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ZSTo'u. jAtonamen-tu
la

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

la care învitămu pe onorat» antici și sprijinitori ai fdiei nostre.
Abonamentuia : Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 fl., pe ș6se luni 6 fi., pe unu ana 12 fi. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe ș6se luni 18 franci, 
pe una anfi 36 franci.

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

Administrațiunea >Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu in 14 (26) Iulie.
Despre aceea, că dualismulă a creată mo- 

narchiei nostre multe și grave dificultăți interi- 
6re sunt, credemu, a(ji toți convinși; puțini voru 
fi însă, cari voru sci apreția pe deplină marile 
inconveniente, ce i le prepară dualismulu în 
afară.

Bine că avemu unu guvernă centrală și că 
în casa cenușiă de lângă palatulă împerătescă 
din Viena conduce ună singură ministru aface
rile esteriâre ale înt.regei monarchii, dâr de cândă 
acâstă monarchiă a fostă divisată în două state, 
dintre cari fie-care urmâză o direcțiune po
litică deosebită, are interese, dorințe și aspi- 
rațiuni deosebite, nu mai scimă, care dintre 
aceste interese sunt representate în afară de 
cătră diplomația nâstră; nu scimă unde înceteză 
interesele Germaniloră, unde ale Unguriloră, 
unde ale Slaviloră, cari dela începutulă erei 
Taaffe esercită asemenea ună gradă însămnată 
de influință în guvernarea statului austriacă și 
unde se începă interesele comune ale monarchiei.

De nenumărate ori ni s’a dată ocasiunea să 
vedemă pe Maghiari, gerându-se ca singurii re- 
presentanți adevărați ai intereseloră monarchiei în 
întru și în afară. Pressa maghiară împarte la 
sfaturi de totă felulă, conjură, amenință și brus- 
châză aci pe câte ună poporă din monarchiă aci 
pe altulă din afară, fără de a mai cercetă dâcă 
jâcă rolulă celui chiămată seu a celui nechiămată. 
Gazetele unguresci se pârtă ca și cândă Maghia
rii și diplomații ar fi aceia, cari au să pună la 
cale nu numai monarchia, ci și Orientulă și pâte 
și Europa întrâgă.

Este ridiculă acâstă îngâmfare a unoră foi 
unguresci dar în cele mai multe cașuri și fârte 
provocătâre. Vădurămă cum li-a răspunsă de cu- 
rândă organulă Nemțiloră centraliști din Austria, 
cărora își permită ale dă sfaturi și ale prescrie 
atitudinea, ce să-o observe față de Slavi. Li-a 
spus’o verde că organisațiunea internă a împără
ției nu depinde dela Maghiari și de aceea sim- 
patiele și antipatiile loră nu potă avă nici o în
semnătate politică decisivă pentru desvoltarea ei.

Dâcă foile maghiare s’ar mulțămi a împărți 
sfaturi și dojeni numai între marginile monar
chiei, ar mai merge cum ar mai merge. Atunci 
inconvenientele, ce le nasce slăbiciunea loră de 
a crede, că tâte trebue să se îndrepte după 
gândulă și după dorința Maghiariloră, ar rămâ
nă o cestiune interiâră. Dâr ele se credă chiă- 
mate a jucâ acestă rolă și față de statele in
dependente din Orientă, mai alesă față de Sărbia 
și de România și aici se nasce întrebarea dâcă 
amesteculă Maghiariloră în politica esteriâră a 
monarchiei nu servesce mai multă spre a com
promite interesele ei, decâtu ale sprijini.

A crede că interesele specifice maghiare în 
Orientă sunt identice cu acele ale monarchiei ar 
fi o mare erâre. S’a vădută nu numai odată că este o 
deosebire între judecata celoră din Peșta și a 
celoră din Viena încâtă privesce misiunea mo
narchiei în Orientă. Cum se nu fie, dâcă chiar 
și în privința principieloră de guvernare în lă- 
întru nu sunt înțeleși?

