar în frații loră 
de ună sânge, cari locuescă aici între noi. Unde voru 
duce acestea ? Gânditu-s’au cei din Bucuresci, cari arun
că cu barda în lună, cari într’o direcțiune atâtu de fatală 
conducă gândirile și simțămintele poporului olahă, — 
gânditu-s’au ei ore că acestă vrășmășiă, cândă 
va sosi timpulă de a se împărți colacii, pote să-lă coste 
pe poporulă română viața, esistența statului tocmai așa 
ca și pe celă maghiară? Ba pote acestă vrășmășiă nu
mai pe poporulă olahă îlă pote costă esistența cu 
deosebire.

Olahii înșiși pretindă pentru sine originea romană. 
Ei înșiși tăgăduescă ori ce legătură de rudenia cu po- 
pârele slave. Ei nu voescă să fie Slavi, nu voescă să se 
contopăscă nici cu Rușii, nici cu Serbii, nici cu Polonii, 
nici cu Boemii, nici cu Croații, ba chiar nici a formă 
ună stată comună cu unii dintre aceștia. Ei voră să ră
mână națiune de sine stătătore.

Ei voră o țără de sine stătătdre, independentă; și 
afară de aceea cu sîla voră să întrunescă pe toți drnenii 
cari grăiescă românesce, într’o națiune politică.

Și apoi ce gândescă fanaticii din Bucuresci? Decă 
dincăce de Carpațî statulă ungurescă s’ar nimici, nimi
cirea acea ajutarea-ră ea ore visuriloru olahice, ca ele să 
triumfeze? Dar nimicirea Ungariei după ori ce con
jectură posibilă, nu pote fi urmată decâtă numai de tri
umfală seu ală rassei slave seu alu rassei germane. Și apoi 
pe atunci aeele uriașe neamuri cruța-voră ele bre na
țiunea olahă? Seu, ce e mai multă, dăruivoră ele ore 
puternicei Românie părțile locuite de OlahI ale Ungariei ? 
Dar pentru-ce să mai esplicămă nebunii de acestea? 
De ce să mai discutămă cu nisce ămenl și cu ună po
poră, care singură să aruncă în ghiarele morții? Față 
de aceea nebună fanatică națiune Ungaria nu păte să 
aibă altă chiămare, decâtă a se aliâ cu rassa germană, 
și a nimici o astfelă de semințiă, care, pe lângă 
aceea, că e barbară, mai e încă și nebună.

Din svârcolirile Olahiloră putemu trage învățătură, 
că atunci, cândă lumea slavă i-va amenință ărășl cu în
ghițire, pe cum de atâtea ori până acuma i-a amenin
țată: Ungaria să numai stă în calea destinului, 
în calea fatalității. Și cu deosebire să nu mai 
purcedă, cum a purcesă Andrâssy și diplomația austro- 
maghiară cândă cu resboiulă ruso-turcescă. Muscalii ară 
fi cutropită atunci pe mica și netrebnica țărișără, 
dăcă la spatele principelui ei nu ar fi stată Germania 
aliată cu Austria și cu Ungaria.

Nu. Dinastia Habsburgiioră încă a ajutată micei țerl 
ca să se înalțe. Și ăcăf acuma ea ne arată dinții.

Ei bine. Se tragemă învățătură din ingratitudinea 
popăreloră. Se nu aruncămă cu pâne în aceia cari aruncă 
în noi cu pietri. Și la vremea sa, cândă voră sosi dilele 
catastrofeloră nimicităre de țări: aducă-șl aminte 
națiunea maghiară și de Horia, Cloșca și de 
eroii din Bucuresci, cari acum le arangiăză 
sărbărl.»

Acestti articulă scrisu cu atâta patimă lii- 
perasiatică credemti, că nu mai are lipsă de co
mentarii.

Conferința dela Londra.
Citimu în „Neue freie Presse:“
Conferința, care se întrunise la Londra spre a re

gula cestiunea financiară a Egiptului încă totă n’a mai 
ținută pănă acuma a doua ședință. Acuma trei săptă-i 
mâni s’a constituită și de atunci pănă astăzi lucrăză 
numai comisarii financiari, cari s’au alăturată pe lângă 
membrii conferință ca specialiști de cătră guvernele loră. 
Era vorba să se esamineze proposițiunile Angliei pentru 
regularea financeloră egiptene, care în fondă cuprindeau 
reducțiunea dobândiloră datoriei de stată și facerea unui 
nou împrumută. Când se făcu acâsta esaminare, comi
sarii francesl făcură mare oposițiune lângă care se ală
turară și comisarii celorlalte puteri. După ce acuma pro
posițiunile englezescl fură respinse, fată opera conferință 
pare a fi nimicită, încă mai înainte de a se fi începută 
cum se cade. Nu e nime aplecată, de a face pagubă creditorilor 
egipteni și de a ușura situațiunea Angliei în Egiptă, cu atâtă 
mai vârtosă că comisarulă francesă Blignieres a de
monstrată pănă la evidență, că finanțele egiptene să 
potă regula într’ună modă cu multă mai nesimțitoră 
pentru creditori. Firesce, că fate discuțiunile acestea 
s’au întâmplată numai în preambululă conferință si încă 
nu este permisă a crede, că conferința se va sparge 
fără de nici ună resultată. Telegrafulă lucrăză bărbă-

