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Brașovu în 13 (25) Iulie.
Peregrinagiulu celoru o sută de Unguri la 

teatrulă cehicu din Praga a produsu o dicusi- 
une interesantă în diatele din monarcliiă.

Acum se pronunță și organulu de frunte 
ală Nemțiloru centraliști din Austria în cestiu- 
nea înfrățirei între Praga și Pesta și modulu cum 
se pronunță este fdrte instructivă.

Mai întâiu „Neue freie Presse“ — căci de 
acestu (jiară e vorba — amintesce călătoria lui 
Rieger la Peșta, la începutulu erei autonomistice, 
cu scopu de a câștigă amiciția și sprijinulu Ma- 
ghiariloră. Aceștia nu-i cȘiseră, nici da, nici ba, 
așteptându să vă^ă ce se va alege din esperi- 
mentele comitelui Taaffe.

In cele din urmă dorințele Cehiloru totuși 
avură unii succesu drecare Ce-i dreptu, 
cjice „Neue fr. Presse,“ înfrățirea ceho-maghiară e 
încă o plantă crudă, pe care o udă numai „Po- 
litik“ și „Pești Naplo.“ Ungaria la Înfrățire n’a 
fostă representată decâtu printr’unu dascălu și 
printr’unu architectă. Apoi continuă așa:

„După ce unele foi seriose ungurescl începu 
a discută condițiunile, sub cari s’ar pută primi 
alianța Cehiloră; după ce și „Nemzet,“ organulu 
guvernului, află de lipsă a se pronunță cu pri
vire la simpatiile Cehiloru; după ce în fine toc
mai acum cei din Pesta ne sfătuescu din nou se 
capitulămă: după t6te aceste nici noi nu mai 
putemă tăcd, ci trebue se arătămă, ce atitudine 
credemu noi, că vomă avă se observămu în vii- 
toriu față cu o apropiare între Cehi și Maghiari.

Pentru noi Nemții apropierea, înfrățireă său 
alianța loru este cu totulu indiferentă. Numai 
atunci amu pută atribui unei asemenea manifes
tări de simpatii și antipatii naționale o însemnă
tate politică, când amu presupune, că organisa- 
țiunea internă a monarchiei depinde dela aceea 
că la care parte șe voră alătura Maghiarii. 
Acăstă presupunere nu-o putemă însă admite 
nici ca Nemți, nici ca Austriaci, nici ca partisa- 
ni ai organisațiunii actuale dualistice. Ce privescu 
Maghiarii în națiunea cehică și ce aștăptă Cehii 
dela Maghiari nu ne impărtă. Noi scimu numai 
atâtă că Ungaria după dreptu nu se păte ame
steca în afacerile interne ale Austriei. Scimu de 
altă parte că Ungaria nu urmăresce decâtu in
teresele sale.

Cu totulu altă întrebare este, că 6re din punc- 
tulu de vedere altî statului ungurescu este de 
dorită ca năsuințele de independență ale Cehiloru 
se iea o analăgă desvoltare cu cele unguresc!; 
ăre reacțiunea faptică a organisațiunii interne 
a Austriei, asupra Ungariei, care e tocmai așa 
de netăgăduită ca și reacțiunea Ungariei asupra 
Austriei, va fi mai favorabilă dăcă se va da la 
o parte influința Grermaniloru și va fi înlocuită 
prin aceea a Slaviloră.? Posițiunea Maghiariloru 
din Ungaria este multă mai amenințată de as- 
pirațiunile Slaviloră, decâtu posițiunea Nemți
loru în Austria." |

Nemții de o parte, Slavii de alta. Aspira- 
țiunile slave vă amenință și pe voi ca și pe noi“ 
cȘică cei dintâi cătră Maghiari. „Numai în ali
anță cu Slavii, Ungurii potă scăpă de centralismulu 
austriacă și de germanismu“ dictî de altă parte 
Cehii. Cari din doi sunt mai buni amici ai Ma
ghiariloru ?

Nici unulîi. Astăzi Maghiarii nu se mai 
bucură nici măcaru de simpatia ortaciloru loru 
de odinidră, a Nemțiloru dualiști. Nemții se ba- 
săză pe bogăția și cultura loru, Slavii pe numă
rul u loru celă mare și pe aceea că sunt munci
tori ; pe ce se basăză Maghiarii, ce aliați au ei, cum 
credă ei că-și voriî asigura esistența și indepen
dența împresurați de germanismu și de slavismu 
și isolați chiar înlăuntrulu. statului ungară de 
celelalte naționalități, cari formăză două din trei 
părți ale poporațiunei lui?

De ar fi numai isolați! Sunt insă chiar în
vrăjbiți cu popdrele din întru. Ce le păte folosi 
în asemeni împrejurări înfrățirea de adi pe mâne 
cu Cehii? Când va sosi timpulu criticu, ei totu. 
isolați și învrăjbiți voru fi.

Aceste sunt fructele unei politice nesocotite.

ScirI telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.<)

Paris 25 Iulie: De eri sără până acji di- 
minăță au murită în Marsilia 16 și în Toulon 
20 dmeni de coleră.

Roma 25 Iulie. — Gruvernulă a luată mă
suri pentru stabilirea unei carantine de >5 cȘile 
în granițe în munții Breneri, are de gându să ia 
astfelă de măsuri și la Pontebba și Cormons, 
puncte de lângă granițele austriace.

Cronica (Lilei.
La 10 Augustă se va ține în Lăpușulă ungurescă 

adunarea despărțământului ală XH-lea ală Asociațiunei 
transilvane. La băile din apropiere, Stoicenî, se va aran- 
jâ și ună bală în favărea Asociațiunei și a șcdlei gr. 
cat. din Lăpușă. Diletanții d-lui S. Moldovană din 
Beclenă voră da o representațiă teatrală. Se speră, că 
adunarea va fi câtă mai bine cercetată. — Mai la vale 
publicămă apelulă.

*
Ministerulă ungurescă a însărcinată pe d-nulă Iulius 

01 ah să călătorâscă pe Ia tote băile și locurile de 
cură din Ungaria, și să compună ună conspectă ge
nerală despre ele. Unele comune din țeră au fostă în- 
cunoșciințate despre acesta în scrisă de ministrulă Tisza, 
cu observarea, că prin ună astfelă de opă băile și isvă- 
rele mineralice din patriă devină mai cunoscute în lume.