Maghiarii înainte de tâte nu recunoscă in
terese comune ale monarchiei, cari se stâ peste 
interesele domnirei loră de rassă. Insă, deârece 
trebue să se supună durei necesități a uniunei 
reale cu Austria, se folosescă de ună șiretlică, si- 
mulândă mare alipire de interesele monarchiei și 
esplicându-le apoi după cum le vine loră la so- 
cotâlă.

Ună singură casă va esplicâ de ajunsă 
acâstă metodă. In România mai multe societăți 
s’au decisă de a serbâ aniversarea revoluțiunei 
lui Horia dela 1784. România este ună stată 
independentă și după constituțiunea ei nu pâte 
fi interzisă nimănui de a serbătorf ună evene- 
mentă istorică ca celă memorată.

S’a născută însă întrebarea dâcă aceea săr- 
bare nu este de natură de a compromite bunele 
relațiuni dintre România și monarchia nâstră, 
silindu-o pe acâsta din urmă să intervină pentru 
ca serbarea să fie oprită?

Cine au pusă acâsta cestiune ? Foile ma
ghiare. Și pentru cine să fie oprită serbarea? 
Totă pentru foile maghiare, ca ele să aibă drep
tate cândă dică că acea serbare este îndreptată 
în contra Austro-Ungariei.

De unde și până unde? Revoluțiunea lui 
Horia n’a fostă îndreptată nici în contra Austriei, 
nici în contra Ungariei, nici în contra dinastiei 
habsburgice, ci numai și numai în contra tiră- 
niei nemai suferite a boerimei din Ardâlă. Și 
dâcă acești tirani dela 1784 au fostă Unguri, 
urmâză âre de aici, că sărbarea răscâlei țărani- 
loră în contra loră atinge onârea sâu interesele 
monarchiei ?

Fârte bine a răspunsă o fâiă din Viena, că 
ambasadorulă austro-ungară din Bucuresci are 
afaceri multă mai urgente, decâtă ca să se gân- 
dâscă a cere dela guvernulă română, ca se o- 
prâscă serbarea mișcării sociale ardelene din 1784 
în România.

Foile unguresci găsescă însă — pâte nu 
fără resonă — că acea serbare este incompati
bilă cu interesele specifice maghiare și de aceea 
ceră în gura mare, ca se nu fie tolerată și, pen
tru ca se afle ascultare la Viena și Bucuresci, 
susțină că întregă planulă serbărei vine dela 
„oposițiunea din România, care ar stâ în servi- 
ciulă Rusiei." Una din foile peștane face chiar, 
în contra obiceiului său, cele mai mari compli
mente d-lui Brătianu și chiar personei regelui în 
speranță că voră opri memorata serbare.

Noi nu credemă că guvernulă centrală din 
Viena se va simți îndemnată a face ună pasă 
greșită în acâstă afacere numai spre a cruța sus
ceptibilitatea presei maghiare; și mai puțină însă 
ne vine a crede, că d. Brătianu ar putâ fi se
dusă prin complimentele și lingușirile celoră din 
Peșta de a face „represiuni energice" în preju- 
dițiulă libertății țărei sale.

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

Toulon, 26 Iuliu. — In cursulă cailei de 
eri au fostă 14 morți de col eră; în Marsilia 17.

Roma, 26 Iuliu. — La granița Tirolului 
fu stabilită o carantină de cinci dile.

Cairo, 26 Iuliu. — In Massaua (Masova; 
la litoralulu Abisiniei, pe o insulă în marea roșiă, 
cu 8000 locuitori) a fostă ună mare cutremură, 
care distruse multe case, âr corăbiile le aruncă 
în drâpta șl în stânga. Locuitorii înspăimântați 
fugiră în interiorulă țării.