Provocatorii anarchiei.
Sub acestă titlu „Egyetărtăs“ din 20 Iulie 

vorbindu despre sistemulu inaugurată de guver- 
nulă actuală, scrie între altele:

Proletarii, ămenl fără avere, se îmulțescă din ce în 
ce; elementele răsvrătităre câștigă din ce în ce terenă; 
aderenții anarchismului câștigă pe di ce merge totă mai 
mulți tovarăși.

Pănă acuma ne lăudamă în fața Europei și ne bu- 
curamă, că la noi nu esistă terenă pentru anarchismă, 
socialismă și comunismă. Și în adevără eramă mai scu
tiți de aceste rele, decâtă alte țări.

Industria de fabrică n’avemă și muncitorii de fa
brici, cari in alte țări făcă multe încurcături, n’au pu
tută să ne facă năcasurl.

Dar periciulă la noi, se apropiă într’o formă mai 
amenințătore. în anarchismulă muncitoriloră de câmpă. 
Față de acestă pericolă în zădară ne vomă închide ochii. 
In zădară ne legănămă în visuri deșerte; răulă cu pași 
gigantici se apropiă de noi. Nu numai presemnele-i ni 
se arată, ci ici-colo îlă vedemă chiar pe față manifes- 
tându-se.

La Czeglâd d. e., ca să nu pomenimă de altele, 
încă în iârna trecută s’a formată o societate de munci
tori de câmpă, care la timpă potrivită are de scopă a 
face grevă, a sistâ lucrulă. Cinci sute de lucrători au 
luată hotărîrea, că pentru mai puțină decâtă ună florină 
pe di nu voră primi lucru. Acestă procedură nu se de- 
osebeșce de felă de obicinuita procedură a ,trade union‘- 
ului. Acesta este una dintre formele, prin cari se ma- 
nifesteză cestiunea socială.

Insă-și cestiunea antisemită în esență nu este, de
câtă o cestiune socială. împrejurarea, că antisemitismulă 
are ațâți aderenți în țâră, este ună semnă, că poporulă 
e sărăcită și neîndestulită. Noi nu scrutămă și nu dis
cutămă din alte privințe acestă cestiune câtă e de în
dreptățită poporulă seu câtă nu e, dar constatămă, că 
ună poporă îndestulită nu turbură pacea. Și dăcă ces
tiunea despre raportulă, în care sunt împărțite averile, 
raportulă nejustă între capitală și muncă, și alte de a- 
cestea n’ar preocupă pe poporulă nostru: de sigură, că 
numai din netcleranță religiosă nu s’ar arunca în brațele 
antisemitismului.

Poporulă nostru începe a se ocupă cu viu interesă 
de deslegarea cestiuniloră sociale. Și cu câtă va cresce 
mai multă numărulă săraciloră, cari sunt siliți a trăi din 
lucru cu cjiua, pe cari cei ce dau munca năsuiescă a-i 
esploatâ în folosulă loră, cu atâtu mai mulți anarchiști 
și comuniști voră fi în țeră.

Sărăcia produce comunismulă, âr guvernulă produce 
sărăcia. O produce pe de-o parte prin risipa afară din 
cale, când zidesce o casă de deputațl cu 15 miliâne, pe 
când bietulă poporă nu e în stare să-și cârpăscă aco pe
ri șui ă de paie ală bordeiului său; âr pe de altă parte 
produce sărăciă acestă guvernă prin nemilosulă sistemă 
de dare, care nu ține semă de starea poporului și de 
împrejurarea, că puterile i s’au sleită și d’abia mai pdte 
plăti dările cele mari.

Dar guvernulă produce sărăciă cu deosebire prin 
acelă sistemă politică, care permite, ca Austria să stdrcă 
pe biata Ungariă pentru scopurile sale egoistice.

Ei, cei dela guvernă, sunt deci creatorii, răspândi- 
torii, apostolii anarchismului. Și decă ei credă, că răulă 
se va delăturâ prin aceea, că voră escortă din țeră câțl-va 
anarchiști, er pe câțl-va î voră închide în pușcăriă aici 
in țeră, atunci înțelepciunea loră politică nu este mai 
mare decâtă a struțului, care-șl înfundă capulă în năsipă, 
și crede că primejdia a trecută

tesce, ca să aducă o înțelegere între diferitele cabinete 
și Anglia nu va stâ mortișă pe lângă proposițiunile sale 
întâmpinândă o oposițiune din partea Europei întregi. 
Este ună lucru forte caracteristică, că de cândă s’au pro
nunțată comisarii financiari asupra proposițiuniloră en- 
glese tocmai Franța face cea mai mare oposițiune și Ger
mania o sprijinesce.»