*
Subprefectulă comitatului Timișorei a adresată o 

circulară cătră tote autoritățile, prin care îndemnă pe 
fie-care amploiată să sprijinescă câtă mai multă socie
tatea ce s’a întemeiată în Timișora pentru lățirea li Hi
bei maghiare prin înt'emeiarea de asiluri pentru co
pii. In circulară se <fice»Este o frumăsă misiune a 
a amploiațiloră cârmuirei, să întărescă cinstea și alipi
rea cătră ideea de stată maghiară și să lucre, să lase și 
generațiunei viităre astfelă de sentimente. Mă bucură, 
că potă constată, că corpulă amploiațiloră din comita- 
tulă Timișdrei și-a împlinită în acăstă privire chemarea 
în modulă celă mai strălucită, sprijinindă cu celă mai 
bine întemeiată entusiasmă fie-care mișcare, ală cărei 
scopă și .tendință le inspiră zelulă națională.» — DațI 
numai înainte!...

*
Senatulă academică ală universității din Cernăuți 

au hotărîtă, să insiste pe lângă guvernă să întemeeze 
acolo o facultate de medicină.

*

>The Standard» din Buenos-Ayres, vorbindă 
de succesulă ce D-ra Theodorini, Românca a avută 
erășl în opera >Poliuto,< 4*ce; >Primadona, d-ș6ra Teodo- 
rini este o artistă perfectă. Joculă ei este desăvârșită și 
vocea ei o minune de dulceță și de cultivare.«

*
Rectorulă universității din Agram LorcovicI a fostă 

suspendată pentru, că s’a împotrivită cercetăriloră în 
afacerea manifestului studențiloră. Secretarulă HervoicI 
e însărcinată să continue cercetarea

*
»Le Pays» spune, că procesulă afacerei dela Orfeu 

se va jueecâ în Septembre de curtea de jurați din 
Ilfovă.

*
Secerea grâului a începută dice »Unirea,« în totă 

județulă Dâmbovița, săptămâna acâsta. Grâulă, care era 
forte frumosă pănă la începerea ploiloră a cam suferită 
pe alocurea: fiindă spiculă pre mare și greu, a fostă 
doborîtă de ploi. Sămănăturile de porumbă sunt satis- 
făcătdre, afară de unele localități înecate unde după 
scurgerea apeloră porumbulă a rămasă gălbiniciosă.

*
Circulațiunea pe linia ferată între Comarnică și Si

naia s’a întreruptă, după cum amă anunțată deja. Po- 
dulă dela tunelă dintre aceste două stațiuni a suferită 
mari stricăciuni. Circulațiunea se face prin transbordare. 
S’a luată măsuri ca linia să fie restabilită câtă mai cu- 
rândă.

*
Ministrulă de răsboiu ală Austriei a începută lu

crările sale pentru construirea unui portă în Sebenico, 
unde, după cum se spune, se va muta și arsenalulă de 
marină dela Pola.

*
Joi s’a începută în senatulă francesă discusiunea 

proiectului de revisuire a constituțiunei francese.
*

Ministrulă-președinte Ferry a declarată în consili- 
ulă ministerială, că pertractările cu China iau o direc
țiune bună. Vice-regele din Nanking tratâză acum cu 
Patenotre despre despăgubirea speseloră de răsboiu.

*

Or. Koch a primită dela Grevy ordinulă legiunei 
de onore. Ordinulă i l’a presentată Dlă de Coursel.

*

Cu prilejulă desbaterei asupra convențiunei 
comerciale cu Spania, ministrulă italiană Mancini 
a dată a înțelege, că nu-păte cere retragerea ministru
lui Pidal, de ore ce acesta este conducetorulă uniunii 
conservătâre liberale, pe care se razimă ministrulă Ca
no vas.

*
In Germania advocații respingă cu indignațiune 

procesele oferite de cămătari cunoscuțî. Procurorulă 
Herz din Manheim, care spriginise într’ună procesă pe 
ună cămătară, a fostă pentru acesta înfruntată din par
tea juriului de onore a procuroriloră germani.

*
Afacerea conflictului serbo-bulgară se va trata în 

conferențe diplomatice. Representanții Austro-Ungariei, 
Germaniei și Rusiei au primită deja i nstrucțiu ni pen
tru tratările, ce se voră face în Bel gradă, cu privire 
la cestiunea de dreptă dela Bregova și în Sofia, cu 
privire la cestiunea em igranților ă.

*
Se scrie din Târnova că camera s’a închisă Luni. ' 

*
A doua ședință a conferenței din Londra s’a amâ

nată, din pricină că unoră ambasadori nu li s’a tri
misă încă instrucțiuni cu privire la propunerile financiare.

*
Congresulă națională grecescă s’a întrunită în (Și- 

lele acestea pentru alegerea unui nou patriarchă. 
Se crede, că Pârta va pune multe piedici lucrăriloră lui 
și că voesce a-și arogă dreptulă de-a numi pe patri
archă.

*
Din Varșovia se scrie, că între cei ce au luată



parte la conspirațiunea în contra Țarului, sunt și studențl 
poloni, neguțători evrei și câțl-va funcționari germani.

*
Serbarea Ramazanului a adusă câtă-va liniște în 

Egiptă. Intre Arabi e mare ferbere; dorulfl de răsbunare 
se pronunță în totă loculă. Gordon a disfi: „Dâcă Ma- 
diulG nu va fi sdrobită, va sdrobi elfi pe alții.c

*
Din Algeria se scrie, că în decursă de trei Zile ora- 

șulfi a fostfi într’o continuă ferbere. Poporulfi străbătea 
ulițele strigândfi mereu: , Joșii cu Evreii." Voindfi a aprinde 
cu petroleu sinagoga lorfi, a intervenită armata. Evreii 
s’au baricadată bine în casele lorfi.