Cronica (Lilei.
Citimă în .Egyetărtâs* din 24 Iuliu următârele: 

«Redacțiunea nostră a primită astădli ună plică de epis
tole. Adresa de pe acestă plică e scrisă în limba ma
ghiară. Oficiulă poștală din Sisecă a pusă pe plică 
stampila și a trimisă scrisărea îndărăptă, cu următârea 
observare pe reversă: ,Wenn Sie mitKroatien arbeiten, 
wollen Sie entweder kroatisch schreiben. oder deutsch: 
denn wir brauchen, Gott sei Dank, die barbari sche 
Sprache nicht. Dies zur Richtschnur.« (Decă aveți de 
atace cu Croația, scrieți seu croățesce seu nemțesce, căci 
noi, hară Domnului, n’avemă lipsă de limba văstră 
barbară. Acesta pentru orientare).

*
Gazeta săsescă guvernamentală din Sibiiu »Herm. 

Ztg.« traduce o parte din articululă Iui >Ellenzăk< despre 
Horia și Cloșca, publicată și în Nr. de Vineri 13/25 ală 
G. T. apoi dice: »E de temută, ce grOză sciu să bage 
acești publiciști în cetitori; pare că pe toți diplomații, 
trecutului, presentului și chiar și pe ai viitorului i-au în
fundată în pusunarulă loră. Acesta îți aduce aminte de 
acei comici buni, cari își păstrăză seriositatea, în vreme 
ce privitorii rîdă din inimă de ei și adeseori și de pros
tiile loră. Politicii dela »Ellenzâkc voescu să se înalțe 
mereu și cadă în tragicomedia nebuniei.»

*
Astă seră trupa ungurescă de aici va representâ o 

dramă în trei acte a lui Csyky Gergely, întitulată: «Fa
milia Stomfay/

*
Vestitulă oposantă Starcevici a mersă în Dal

mația, să se sfătuâscă cu cei mai de căpeteniă membri 
ai partidei croate despre starea lucruriloră de acum. Elă 
rogă pe profesori, să îndemne pe abiturienții dalma- 
tini, să mârgă la Agramă la universitate, și nu la Viena 
și la Grață, unde se germaniseză.

*
Ministerulă instrucțiunii publice română a cumpă

rată pentru museulă din Bucuresci colecțiunea de plante 
a d-lui Porcius, membru ală academiei române. Ea va 
înlocui colecțiunea d-lui Brânză, ce a fostă distrusă prin 
foculă dela universitate. Colecțiunea cuprinde o parte 
mare din Flora Europei și costă 5000 lei.

*
La Galați a sosită ună transportă de 500 cai, cum

părați din Rusia pe sama armatei române.
*

Bătrânulă și vestitulă Mi 11 o, artistulă, se află în 
Brăila, vrăndă să dea câte-va representațiuni.

*
Recoltele comunei Pipirugă, din România, au fostă 

distruse în 4 Iuliu de plâie torențială și cu petră, ce a 
cădută peste ele.

*
Ună corespondentă ală clarului vienesă »Tagblatt« 

scrie, că în Petersburg s’a descoperită o nouă conjura- 
țiune împotriva Țarului.

*
»L’Italie« descrie visita unui deputată poloneză fă

cută lui Kraszewski în Magdeburg. Ilustrulă poetă nu mai 
lucră nimică, ci citesce mereu. Deputatulă crede, că de 
va stâ poetulă încă multă vreme în închisăre, va fi rău 
de elă. De altfelă elă nu se păte plânge de tratarea, ce 
o întâmpină la păzitorii săi.

*
«Norddeutsche Allg. Ztg/ desminte scirea dată de 

panslavista gazetă Sweta, că Germania ar pune pedicl 



politicei asiatice a Rusiei, și fice, că nici ună fi- 
ară germană nu pâte desaprObâ împlinirea misiune* 
culturale, a Rusiei în Asia.

*
> Gazeta Krakowska* spune, că se facă mari pre

gătiri pentru primirea Țarului în Varșovia. Scopulă con- 
spiratoriloră descoperiți, se crede, că a fostă, după uci
derea Țarului, rescularea guvernamenteloră vestice 
ale Rusiei împotriva stăpânirei.