M. Cogălniceanu și guvernulă.
De câtva timpu nu s’a mai vorbită nimică 

despre marele diplomată română d. Cogălniceanu. 
S’ar părâ că s’a retrasă din viața politică. Cu 
tdte acestea, o convorbire ce a avut’o d. Cogăl
niceanu cu unulu din redactorii farului „L’In- 
dâpendance roumaine,“ ne dovedesce, că dânsulă 
urmăresce cu mare atențiune mersulă lucruri- 
loră, ca atunci cândă va fi trebuință, să între în 
acțiune. Iată după numitulă (Jiaru convor
birea :

«M’am dusă să vădă pe d. Cogălniceanu și l’am 
găsită în grădină ocupată a căută ună locă pentru o 
piatră acoperită de inscripțiunl romane, pe care dânsulă 
o adusese din Mangalia. După formulele obicinuite, îlă 
întrebaiu dacă nu i-ară fl neplăcută de a răspunde la 
câle-va întrebări ce îmi voiă permite a îi pune în pri
vința atitudinei sale politice. Dânsulă îmi răspunse, că 
se aștepta la acesta și n’avâmă de câtă să-lă întrebă. 
Atunci convorbirea să începu în următorii termini:

Eu. — «Abținerea d-v6stră în împrejurările actuale 
a dală locă la multe comentarii. Ea a fostă interpre
tată în atâtea feluri, în câtă o esplicațiune în acestă pri
vință devine necesară/

D. Cogălniceanu. — »Șciu și găsescă acâsta 
fârte naturală. Totuși abținerea mea momentană este 
forte simplă. Credă, că după patru-cjecl și șâpte de ani 
de o esistență așa de activă și așa de plină ca a mea, 
îmi era permisă de a lua câteva luni de vacanțe politice.

De altcum, în situațiunea, care ni se presintă astăzi, 
nu vădă pentru momenlă locă pentru mine. Fe de-o 
parte, oposițiunea, astfelă cum e organisată, cuprinde în 
sine câteva elemente, cu cari mi-e greu, decă nu peste 
putință, de a paclisa. Ea s’a pusă pe ună tărâmă, pe 
care eu nu credă, că trebue s’o urmeză și pe care îlă 
credă rău alesă din punctulă de vedere politică.

Câtă despre guvernă, ar trebui să (jică d. lOnă Bră- 
tianu, căci dânsulă resumă în sine fată puterea — greșe
lile sale sunt așa de numerose și așa de mari, în câtă 
sarcina oposițiunei coalisate a devenită ușoră și nu are 
trebuință de concursulă meu pentru a combate ună gu
vernă, care nu mai are pentru elă decâtă o coteriă in
teresată a-lă susțină. Când momentulă luptei legale din
aintea urnei va veni, eu nu voiu fi în ultimulă rendă ală 
aceloră, cari voră combate pentru restabilirea unei situa- 
tiuni normale și constituționale.

«Eă. — Sciți că se răspândiseră sgomote, că d-v6s- 
tră era să faceți parte din nisce combinațiuni ministeriale 
ale d-lui Ioană Brătianu ? s’a Insinuată chiar că d-vostră 
nu ați fi departe de a da din nou concursulă unei ree- 
dițiuni a ministerului Brătianu.

D. Cogălniceanu. — «Acei cari răspândescă 
aceste sgomote sunt de rea credință, său nu cunoscă cum 
stau relațiunile mele cu președintele consiliului. Vă de
clară, că între d. Ioană Brătianu și mine există o incom
patibilitate absolută, atâtă din punctulă de vedere poli
tică câtă și din acela ală relațiuniloră nostre personale.

Este deci între densulă și mine ună abisă, care, 
credeți-mă, nu pâte fi umplută.

«Eu. —Nu credeți 6re, că între guvernă și coteria 
sa pe de o parte și oposițiunea coalisată de pe altă parte, 
ar fi locă pentru o grupare politică, care să înfățișeze de- 
tulă suprafață pentru a lua asupra sa restabilirea unei 
situațiunl normale?

D. Cogălniceanu. — »E posibilă. E chiar ne
cesară. Dar aceea grupare nu păte eși de câtă din sâ- 
nulă sinceriloră liberali. Căci eu nu credă, că liberalis- 
mulă română s’a înfeodată atâtă de multă în persâna 
d-lui Ioană Brătiană, în câtă elă trebue să trăiască și să 
mâră cu densulă. Marele drapelă liberală există încă, 
ără pată, și ună omă onestă, ună bătrână liberală, care 

îlă ține susă. In o scrisâre memorabilă, d. Dumitru Bră
tianu a arătată în trăsuri mari, calea adevărațiloră libe
rali. Acei cari voescă binele țărei, n’au decâtă se se 
strângă în jurulă acestui drapelă.»

Corespondența nostră, din Comitate.
Gurghiu, 19 Iulie.