Dieta Bucovinei.
„Nene Freie Presse,“ scrie în numărulft său 

de Miercuri următdrele șire, cari dau pe față gân
durile ei ascunse:

«In 21 Iulie st. n. s’a deschisă dieta Bucovinei cu 
o cuvântare a noului căpitanii alfi țării, a baronului de 
Vasilco. D-nu Vasileo a mai fostfi și sub Hohenwart că
pitanii alfi țării Bucovinei și sub conducerea lui votă 
atunci dieta din Cernăuți adresa sa despre dreptulfi «is
torică» alii Bucovinei, după cum erâ moda în celelalte 
diete, fără a lăsâ afară și pe cele din Vorarlberg. Acum 
mergfi lucrurile pe altă cale; de vreme ce federalismulfi 
dominâză în consiliulă de stată, dietele sunt desbrăcate 
de nimbulfi politică și br. Vasilco se nmlțămesce și cu 
astea. Elfi are chiar bunătatea, să recunoscă, că limba 
germană este o legătură pentru poporele monarchiei. 
Dâcă nu ar fi voită se recunoscă acesta, dieta i s’ar fi 
împotrivită. Fără limba germană pertractările dietei Bu
covinei ar fi sămănatfi cu zidirea turnului babilonică. De 
altfelă, întrega dietă a Bucovinei, în care mai toți pre
fecții din țeră împreună cu presidentulfi ei sunt aleși de- 
putați, este unfi instrumentă, cu care poți cântă ușorii 
totă felulfi de melodii. De-arfi fi tote adunările represen- 
tante ale poporului astfelă, ce ușoiă ar fi domnia în 
Austria !*

O altă foie germană aduce unii resumată alfi cu
vântării baronului Vasilco. In vorbirea sa acesta îșl 
aduce cu plăcere aminte de antecesorulfi său, îșl esprimă 
speranța, că deputății cu toții împreună vorii lucră pen
tru cea mai potrivită deslegare a problemelor!!, ce are 
dieta a resolvâ; accentueză egala îndreptățire a tuturorfi 
naționalitățiloru din țeră precum și recunoșcerea limbei 
germane, de cea mai deplină desvoltată și mai potrivită 
pentru reciproca lorii înțelegere și sfătuire. Vasilco sa
lută apoi dieta, spunându-i că ea e sprijinită în lucrările 
sale de cătră stăpânire, și sfârși cu strigarea: Să trăescă 
Impăratulîi!

Serbătorirea Iui JEEoria si Cloșca.
3 3

Sub acestu titlu cetimu în organuhi Săcu- 
iloru „Szăkely Nemzet“ dela 24 Iuliu următdrele: 

»Aceloră doi aventurieri români opincari, cari cu 
»pajura împăratului Iosiffi» au nebunită pe olăhimea din 
Ardelfi până cârfllfi funea i-a ajunsă la gâlă, acelorfi 

' «doi eroi« nici prin gândii nu le-a plesnită, că după 
100 de ani se vorfi află cărturari, cari voră aranja o săr- 
bătdre națională serifisă în amintirea martiriului lorii. Și 
totuși s’au aflată.

Dincolo, în România, reuniuni, societăți, tineri uni
versitari cu deplină însuflețire națională s’au pusă pe 
lucru, și provâcă pe toți ccmnaționalii (?) din patriă și din 
străinătate, ca să vină și să contribuela înălțarea strălucirei 
sântei serbări naționale. Sunetele aceste îșl află și aci la 

noi resunete. »Gazeta» din Brașovfi primesce sciri ori
ginale despre pregătiri, și îșl însoțesce informațiunile cu 
comentare rău-voitore (? red. G. Tr.). In Sibiiu se for- 
mâză „Opinca," să trămitfi invitări la subscriere în tote 
părțile. Scopulfi ce-lfi au cu «Opincile» este reformarea 
• causei naționale» române. Mișcarea pornesce 
din lăuntru înafară; curentulfi să vărsă din afară 
înlauntru, aici se face ghemfi și se formâză unfi ce, 
care n’are caracterfi pronunțată pentru că e turbure, 
dâr despre scopulfi acestui 6 r e c e deocamdată nu poți 
sci nimicii.

Numai atâta e învederată înaintea nostră, că facă 
turburărl. Pentru ce ? Nici ei nu sciu, ci sciu atâta că 
trebue se facă turburărl: așa Ii-o dictăză «sfânta 
causă.» De bună sâmă, că istoricii din România alt
cum zugrăvescfi caracterele celorîi «doi eroi,» nu precum 
îi cunoscemă noi aici. Nu li-o luămfi în nume de rău. 
Dar mare lipsă de consciință se cere, ca Românii noștri 
să mergă după acestfi falsum istorică, și se facă tote ne
buniile începute de ei.

Căci pe lângă puțină simții de onore și de datoriă 
Românii noștri nu numai că nu s’arfi lăsa să fie păcăliți 
de sgomotulii ce-lu facă cei din BucurescI, ci serioșii ară 
trebui să protesteze contra tuturorfi suspicionărilorfi, care 
i-arfi pute adu< e în legătură cu simpatia față de aminti
rile cruntei epoce a lui Horia și Cloșca.

Dar pressa nășiră română și tribunii noștrii agita
tori nu facă așa. Ei bată taetulfi în afară. Acolo să 
propovăduesce ura contra monarchiei năstre: aici înlă- 
untru’ să audă echourile. Spună că ei sunt fii vitregi 
ai statului maghiară, că li se urgisesce limba, obiceiurile, 
simțămintele, credința etc. Cerii lecuire și află apăsare, 
cerii ajutoriu și capătă lovituri. Se audă dincolo țipetele 
de durere și din ele să prepară apoi — o demonstrația 
copilărescă — contra monarchiei nostre. Căci scopulfi 
nu păte fi altulfi, decâtii acesta: de a nutri ura contra 
rassei maghiare.

A nu lăsâ nici odată să se stângă tăciunele, care 
arde sub spuză, ca la timpulii său să potă aprinde cu 
elă relațiunile de prietinie între cele doue state vecine, 
prieteniă oficioșii arătată, dar în faptă nici odată recu
noscută de ei.

Căci ce scopii ar ave societăți ca «Opinca.» Răp- 
cigăsa de opincă nu servesce decâtii pentru a calcă cu ea 
în noroiu. fir noroiulfi se lipesce de opincă și opinca nu 
se mai curățesce nici odată de elfi.

De câte ori au foștii făcut! atențl cei dela .Gazetă,» 
să se porte bine, să nu calumnieze, să nu vorbăscă 
absurdități despre guvernarea statului maghiarii; ca și 
cum acesta n’ar avă alta de lucru, decâtii a-i nimici 
pe ei. De câte ori le-amii spus’o, că ei ca cetățeni ai 
statului, n’au de locfi motive a se plânge; căci lorfi cu 
multii mai bine le merge, decâtii valachilorfi din România. 
Cele mai însămnate oficii ale statului, suntii copleșite, 
gemă de fiii lorii, (măi! măi 1 Red. Gaz.) toleranța față 
de ei a degenerata deja într’o negligință fără păreche.

(Cu alte cuvinte mai înainte eramfi celii puținii tolerați, 
er acum nici tolerați nu mai suntemfi. Red. G.)

Bine să ia sema adoratorii lui Cloșca, ca în sfîr- 
șită într’o bună diminâță să nu le șuiere vergele pe de a- 
supra capului 1

De geaba se aprindă așa de grozavă Săcuii 
noștrii, căci din Horia și Cloșca totă nu voră 
face câtă îi hăulă sfinți ungurescl, ca să nu-i 
mai tămâieze Românii!