Petrecerea de vâră a junimei studiăse române din 
Reghină și jură arangiată în 13 Iulie st. n. în folosulă 
scâlei române gr. cat. din Reghină a fostă peste aștep
tare cercetată. Publică numerosă și alesă. Străinii — 
trebue să mărturisimă — ne-au cercetată într’ună numeră 
cu multă mai inferioră ca în anulă trecută, însă ce amă



perdutO. în acostă parte, s’a supliniți! din partea publi
cului nostru, căci din depărtări mari amil fostu fericiți- a 
salută și vede în mijloculă nostru mai multe familii, 
cari au alergată nu atâtă pentru convenire și petrecere, 
câtă mai vârtosă să contribue la scopulă măreță ală 
acelei petreceri.

Onăre Dămneloră și Domnișăreloră române, cari 
prin încântătoră loră costumă națională, au sciută dă pe- 
trecerei ună aspectă atâtă de pitorescă, și dorimă cu 
toții, ca pe viitoră să se înmulțăscă numerulă loră.

înainte de pausă s’a jucată ,călușarulă' de cătră 
8 juni români, cari precum în anulă trecută așa și în 
acesta a fostă primită cu o mare căldură și interesă. 
Petrecerea a fostă forte animată până în dalba diua, 
cândă vrândă-nevrândă a trebuită să ne despărțimă.

Fratele.

Cliiuza, 18 Iulie 1884.
In escursiunea ce am întreprinsă în munții nordici 

ai frumăsei nostre țări prin 13 a lunei c. călătorindă 
mă aflamă prin Betlănă, unde chiar în aceea di se a- 
ranjase ună bală românescă împreunată cu o represen- 
tațiune teatrală. Marțurisescă sinceră, că dorămă să mă 
delecteză în teatrulă românescă, apoi ca flăcău, nu negă 
și balulă m’a reținută nițelă în călătoria mea.

In Betleană s’au esecutată, prin nisce țărani abia 
eșiți diu scola poporală din locă, două piese anume: 
,Herșcu Boccegiulă« șansonetă, și vodevilulă națională 
»Cinelă-Cinelă« său »Cor6na Moldovei,» ambele piese de 
ale laureatului nostru poetă Vasile Alecsandri 
Nu-mi este intențiunea a face critică, dar vreau a con
stată și de astă dată: că începătorii merită totă lauda 
pentru buna intențiune, zelulă mare și diligința, care au 
demonstratu-o; în deosebi merită laudă d. învățătoră 
Moldovană, care pdte căută cu mândriă la progresulă 
uceniciloră săi, făcută și numai de ună ană încdce; le 
recomandămă din inimă să nisuiască a se cultiva, eser- 
cita și în arta teatrală, ca așa cu încetulă să potă sece
ră aplause generale și ale unui publică mai mare. Fiă- 
ne permisă însă a recomandă încă una zeloșiloră noștri 
frați din Betlănă, precum și tuturoră Româniloră dela 
orașe și sate, anume: compunerea și formarea unoră 
coruri vocale, ba chiar și instrumentale, — la esemplulă 
coruriloră plugariloră de prin Bănală — crearea asocia- 
țiuniloră de lectură etc. Pe acestă tăremă cugetămă a 
lucră și progresa cu mai multă succesă și folosă. De 
altcum precum am înțelesă cu bucuriă chiar în Betlănă 
și comunele învecinate, cum este Chiuza unde însumi 
am asistată la serviciulă divină, s’a făcută începutulă, 
pentru care le gratulămă și le dorimă să continue înainte 
cu Dcjău.

Pe la 9 ore săra s’a începută balulă, aicea ni s’a 
înfățișată ună rară tablou, după o mică revistă numă- 
raiu aprăpe la 60 de dame numai jucătore. In genere 
petrecerea a fostă fărte animată, sum convinsă că fie
care a dusă cu sine plăcute suvenir! dela acestă bală. 
Observă însă, că costume naționale, ce doreamă și aștep- 
tamă a vedă aicea, numai chiar trei am putută numă
ră. Dșora Valeria Pavelea fiica d-lui profesoră Pavelea 
din Năsăudă, ni-a surprinsă în deosebi cu costumu-i pi
torescă, care-lă purtă cu rară șică, asemenea două dile
tante. De mai multe ori ni-amă esprimată dorința: ca 
damele nostre, să nuîncunjurecostumele na
ționale, pentrucă acestea dauunui bală colo- 
ritulă românescă, aducendu-le în memoriă onora- 
bileloră nostre dame, că și regina României cu multă 
pasiune se presentă în costumulă națională românescă 
în balurile de curte cele mai splendide 1 să dămă dovadă 
lumei, că suntemă Români în cugetele, în faptele și în 
vorbele și îmbrăcămintele năstre. d. Românulu.

A doua corespondență de lângă calea lui 
Traiană. ce amil primit’o despre balulă din Be- 
tleanu, ne comunică, că începutulu petrecerii 
s’a aviaată de musică, cântându „Marșulă Plev- 
nei.“ Balulă a începută cu joculă „SomeșianaJ4 
Numărulă asistențiloră a fostă mărită prin ve
nirea multoră dspeți din Gherla, cari n’au pre
getată nici decum la calea cea lungă. Petrece
rea s’a dată în folosulă sc61ei și bisericei rom. 
gr. cat. din Betleană.