Aduaiarea despărțământului alai Xil-Iea 
alu Asoeîatiuuei transilvane.*

Comitetulă de primire din Lăpușulă ungu- 
rescu ne trămite spre publicare următorulă apelă:

On. Domnule! Scopulfi Asociațiunei transilvane pen
tru literatura și cultura poporului românii, îlfi cunoscețl 
precum îlfi și vedeți espresii în cuvintele: «literatura și 
cultura poporului românii.* — Ce pole să zacă mai
multfi la inima fiecărui românii adevărată, decâtii înain
tarea în cultură și rădicarea pe același gradă de cultură 
a poporului nostru, cu celelalte popore conlocuităre în 
acestă patriă, precum și cu poporele civilisatei Europe? 

Și ce păte fi mai nobilii, decâtii năsuința în acăstă di
recțiune? — Adresându-ne deci cătră P. T. D-ta cu a- 
câsta, scimfi că, cătră o inimă plină de acestii nobilă 
zelfi. ne adresămă.

Despărțământulă alfi XH-lea alfi Asociaț. transil
vane p. 1. și c. pop. rom. îșl va țînâ adunarea din ăstfi 
ană în țînutulfi nostru muntosă și în centrală cercului 
— la Lăpușulă-ungurescă, — în localitățile scălei româ
ne gr. cat. 1.0 Augustă a. c.

E dar aci timpulii favorabilii și oportună, să luămfi 
cu toții parte la acestă adunare, și să depunemii obolulii 
nostru pe altariulfi culturei naționale. Inteligință și po- 
porfi, preoțime și fii sufletescl, să convenimfi și să rădi- 
cămii câștigulfi moralii și materială alii acestei nobile a- 
sociațiunl, în acestă di de sărbătăre pentru țînutulfi 
nostru:

Ne adresămă deci cătră On, D-ta, rugându-Te ca 
în cerculii activității d-tale, să esplicl poporului scopulfi 
măreții alfi acestei instituțiunl de pace, să faci colecte, 
să lucri, ca și din poporii să se facă câtă de mulțl mem
bri ajutători seu binefăcători ai asociațiunei, contribuindfi 
care după puterea sa, așa că la 10 Augustă să ia parte 
la adunare și poporulfi în numără câtă de mare. Despre 
inteligință, nu ne îndoimii, că cea mai mare parte se 
vorfi face membri ai Asociațiunei.

Zelulfi D-tale va face, să nu ne înșelămii în spe
ranța nășiră, și ca să poți tace încă de pe acuma co
lecte îți trămitemti o listă, care împreună cu banii in- 
curșl o vei presentâ adunărei din 10 Augusto.

Lăpușulfi-ungurescti la 20 Iuliu 1884.
Ioană Georgiu, m. p. Augnstinft Popă,

preș, comit, fii. de primire. v. preș.

Corespondința nbstră din comitate. 
Sângeorgin din Câmpia, 4 Iulie 1884.

.Unfi Românii devotată causei naționale" din Clușiu 
ne provăcă în Nr. 100 alii G. Tr. să ne dămfi în publică 
raportulfi despre decurgerea alegerei de membri comi- 
tatensi întâmplată în Sopteriu lângă Ormenișulfi de pe 
Câmpiă în 25 luni.

Mai înainte trebue să spună însă pe scurtă unele 
împrejurări, ce suntii de lipsă pentru limpezirea acestui 
scurtă raportă.

Noi Românii din acestii cercă încă dela început ulii 
erei constituționale amfi făcută legătură cu Ungurii, ca 
dintre cei 20 membri aleși și trimiși din acestii cercă 
la congregațiunea municipală, 10 să-i pue Ungurii, pe 
cine vorii voi ei și 10 să-i punemfi noi eră pe cine 
vomă vrea. Acestă legătură cu puțină știrbire totă așa 
s’a împlinită la câte trei ani — căci totă la trei ani se 
alegă membrii municipali.

In anulă trecută fundă alegere eră de 10 membri, 
cari se ia parte cu voturile lorii la restaurarea amplo- 
iațilorfi comitatensl, ce s’a întâmplată în Decembre în 
Clușiu, proprietarii unguri s’au desbinattî în două părți: 
O parte avândfi în frunte pe .monstrulfi constituțională» 
din Sopteriu nu vrea să ne dea, decâtii 2 seu 3 membri, 
și și aceștia nu după voia nostră, ci după placulâ ei. 
Eu m’am folosită de ocasiune și am pactatfi cu cealaltă 
partidă, ce ținea la obiceiulii celfi vechiu, punândQ între 
Români și pe d-nii A. Bohățelfi și Dr. Isacii. Acestii 
pactii afară de notarii români, de popa din Sopteriu Turcu 
și de celu din Crăgșorfi cu toți alegătorii lorii împreună, 
de toți Românii inteligențl a foștii de bună primil.fi.

Pe basa acestui pactii mergemu în 28 Nov. an. 
trecută la alegere. Proprietarii unguri fideli pactului îșl 
împlinescii datoria; suntemu în maioritate, mai cu seină 
că și după amedl 6—7 LrăsurI aducă alegători, cari mai 
toți primescfi bilete de ale năstre. Ce-i drepții din par
tea notarului comitatensfi, Bonis, care era de față; din 
partea pretorelui și a presidentelui Siko s’au folosită tăte 
piedecile, ce se potă pune; dar nici unii resultatfi în fa- 
vorulii lorfi nu au avută. Votisarea întreruptă se con
tinuă la 2 ore după ami II. — Vine ora a 6-a, se în-

FOILETONU.
Din Basmele scandinave.

Cele trei frunze cari cântă.
Traducere de Ion S. Spartali.

A fostă odată unii împărații, care avea trei fete 
așa de frumăse și bune, că nu-șl aveu semenii. Cea mai 
mică pe care o chiemâ Eva, era mai frumăsă și mai gin
gașă de câtă cele mai mari. Totă lumea o iubea și îm- 
păratulfi, tătălfi ei, o iubea cu deosebire.

într’o di, era tomna, fiindfi nnfi bâlciu mare prin 
prejurfi, împăratulii hotărî se să ducă și dînsulfi acolo 
cu slujitorii lui. Până să nu plece, întrebă pe fete că 
ce vrâu ele să le aducă, păntru că așa erâ obiceiulii îm
păratului, că ori de câte ori se ducea unde-va le aducea 
câte unfi dară.

Fetele mai mari vreau să aibă lucruri, care de care 
mai scumpe; fata cea mîcă însă nu vrea nimicii. împă
ratule o întrebă, dăcă nu vrea cumva se-i cumpere vr’o 
brățară. Dînsa răspunse că are destule giuvaericale și 
destule parale.

Dar pentru că împeratulfi stăruia să câră și dânsa 
ceva, fata îi Zise;

«Am și eu o dorință, darii nu cutezfi s’o spunfi.» 
«Spune, copila mea, și ori ce vrei, îți voi aduce, 

chiar de ar fi să cumpărfi lucru ăla cu jumătate înpă- 
răția mea.

—Bine, decă. e așa, mărite împărate. Am audiții 
vorbindu-se de trei frunze cari cântă. Așii vrea să Ie am.

— Cererea ta este forte mică, aș fi vrutfi să fi 
cerută ceva mai greu de împlinită.

La bâlciu să strînsese o grămadă de negustori din 
tote țările, așa că lesne găsi prăvăliile de unde să cum
pere darurile pentru fetele lui mai mari. Insă când să 
cumpere cele trei frunze cari cântă, întrâbă ici, întrebă 
dincolo, de unde să găsescă? nimeni nu aurise despre 
dânsele și nici puleu să-lfi îndrepte unde să le găsâscă.

După multe și seci căutări, se hotărî în cele din 
urmă să încalice și să se’ntărcă acasă tare îngrijatG, că 
nu pote împlini pofta fie-si.

Plecă singurii,. dară pe dramă, d’odată, aude aprăpe 
de dânsulfi niște sunete ca de viără ori de ghitară, dar 
niște sunete așa de dulci cum nu mai aurise densu în 
viața lui.

îndreptă calulfi spre loculfi de unde parc că vine 
musica aia, și cu câtă s’apropiă mai multfi d’acea mu- 
sica îlfi fermecă mai multfi și-lti atrage. In sfârșită ajunge 
în mijloculfi unei livezi, se uită în drepta și în stânga 
și în cele din urmă găsesce în vârfulfi unui alună 
trei frunte de aură cari cândfi se legănau scoteau mu
sica aceea atâtă de dulce.

Ce să mai gândescă împăratulii: astea erau frun-%
zele fermecate, pe cari le căutase dânsulfi de surda tătă 
Ziua. întinde mâna să le rupă, însă frunzele să închidă 
și să tragă înapoi și unii glasii puternicii strigă:

«Să nu te atingi de frunzele astea!»
— Nu potă să cumpără frunzele astea?» întrebă 

împăratulfi.
Făptura neveZută răspunde:
„Eu sunt prințulă Hat. Palatulă meu este subt 

alunulă ăsta. Nu vândă frunzele; ți le potă da însă 
numai dăcă vei face ce-ți voiă cere eu.

— Ce vreai?
Pe ființa pe care o vei întâlni mai întâi în cale 

să mi-o dai mie.
— «Ciudată cerere!» gândi împăratulă.
Se gândi însă la dorința fie-si și la făgăduiala lui 

și primi.
Frunzele se lăsară numai decâtă în joșii. Impăra- 

tulă le rupse și porni veselă spre paiață.
Totă Ziua fetele vorbiseră numai de lucrurile scumpe 

pe cari trebuia să le aducă împăratulă, tatălfi lorii. 
Cătră amurgă, Eva Zise cătră surorile ei:

„Dar noi nu ne ducemă să întâmpinămă pe 
tata?

— Eși-i tu înainte, decă vrei. Afară este igrasiă și 
noi nu vremă să ne stricămă hainele. 

primil.fi


cepe culegerea voturiloră: mai multe erau ale nfistre, 
cândă spre sfirșită, pe fundulti cutiei, în care se strînse- 
seră ele, nu mai găsimă, decâtă numai de cele date 
pentru 2 Români. Spre uimirea și mirarea nfistră că- 
demă cu 5 voturi mai puțină, decâtă vrășmașii noștri. 
Se ia cutia în cercetare și ce să v&JI?... în fundîi să 
găsesce o gaură de 3 degete spartă, acoperită cu ună 
nodă de sfdră și sigilulă întregii — la întreruperea voti- 
sărei cutia se ferecase în sfOră și se sigilase.

Nu înculpeză pe nime, cu ațâță mai puțină pe d-lă 
Siko, — la dânsulă se ținuse cutia, — dar ce am disă 
în raportulă așternută comisiunei verificătore, <}ică și 
acum, că mâni rele și păcătdse au scosă până la 
45—50 bilete de ale nâstre și le-au înlocuită cu de ale 
loră.

In urma recursului s’a nimicită acesta alegere și 
s’a hotărîtă a doua pe 20 Febr. a. c. și s’a dovedită 
operațiunea povestită și prin aceea, că noi amă învinsă 
cu 51 voturi, așa precum s’a scrisă în Nr. 20 ală G. Tr. 
în Febr. a. c. Membrii cu puțină deosebire au fostă 
aceia, cari au fostă și la cea dintâiu alegere. Proprie
tarii unguri fideli și la acâstă a doua alegere au fostă 
constanți.

Guvernamentalii dușmani împotriva acestei alegeri 
încă au făcută recursă și după o lungă trăgănare, sub 
pretextă, că alegerea s’a făcută după listele din 1883 
âră s’a nimicită, cu tote, Gă între listele din 1883 
și 1884 numai deosebire de 6 alegători eră.

In urma acestora s’a hotărîtă a treia alegere pe 25 
Iunie 1. tr. totă în Sopteră, de astă-dată nu sub preșe- 
dința lui Siko, ci a lui Csernatoni. Aici am să observă, 
la a doua alegere s’a subscrisă o cerere de cătră 170 
alegători, mai multă de jumătate, căci la olaltă suntă 
280— pentru schimbarea locului de alegere dela Sopteriu 
la Ormenișiu și cererea s’a înaintată la gremiulă comi- 
tatensă, care de sigură o va pune ad acta după congre- 
gațiune, în Sopteriu fiindă ei tare bine baricadați.

Pe cale privată am înțelesă apoi dela Clușă, 
că alegerea a treia e deplină hotărîtă pe 25 Iuniu a. c. 
oficiosu nu s’a auunțată, decâtă numai cu trei cjlile 
mai înainte. Am scrisă dară în tote părțile vre-o 30 
scrisori și provocări punăndă așa în mișcare pe dmeni.