A treia corespondență e de lângă eastelulă 
lui Petru Rareșu, totă despre petrecerea din Be
tleană. Intre dspeți corespondentulă a obser
vată pe d-nii Lazaru Huza, notară consist, cu 
nepdta s’a d-ș6ra Ludovica Huza, V. Gr. Borgo- 
vană cu soția, familiele P. Roșea și T. Lupu, 
teologulă Sabină Coroiană toți din Gherla; fa
miliele Pavelea și Malai din Năsăudă, ofîcerulă 
Soldea din Mititei, d-s6ra Susana Săcui din Fi- 
zeșă, precum și notari, preoți, docenți etc.

Venitulă întregă ală balului a fostă de 115 
fi., din care acoperindu-se cheltuelile, a rămasă 
venită curată 50 fi. Mai la vale publicămă și o 
dare de sămă despre suprasolviri.

Mulțămită publică.
In scopulă balului română ținută în 1 Iulie n. în 

Betlănă, au încursă ca suprasolviri următorele sume și 
anume de la Rdss. d. Lazară Huza not. eppescă 1 fl., 
Gregoriu Borgovană, profes. 1: Sabină Coroianu teol. 
abs. 1; Valeriu Popă Papiriu teol. abs. 1; Basiliu Bălană 
preotu 2 fl. Au contribuită fără a mai participă urmă
torii d. d.: Alexe Morariu, respiciente în Panciova 2; 
Iosifă Farkas 1; Simionă Corpodânu oficiantă comitatensă, 
George Gradoviciu practicantă de advocată și Dr. Teo
doră Mihali, advocată, toți din Dejă, câte 1.

Prin acâsta se aduce cea mai adâncă mulțămită 
din partea comitetului aranjatoră atâtă d. d-loră supra- 
solvenți și contribuențî, câtă și întregului on. publică 
participante la petrecerea din 1 Iulie. —

Betlănă 2/14 Iuliu 1884. Coniitetiilu aranjatorii.

Serbări istorice în Sibiiu.
Serbările, ce se voră aranjâ în luna lui Augustă 

dela 18—27 st. n. de conaționalii, noștri Sași în 
Sibiiu, sunt vrednice de băgarea nostră de sămă. Fără 
să ne oprimă la întregulă loră mersă, vomă scrie câte-va 
șire numai despre celă mai de căpeteniă momentă ală 
acestoră serbări, despre conductulă istorică 
festivă.

Acestă conductă istorică este menită, se închipu- 
iască descălecarea Sașiloră pe pămentulă Ar- 
dălului și întemeiarea Sibiului. Nu s’a lăsată 
pentru aceea nimică nefăcută, numai ca elă să răușăscă
— așa cum inițiatorii lui au dorită și dorescă.

Programulă este acesta:
Partea alegorică. — înainte ună heroidă po- 

văț.uitoru ală ceremoniiloru, călare. — Ună heroidă ste- 
gară întovărășită de alți doi heroldi — 4 trimbițași în 
vestminte de heroldi, călări — 2 împuterniciți ai rege
lui pe cai. — Suita acestora împreună cu slusbașii săi 
totă călări. — Musica cu banda sa. — Carulă festivă 
ală >Hermaniei;» Hermania stă în cară cu suita sa 
de băeți și băiete; împrejurulă carului mergă așa numiții 
.Minnesănger» (cântăreți ai amorului) și pentru fie-care 
cală dela cară va fi ună cârmaciu. — Carulă festivă ală 
neguțătoriloră și meseriașiloră; patronăsă negoțului și me- 
seriiloră va sta pe cară înconjurată de femei; împreju
rulă carului voră merge bărbații representanți ai comer- 
ciului și meseriiloră. De fie-care cală ună cârmaciu. — 
Carulă festivă ală >culturei pământului.» In cară va fi 
personificarea agriculturei cu suita sa; âr împrejurulă lui 
voru merge femei representândă feluritele ramuri ale agri
culturei.

Partea istorică. 4 trombițașl în haine de heroldi 
călări. — Hermann și Pleban cu suita loră de scutari, 
pagi și coră de copii. — Ușoră — armații (și corulă 
descălecătoriloră). — Grupa comercianțiloră și meseria
șiloră cu carăle loră. — Grupa țăraniloră, totă cu care.
— Grupa vieriloră. -— Grupa vănetoriloră. — Grupa păs- 
toriloră. — Grupa celoră greu armați, călări.

Aședarea pe loculă hotărîtă pentru festivitate în 
»Dumbravă» și dejunulă.

Introducerea representațiunei festive prin 
o vorbire a conducătorului Hermann.

Representațiunea, care începe cu predarea 
pământului de cătră heroidă în numele regelui și se sfir- 
șesce cu înfigerea în pământă a săbiiloră făcute în cruce 
ale lui Hermann și Pleban, dreptă semnă de luarea lui 
în stăpânirea loră.