Dar proprietarii unguri Duminecă înainte de alegere 
pe ascunsă se adunară în Ormenișă pactândă în modă 
perfidă cu Siko și consoții, fără a ne da de veste nouă, 
cu atâta mai puțină dar a ne chema și pe noi la o ast- 
felă de conferință; acolo au statorită și listele ei între ei.

Eu am fostă încunosciințatu de cătră preotută Vodă 
despre perfidia loră mișelăscă, dar nu puteam crede, 
căci îi socotiam omeni de onâre și sciam, că la îmbierea 
loră se făcuse pactulă, că ei au stăruită pe lângă elă la 
cele două alegeri trecute și nu-mi pute fi nici ertată 
a crede acesta. Cu ei său fără ei pe aceeași cale 
avâmă să apucămă.

Cei dela putere s’au îngrijită, ca eu și preotulă Vodă, 
ca proprietari din Ormenișă, să fimă destinați tocmai pe 
Ziua de 25 luniu la comasarea de acolo, hotărîndă acestă 
Zi chiar prin tribunalulă dela Clușiu. Findă peste pu
tință să lipsescă dela comasare, negăsindă nici ună ad
vocată, care să mă înlocuăscă, căci am fostă însciințată 
numai în săra de 24 Iunie, am rugată pe preotulă din 
Chichindă Petru Rusă să conducă alegerea și să pdrte 
grijă de afacerile ei.

Ce a făcută nu sciu de sigură, dar venindă la Or
menișă D-lă D. F. ne spuse, că sosindă 35 alegători din 
Milașu mare fură luați din urmă ca nisce oi de cătră 
pretorele Sândor Imre împreună cu alți alegători, ce stă
teau la quartirulă nostru și cari aveau a decide votarea, 
le dete preotulă bilete de ale contrariloră, promițendu-le 
băutură și câte de tote. Așa se zădărnici lupta, și din 
partea năstră mulți alegători plecară nevoindu se se es- 
pună brutalii ățiloră stăpâniloru înșelători. Mereu li se 
spunea apoi, că de geaba e tbtă truda, că de ar învinge 
nu de 2—3 ori ci de 20 de ori totă nu se va aproba 
acea alegere, pentru că Dacoromânii ca Bohățielă și 
Isacă nu potă avă locă în congregațiune.

Binevoiescă însă d-lă autoră ală articulului din G. 
Tr. Nr. 20, ca unulă ce a fostă de față la alegerea din 
cesliune, să o descrie într’ună modă sinceră și dreptă și 
mai cu semă să ne spună de ce nu au mersă pe calea 

apucată (cu seu fără proprietarii pomeniți) așa ca să iăsă 
mai multe voturi în favorulă nostru?

După ce d-lă autoră ală acestui arliclu va descrie 
mersulă celoră întâmplate în Sopteriu, îmi reservă și eu 
dreptulă a-mi face ale mele obiect,iuni. Dar dică, că 
răulă e cu multă mai mare, decâtă și-lă pole închipui 
cineva, pe rândă se va descoperi însă și elă.

Ludovicii Simontt. 
proprietarii.

Colera în Franța.
Dr. Marcovici, trimisă de guvernulă română, să 

studieze caracterulă epidemiei din Franța, a cercetată 
spitalele din Marsilia. După resultatele dobândite pănă 
acum, crede, că pulemă spera, că luria colerei va scădâ 
pe încetulă.

Marcovici a plecată la Toulon.
*

Roger, duhovniculă mănăstirei din Marseille Re
trăite, muri Luni sâra, după cela amiadi făcuse slujba 
liturgiei. Mănăstirea s’a închisă îndată și vre-o 80 de 
maice bătrâne au luată lumea în capă prin tote părțile. 
Totă, ce-a rămasă în mănăstire, a fostă arsă sub pri
vegherea unui comisară polițistă, Georges.

*
După cifre autentice se constată, că numărulă fu- 

gariloră din Marsilia se urcă la 60,000 6meni. Dâcă a- 
daugemă și numărulă celoră ce au fugită pe corăbii, 
putemă dice fără greșală că a patra parte a locuito- 
riloră Marsiliei au părăsită orașulă.

In mare perplesitate e însă căpitanulă portului; nu 
scie ce să facă cu corăbiile infectate. Locuitorii de pe 
lângă Capulă Pinede au protestată în contra staționării 
loră aprope de maluri, dicendă, că le sLrică aerulă; să 
le mâne mai pe mare, nu găsesce mijlocă să le provedă 
cu de ale traiului, nevoindă nimenea să se însărcineze 
cu acesta 1...

*
In Lyon a murită o femeă, ce venise dela Marsi

lia și ună doctoră, ce se ocupa cu studiarea microbi- 
loru s’a bolnăvită. Temperatura s’a domolită prin p 16 i e 
și așa situațiunea se fa cu mai favorabilă.

*
Din Toulon se mai scrie, că 18 dame în haine 

de doliu au presentată lui Tou pa n, locoțiitorului pri
mară, o petițiune subscrisă de 10,000 femei catolice, 
cerândă voe să țină o procesiune pe stradele orașului 
pentru încetarea colerei.

Diverse.
Ună jurnalistă ministru. — Scriitorulă și jurna- 

listulă sărbescă de origine din Banalulă sârbescă, Lazar 
CosticI, a fostă denumită ministru de culte și instrucți
une publică în Muntenegru. CosticI este ună bărbată 
forte talentată, și și-a însușită cultură mai multă la uni
versitatea din Viena. Mai pe urmă a redactată jurnalulă 
»Independența* în Belgradă, până ce a fostă esilată de 
regele Milană din causa oposițiunei sale prâ înverșunate. 
Se pare, că tote elementele scrbesci cu sâmță- 
minte naționale se grupeză încetulă cu încetulă împreju- 
rulă principelui din Muntenegru.

*
Amoră și sinucidere. — In Neustattl forestierulă 

Vincențiu Groh, ună bătrână de 82 de ani, a pușcată 
pe soțiă-sa, cu care a trăită 50 de ani împreună, apoi 
s’a împușcată și pe sine în gură. Amândouă cadavrele 
au fostă înmormântate în aceeșl grdpă. Este neesplica- 
bilă motivulă, ce a îndemnată pe bătrânulă omă la acâstă 
crimă oribilă. Se vorbesce, că o a treia persână ar fi 
făcută o glumă cu dânsulă, pe care luându-o seriosă, l’a 
făcută jalusă.

*

Sferșitulă pleșuviei. — Colonelulă rusescă Pre- 
valski, care e renumită prin călătoriile sale inte
resante în cent rulă Asiei, a făcută o deosebită desco
perire întruna din espedițiunile sale recente. Dânsulă 
avea să facă ună drumă lungă prin pustia Stamai. Pă- 
mântulă erâ grozavă de ferbinte; căldura era de 621// 
G. la amâQI, sera de 32—35° C. Neașteptată fu sur
prinderea naturalistului rusescă în decursulă marșului săă 
prin pustiă, cândă observă că tuturoră participanțiloră 
pleșuvi le-a crescută părulă și barba câtă se pâte de cu- 
rândă. Ceva mai minunată observă colonelulă la ună 
tânără cazacă. La intrarea în pustiă acesta avea ună obrază 
m61e ca de fată, după câte-va dile obrazulă său atâtă de 
delicată, era împodobită cu o barbă plină câtă se p6te de 
dâsă. Colonelulă rusescă este ună învățată seriosă, prin 
urmare acâstă istorisire merită totă cretjământulă. Influința 
ferbințelei asupra crescerii părului se dovedesce și prin 
aceea, că locuitorii zonei ferbințî au pără mai desă ca cei 
din zona rece. In totă casulă s’a aflată modulă prin 
care să pâte pune odată capătă pleșuviei, călătorindă 
cu toții prin pustia Stanai.

♦

Sentințe rusesci. — Lupulă a chemată pe capra 
la masă, dar ea nu a primită. — Vulpea dârme, dar în 
visă numără găinile. — Lupulă își schimbă în totă anulă 
părulă, der totdâuna rămâne lupă. — Dragostea foculă 
și tușea nu suntă de împrumutată. — Imprietineșce-te 
cu ursulu, dar pentru aceea nu lăsa măciuca din mână.
— Tote suntă amare pentru celu ce are venină în gură.
— Pânea și sarea umilescă și pe tâlhari. — Cine vâ- 
nâză doi epurl, nu va prinde nici unulă. — Dumnedeu 
nu se pripeșce nici odată și e sigură de ajungerea sco
pului. — De-i închini dracului ușa, întră în casă pe fe- 
restră. —

*

Cea mai mică carte, ce s’a tipărită din vremea lui 
Gutenberg până acum, este edițiunea librarului Ulrich 
Hopli din Milană a «Comediei divine» a lui Dante. Cartea 
e de 5 centimetri de lungă, 3*/a cm, lată și 2 cm. grosă; 
nu se pâte ceti, decâtă cu lupe puternice. Pe 
500 foi, formată 128°, conține cele 14,233 versuri fru- 
mâse ale infernului, purgatorului și paradisului, pe lângă 
ună portretă ală vestitului poetă florentină. După tipă
rirea a 1000 esemplare, însă formele tiparului, prâ gin
gașe fiindă, s’au ruinată.

Notițe bibliografice.
Negriada epopeă națională, partea II, va eși de 

sub presă la finea lui Septembre. Cei cari posedă par
tea I. și ar dori să-și procure separată și partea II. 
au să tramită prețulă de 2 fi. până la începutulă lui 
Septembre. După eșirea de sub presă părțile nu se 
mai vândă separată.

Opera întregă (partea I. și II) abonată înainte costă 
3 fl, 50 fir., după eșirea de sub presă se urcă prețulă.

Abonamentele a se adresă Ia autorulă Ar. D e n- 
sușană în Iași.

Colectanții primescă 10°/0 rabată.

Rectificare. In articlulU de fonda din Nr. trecuta: rfindulă 
altt 2-lea în tocii de „privilegiulu" este a se ceti „prilegiulfl" și în 
art. «Serbări istorice în Sibiiu» rendti 2 în loca de: „conaționalii* 
s6 se citâscă „compatrioții.“

Editoră: Iafiobă Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

— «Bine, stați voi acasă,» răspunse Eva și eși a- 
fară. Cum eș audi tropotulă cailoră și musica ferme
cată. Venia tată-său cu cele trei frunze, cari cântă. 
Alârgă bucurâsă înainte lui și bietu tată-său cum o vede 
încremenesce, pentru că își aduse aminte ce făgă
duise, și trebuia să-și jertfescă copila. Dânsa îlă între
bă că ce are de s’arată așa mâhnită și elă nu vrea să 
spuie; însă pentru că dânsa nu ’lă lăsă în pace elă îi 
spuse ce învoială făcuse pentru ca să dobîndâscă frun
zele fermecate: spuse că se îndatorase cătră prințu 
subpământenă ca să îl dea pe ființa, care i va 
eși mai întâi în cale, și acum vede că fie-sa, pe care o 
iubesce ca pe ochii lui din capă, i-a eșită mai întâi în cale.

Toți supușii împăratului rămaseră încremeniți cândă 
auriră ce aștepta pe buna loră prințesă. Impăratulă era 
desnădăjduită. Insă trebuia să-și ție făgăduiala. Luă 
cu dânsulă pe iubita lui Evă, o duce în livade, o lăsă lângă 
alună și se întârse acasă plângendă.

Plângea și dânsa de frică și mai cu sâmă unde să 
vedea singură, cândă ce să vetjl! D’odată se deschise 
pământulă sub piciorele ei și pică într’o odaie in care era 
numai aură și argintă. Insă nu se vedea nici picioră 
de omă.

Umblă încâce, umblă încolo, uitându-se cu mirare 
la lucrurile frumâse dimprejurulă ei; în sfârșită, obosiși 
se puse pe ună pată ală cărui așternută era mai albă 

ca spuma laptelui și așa de subțire că-lă puteai sparge 
cu limba. Peste câtă-va vreme se deschise o ușă în 
fundulă odăii. De prințesă se apropiă ună omă și-i dise:

• Eu sunt prințulă Hat și palatulă ăsta este ală meu. 
M’a blăstămată ună smeu ca să nu potă fi văzută de 
nici o ființă omenâscă. Nu potă dar să viu lângă tine 
de câtă numai nâptea. Dar decă o să ai credință în 
mine, are să vie o vreme mai bună.

Apoi se culcă lângă dânsa. Când se crăpl de Ziuă, 
dînsu se sculă și nu se mai întorse decâtă sera.

Așa trecură multe luni. Eva avea totă ce putea să 
dorâscă. Dacă câte odată tînja, frunzele fermecate cân
tau și se înveseleu. într’o di născu ună băiată. Totă 
Ziua îlă mângâia pe copilașu ei și din ce în ce mai 
multă iubea pe bărbatu-seu, pe care nu-lă putea vedâ.

într’o n6pte veni mai târziu ca de obiceiu. Dînsa 
îlă întrebă din ce pricină întârziase. ,Viv din orașulă 
împăratului, tatălui tău, și-ți aducă vești noi. Tatălă-tău 
vrâ se se însâre a doua âră. Ai vrâ să-te duci cu co- 
pilașulă la nunta lui?»