Veselirea poporului în chipulă cum se făcea, 
în vâculă ală 12 și 13: Aruncări cu săgeți etc.........

Ori ce încercare și năsuință, de-a împrospâtâ în 
mintea poporului trecutulă său gloriosă merită lauda ori 
cui și ori unde amă găsi-o, la frate ca și la străină, la 
prietină ca și la dușmană! Amă disă astă vorbă, să-o 
putemă dice și pe a doua: Românii să deschidă ochii 
și...... să vâtjă!. ...

A visu!
Avândă a regulă cassa almanachului soc. acad. 

>România jună» și a face o dare de sămă în cestiunea 
acesta, rugămă pe domnii colectanți, cari mai au esem- 
plare din almanachă spre vânzare, să binevoâscă a ne 
trămite sumele eventuală incurse său a ne înapoiâ esem- 
plarele sub adresa societății la casă, dâcă nu se mai potă 
vinde, într’ună timpă mai scurtă, pentru ca să luămă alte 
disposiții în privința acâsta.

Pentru comitetă:
A. Popă. Emilia Codru Drognșanu,

președinte.

Diverse.
Istoria inelului. — Inelulă e o moștenire de la 

cei vechi; cine l’a făcută — nu se scie. Egiptenii și 
Ovreii se foloseu de elă încă din vremile cele mai vechi. 
Dela Egipteni l’au primită Grecii și de la aceștia poporele 
Italiei; de la EtruscI mai cu sămă l’au împrumutată Ro
manii. Aceștia se folosiau în cele dintâiu vremuri ale 
republice) de inele de feră, asemenea Germaniloră. Cele 
de aură erau la începută ună semnă de distincțiune și 

le purtau numai cei jee erau însărcinați cu misiuni din 
partea statului, senatorii și patricicii. După ce pisma fe- 
meiloră se pronunță mai în urmă cu putere, nefiindu-le 
ertată prin lege să părte aură, ce făcură? . . își luară 
refugiulă la argintă. Fertilă rămase numai pe sama scla- 
viloră și pe sama celoră ce sărbau triumfuri pentru în
vingerile loră. Mai târdiu însă nu numai, că nu căpă- 
tară și femeile plebeiloră dreptă să porte inele, ci veni 
o vreme când de totă încheetura era câte unulă și la 
totă degetulă șepurtau ele și în mâna dreptă și în cea stân
gă. — La începută inelulă nu era hotărîtă să serve dreptă 
podobă, ci numai ca ună sigilă. Acesta este și însemnarea 
ce îi se dă lui apoi și la logodirea tineriloră. Ginerile 
dă logodnicei sale ună inelă, ca simbolă, că promisiunea 
ei — de-ai-fi soție — o socotesce de nerevocabilă, de 
sigilată. Acestă însemnare o avea la Greci și la Ro
mani, la Evrei și la alte nâmuri, de cari și-aduce isto
ria aminte și așa obiceiulă de a zălogi prin inele simți
rile inimei, se vede a fi cu multă mai vechiu, de câtă 
creștinismulă. Cei dintâiu creștini păstrară bucurosă 
însemnătorulă inelă, căci elă se socotia de descătu
șată de ori și ce credințe religiâse și așa i îlă intro
duseră și la ceremoniile cununiei înaintea altarului, în 
vreme ce înainte numai la logodne se folosia. — Nu 
tăte poporele purtau însă inelele la aceea și mână. 
Ovreii îlă purtau în cea drâptă; Romanii și Grecii îlă 
țineau în ală patrulea degetă de lângă celă mică ală 
mânei stângi; causa, se dice că era credință, că degetulă 
acesta ară cuprinde o vână, ce-ară stă în mai strînsă 
legătură cu inima. A jpurtâ inelulă în degetulă mij
lociu să socotia de faptă nemorală.

*
Unii duelii pentru unii purcelii. — Mai astă iarnă 

se întâmplă următorulă casă ciudată în orașulă B.: Unui 
tânără ca de vr’o 19, seu 20 de ani, care trecea cu 
trăsura prin piața orașului, ca să mergă la o moșiă din 
apropiere, îi scăpă ună purcelă, pe care îlă ducea într’ 
ună sacă nelegată. Purcelulă cum scăpă, întră într’o 
bogasierie, care se vede că îi eră bine cunoscută. Bo- 
gasierulă, care înainte cu câte-va <|ile perduse ună pur
celă tocmai ca acela, îlă luă și îlă duse în dosulă pră
văliei. Tînărulă se dete josă din trăsură, întră în pră- 
văliă și ceru să i-se dea purcelulă scăpată. Vechiulă 
stăpână insă nu voi să i-lă înapoeze, spunâudu-i că dân- 
sulă l’a crescută și încă mai totă în prăvăliă și că i l’ar 
fi furată numai de vr’o câte-va <jile. Tînărulă, vătjendă, 
că nu îi se înapoiază purcelulă, scose mănușile și le a- 
runcă în obrazulă bogasierului; acesta luă mănușile și 
i-le dete (jicendu-i: Iți mulțămescă domnule, nu amă ne
cesitate de mănuși, căci eu am destule în prăvăliă. Tî
nărulă însă răspunse fărte seriosă:

»Nu domnule, mănușile nu ți le dau domniei tale, 
ci te provocă la duelă, pentru că nu vrâi să’mi dai pur
celulă îndărătă; decă ești cavaleră trebue să te bați cu 
mine 1* Bogasierulă, vădândă că nu o scăte la cale, îi dise cu 
ironiă: »Domnule! Mie mi-efrică de morte, nu vreu să 
mă bată în duelă căci de! te-i fi pricepândă mai bine 
ca. mine! Și apoi, dâmne feresce! mă poți lovi în inimă, 
și e mai mare primejdia decâtă purcelulă! Ia-ți mai bi
ne mănușile și tovarășulă și dule cu Dumnedeu!» Tâ- 
nărulă satisfăcută de frica, ce o băgase în negustoră, șl 
căută drumu cu purcelulă.

*
Statistica Segedinului. — Oficiulă de dare ală 

cetății Segedină a tăcută ună conspectă statistică pentru 
repartiția de dare pe case pentru anulă 1884. »Sze- 
gedi Naplo» publică următorele date statistice: Pe întregă 
teritoriulă cetății sunt 9788 de zidiri de locuită- Dintre 
aceste în cetate sunt 4962 de zidiri. Dintre tâte zidirile 
cetății sunt: 357 case, cari să închirieză, 5199 case lo
cuite de posesorii înși-și; dintre tâte zidirile sunt scutite 
de dare 3761 provisoră; âr 471 de zidiri sunt pentru 
totă deuna scutite de dare. Pe întregă teritoriulă ora
șului adecă în tote 7 cercurile sunt gole, nelocuite: 1205 
odăi, 111 prăvălii cu 60 de feresti-galantare.

*

Sentințe rusesoi. — Nu-ți lăudă secerișulă, înainte 
de ce l-ai băgată în șură. — Nu e de lipsă să semeni 
nătărăi, căci crescă singuri. — Cu Dumnezeu și pe mări 
du-te, fără elă nici peste pragă. — Adevărulă nu se 
înâcă în apă, nici nu se arde în focă. — Ună nsbună 
pote aruncă o pâtră în iază și voră fi de lipsă șepte 
omeni cu minte, să o potă scote. — Mâna unei mame 
nu rupe ose. — Mulți suntă gata, să-ți dea sfată, puțini 
să-ți dea ajutoră. — O consciință bună e ochiulă lui 
Dumnedeu. — Minciunile umblă pe piciâre feștelite. Cine 
minte și fură. — De eși din casă, râgă-te odată; de mergi 
pe mare, rogăte de două ori; de mergi la cununiă, de 
trei ori.

*
i NECROLOG# — Din Blașiu ni se anunță, că 

talentatulă tânără Petru Togană, clerică în anulă 
III în seminarulă din Blașiu, după o bolă îndelungată de 
plămâni, în 21 Iulie st. n. și-a dată sulletulă în mânile 
Domnului, urmândă celoră 11 frați ai săi. Văduva sa 
mamă, sdrobită de perderea ultimului său fiu din cei 12, 
a rămasă fără sprijină, lipsită de ori ce mângăere.

Fie-i țărîna ușâră răposatului!
■ Dumnedeu să mângăe pe mamă-sa!

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



Cnrsuîu la bursa de Vlena
din 23 Iulie 

Rentă de aură ungară6°/0 122.25 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.65 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.85 
ImprUmutultt căilortt ferate 

ungare.......................... 142.40
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.25 

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

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.10 

Bonuri rurale ungare . . 101.30 
Bonuri cu cl. de sortare 101.30 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................. 101.50
Bonuri cu ci. de sortarel01.25 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung.............................99.10
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................... 115.10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.65
Renta de aurii austr. . . 103.40 
Losurile din 1860 . . . 135.20
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  856.—
Act. băncel de credittt ung. 304.— 
Act. băncel de credita austr. 303.10 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI................ 9.67
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55
Londra 10 Livres sterlinge 121.75

Bursa de Bucnresel.
Cota oficială dela 9 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cutnp. 93 Va vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) • • > 95V. > —

> convert. (6%) . . > 97 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34 » ——
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 102 » 102V

> ii ii (5°/o) ■ 901/2 n 91
» urban (7°/0) . . » 101 » 102

» , (6%) • ■ 97 > 98
> > (5°/o) • • » 87V* » 88

Banca națională a României > 1325 » 1422
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 328. * 348

€ » » Națională . . > 243 »
Aură > 5 20.
Bancnote austriace contra aură > 2.07. 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Iulie st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.15 Vând. 9.17
Argint românesc . . . . . . » 9.10 9.15
Napoleon-d’orI................. . . » 9.65 » 9.67
Lire turcesc!..................... . . » 10.90 » 10.96
Imperiali......................... . . » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . » 5.62 » 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . . . > 100.50 > 101.50
Discontulă > . . 7—10 °/0 pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulfl abonamentului pe una jumătate de anii 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 fl.? er pentru România 8 lei, -gtea ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

£1. S3 CE®, costă ur- 
mătorele obiecte de va- 
lore, care, precum se pote 
dovedi, au costatu în

treită.
Aceste obiecte voru face sensațiune. 