Dînsa-i răspunse bucurâsă, că primesce să-se ducă, 
și atunci bărbatu-său îi dise: «Numai, te rogă, să-mi 
făgăduesci că nu o să dai pe față taina traiului nostru. 
— îți făgăduescă din totă inima» îî răspunse nevastă-sa.

A doua de diminâță dânsa eși îmbrăcată In haine 

scumpe, se urcă cu fiu-său într’ună' cară de aură, care 
o duse într’o clipă Ia palatulă tătâne-său.

La nuntă se strînsese lume nespusă. Toți se bu
curară când văzură pe Eva așa de frumâsă și așa de bo
gată îmbrăcată. Impăratulă să detejosă «de pe tronă,» 
îi eși înainte și muma ei vitregă și cu surorile o strîn- 
seră în brațe și se bucurară de bună venirea ei.

Pe urmă îi făcură felii de felă de întrebări. Impă- 
rătâsa vrea să afle totă și mai multă, ținea să scie ce 
felă de omă era prințulă Hată și cum trăia. Insă Eva 
se ferea să-i spuie adevărulă și ea de ce-o vedea așa de 
aceea o întrebă mai multe, până ce impăratulă îi Zise 
odată: «Ce ne pasă noă, dragă, să scimă tote astea? 
Destulă numai să fie fata nâstră fericită.«

Impărătâsa tăcu și hotărî să nu-o mai întrebe până 
nu o găsi odată vreme cu prilej ă.

După ce se sfirși nunta, care ținuse mai multe Zile, 
Eva să sul er în carulu ei de aură și se intârse acasă 
într’o clipă. Cum întră în palatulă său de sub pămentă 
inima i-se veseli numai decâtă auZindă cum cântau frun
zele fermecate și să bucură și mai multă cândă veni băr- 
batulă ei și-i spuse câtă de multă o iubesce și că totă 
la dânsa se gândise câtă fusese la nuntă.

(Va urma.)



Curantă la bursa de Vlena
din 24 Iulie st. n. 1884.

I5ursa de Rucnrescl.
Rentă de aură ungară6°/o 121.15 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.75 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.85 
Imprumutulfi căilorfi ferate

ungare.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi

lorfi ferate de ostfi ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.10 

Amortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostfi ung.
(2-a emisiune) .... 118.50 

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostfi ung.
(37a emisiune) .... 102.60 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi.............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.25 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vinfi ung. ...... 99.25
Imprumutulfi cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 114.70 
Renta de hărtiă austriacă 80.85 
Renta de arg. austr. . . 81.65
Renta de aurfi austr. . . 103.30 
Losurile din 1860 . . . 135.30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de creditfi ung. 305.—
Act. băncel de credita austr. 303.80 
Argintulfi —. — GalbinI

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

Cota oficială dela 10 Iulie st. t. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93l/a vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 95 > —

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

> „ (5%) • • 11 901/. 91
> » urban (7 0/0) , . > 101 » 102
> > (6°/o) • • > 97 » 98
> •» > (5°/0) • • > 87V4 > 88

Banca națională a României » 1325 » 1422
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 328. > 344

« » > Națională . . > 2441/a >
Aură • » 5 20. >
Bancnote austriace contra aură J» 2.07. * 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românesci . . . Cump. 9.15 Vând. 9.17
Argint românesc .... . . > 9.10 > 9.15
Napoleon-d’orI................. . . » 9.65 » 9.67
Lire turcescl..................... . . > 10.90 > 10.06
Imperiali......................... . . > 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . . 5 62 > 5.66
Scrisurile fonc. >Albina* . . . » 100.50 101.50
Discontulă » . 7—10 ’/o Pe ană.

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

wt* Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețuit! abonamentului pe una jumătate de anti său 
pe unu anu, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatn dela 1 Aprile c.? care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. "aba ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS *

Nr. 587—884. 1—3

Concursu.
La scdlele grănițeresci sunt următdrele stațiuni de învățători de 

conferită:
1. La scdla din Voila, comitatul)! Făgărașului și la cea din Riu- 

albu, comitatulu Huneddrei postulă de învățătoriu diriginte cu salare 
anuale de câte 300 fi. val. austr.

2. La scdla din Copăcelă postulă de învățătoriu secundariu cu 
salariu anuală de 180 fl. v. a.

3. La scdla din Țințari postulă ună ală treilea învățătoriu cu 
salariu anuală de 150 fl. v. a.

4. Eventuale la scdla din Orlată postulă de învățătoriu adjunctă 
cu salariu anuală de 200 fl. v. a.

La toți cuartiră liberă și lemnele necesarie pentru focă.
Aceia, cari voiescu a ocupă una din stațiunile numite au de tră- 

mite cererea loră provăduță cu tdte documentele prescrise de lege, celă 
multă până la 14 Augustă an. cur. la „Comitetulă administrativă 
ală fondului scolariu ală foștiloră grănițari din „regimentulă română I. 
în Sibiu.

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțium și reclame pag. a III linia â . „ —„10

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . • . lO°jo

5— 8 • • 15°|o

v 9—11 . . 2O°|0

v 12—15 ?? • • 3O°|0

n 16—20 w • • 4O°|o
Dela 20 de repețir:l în susă • • • • ■ • 5O°)o
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susît

BrașovU 1|13 Maiti 1884.

Invitare de abonamente la cele mai eftine diare române.
f

„Amiculu Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a c|i a fie-cărei lune în numeri câte 
2—3 cole; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiuni de căietoriă, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — »Sciri din lumea mare1 cu preferință acelea, carî interesâză mai de aprope societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețuia de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre ană 2 fl., pre 1/i de ană I fl. v, a. — Pentru România pre
anulă întregă 10 franci •— lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

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

„Cărțile Săteanului Român iî.4£ Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/3 colă — și publică: »no
vele poporale, istoridre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte »amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a.', — »scirl din 
lnmea mare* mai alesă acelea cari mai de aprdpe 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.

Tdte 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 diareic ndstre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse.

3sTu.zn.eri d.e proToă, se triznitiă. g'ratis ori cui.
DCT A se adresă la: Cancelaria „NEGRETIF44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de venejare următorele opuri de minune eftine:

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologiă- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea 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. — Iflgeuia Î11 Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgeuia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda său Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebne se se însdre. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți său trei morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Hermăn 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. — Petulantnlă. 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.

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

Tipografia Alexi Brașovă.