1 cesu deșteptătorii, de bronzit; 
1 ocllianu opticii: care vede în de
părtare de 3 miluri; 1 cesiî de sore, 
ce se pote înțrebuința la ori-ce casă; 
3 farfurii de cristalu pentru com- 
potu; 3 tave de metalu albu pentru 
apă; 1 instrumentă care atrage 
veiiatulu; 1 albumu de piele forte 
eleganții pentru 40 de fotografii, 1 
ornamentă.; 12 săpunuri de dife
rite soiuri, precum de plante, viorele, 
rose etc., costându bucata 20 cr.; 
unii ornamenta pentru domne și domni 
din aură. duplu, bunu, precum broșe, 
cercei, nasturi de benți, 3 nasturi 
de cămăși; 1 pereche de pantofi rococo |

pentru casă, eleganți pentru domne 
seu domni; 1 pânz&nvră de masă în 
stilă rococo, brodată cu aură, 12 lin
guri de metalu patentată, care remâne 
totdAuna albu; 1 necesară pentru or
namente și cusută, cu degetară, ace, 
etc.; 1 zaharniță forte fină, ce se în
chide; 1 instrumentă de făcută focă 
la venătore cu capă de vulpe, o fru- 
m6să poddbă în cameră; 1 pereche 
de paragloduri patentate, de cele mai 
nouă, cu mașină; 1 hricdgă necesară 
cu scobitore de dinți, în ureche, sub 
unghii; 1 pereche de sfeșnice elegante. 
T6te aceste obiecte se capătă numai 
pentru 4 fi. ©3 cr.

La trimitere se mai plătescă 46 cr. 
pentru ladă.

FABRICA: VIENA, II, PRATERSTRASSE 16.
In marele deposită Rix.

' ■Eb Wilhelmma
declară în publicu, că ca veduvă a re- 
posatului Dr. Rix sunt singitra pro- 

ducătore de pasta Pompadour veritabilă și ne
falsificată.

Acăstă pastă renumită, cunoscută de 100 de ani chiar și în cer
curile cele mai înalte, face se dispară, pe garanția, pistrui, pete, de ficată, 
sgrăbunțe, pete de Versată, coji, nasuri roșii, și mâni roșii, c’ună cuventă 
t6tă necurățenia din față. Atestate de totă feliulă dela profesori însem
nați asupra bunătății și, că e nevătămătore acestă pastă, sunt depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o coldre prbspătă pielii și o 
fineță deosebită, o netezesce și feresce pe omă de crețe până în cele mai 
adânci bătrânețe. Acestă pastă în gura poporului numită pastă minunată 
este cu deosebire preferită de cătră damele vienese, căci succesele ei sunt 
surprindătăre. Prețulu în pachete sigilate 1 fl. 50 cr. cu instrucțiune 
cu totu. Fără sigilulă și subscrierea lui Dr, Pix să nu primiți pasta.

Wilhelmina Bîx, văduva doctorului.
Wien, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stock.

In Transilvania:
Alba-4ulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clușiu, Farm. Vicol. Szeky

10—30 MagaMBO de mcălțămiiite
„CISMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după rnesură 

se voru efectuâ din materialii soliciți, 
și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomându onoratului publicu depositulU
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuiâză 

promtiî și cu prețuri moderate.

G. Orghidanâ.
9—25 invitare ie abonamente la cele mai eftine ilare române,■

„Amiculii Familiei'4 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 cole; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiuni de căiăloriă, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — »Scirî din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesăză mai de aprope societatea românescă, — „principia din viață și notiței de petrecere. Fie-care 
număru este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre Va ană 2 fl., pre Vi de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulil romană.'5 țîiară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a (fi (c- n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/*—2V2 căle 
și publică: ,articlii din sfera tuturoră sciințe'oră teologice1 — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și »schițe de predici,» și orî-ce amenunte aplicabili în predici, »catechese< și alte >învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, sciri — din sfera bisericăscă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre V* I A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Româiiiî.'f Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s călă — și publică: »no- 
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte >amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — >sciri din 
lnmea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

Tote aceste trei 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 tdte trei diarele ndstre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse.

HSTcLixieri cLe proToă se trimitiA gratis ©ri cui.
BJC” A se adresă la: Cancelaria „NECrRUȚ'lU44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de ven^are următorele opuri de minune eftine:

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulă la tdte 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologiă- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea 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 Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda sen Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue se se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu me uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

333332 T6te acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulu bagatelă de 3 fl. 60 cr. -------

Tipografia Alexi Brașovă.