*
Rusia este amenințată de ciumă în partea sa orien

tală. fiarele din Kars spună, că după raportulă con
sulului rusescă din Bagdadă, cordonulă sanitară trasă din 
Persia până la Baku nu mai pdte opri lățirea epidemiei, 
care există acolo. *

Călătoria regelui și reginei României la Belgrad ă și 
la Sofia s’a amânată pentru 15 Octombre.

*
Conferința din Londra a hotărită, jla propunerea 

Franciei, să stăbilâscă ună provisoriu de 12 luni în 
cestiunea financiară a Egipetului. Waddigton a fostă 
însărcinată cu elaborarea lui.

*
D. Tecchio, președintele senatului italiană și-a dată 

dimisiunea din causa bătrâneței. Deprelis, ministrulă 
președinte stăruiesce și indemnă pe Tecchio, se-șl retragă 
dimisiunea. *

Demonstrațiunea din Hyde-Park în contra camerei 
Lordiloră este aprobată de cele mai multe diare din Lon
dra. Intre altele 4ice ’Daily Newsc: >Insă-și Londra s’a 
pusă în fruntea mișcărei. Energia și inteligința țării voră 
urmâ esemplulă ei.« Conservatorii și-au luată gândulă 
de a mai face o contra-demonstrațiune.

*
Se scrie că Dunărea (superioră) a scădută la Tutt- 

lingen așa de tare, că în multe locuri o poți trece cu 
piciorulă. *

Pela mijloculă lunei lui Augustă principele Nicolae 
ală Muntenegrului va face o visită principelui Alexandru 
ală Bulgariei în capitala lui.

*
Președintele Thibaut, și cei doi vice-președinți, Țack 

și Lantsheere, ai camerei belgiane s’au alesă toți trei 
dintre cleric aii. *

piarele din New-Jork publică o scrisore, prin care 
Logan declară, că este gata a primi candidatura pentru 
postulă de vice președinte ală stateloră unite. Inde
pendenții au ținută o conferență, luândă re sol u- 
ț i u n i împotriva formărei unei noue partide, care voiesce 
să sprijinâscă candidatura de președinte a lui Cleveland.

*
Din Corunna se vestesce, că vaporulă spaniolă 

»Gijonc s’a ciocnită cu celă englesă »Laxham/ Amân
două s’au cufundată, 56 călători au scăpată pe vaporulă ; 
spaniolă ,Santo Domingo/ *

Ministrulă de esterne ală Belgiei a cerută ună cre
dită pentru susținerea unui representantă belgiană în Va- 
ticană. *

E cunoscută, că contele de Paris a dăruită 50.000 
franci pentru nefericiții și lipsiții orășeni din Marsilia și 
Toulon, trimițendă chiar pe 'fratele său, pe ducele de 
Chartres, să le împartă. Spună și credă unele diare, că 
acești bani s’au împărțită ca ună mijlocă pentru propa
gandă monarchistă la poporulă din Sudă, așa că ar trebui 
să dicemă, că monarchiștii francesi să folosescă 

pănă și de col eră pentru scopurile partidei loră. Despre 
acâsta s’a amintită de altfelă și în ședința consiliului 
municipală ală Parisului.

*
Impăratulă Germaniei Wilhelm a plecată Joi din 

Gastein la Isohl, să cerceteze părechia imperială austriacă.
*

La prima adunare a sinodului ecumenică din Con- 
stantinopolă pentru alegerea patriarchului s’a născută 
certă între cei ce suntă pentru și contra lui Ioachimă. 
După cum serie ună corespondentă de acolo, cătră > Ro
mânia, * alegătorii s’au și păruită.

*
fiarele din America spună, că ună omu anume 

I’ohn Brown espune ună pesce dresată, care esecută o 
mulțime de comedii într’ună basină luminată cu lumină 
electrică.

Mișcarea studențiiorti în Agram.
Soirile cele mai noue, ce le primimu din 

Agram ne spunu, că măsurile severe luate de 
cătră guvernii în contra studențiloru demonstranți, 
din care causă trebue se sufere toți tinerii dela 
universitate, au produsă în capitala croată mare 
indignare. Se vede, că în urma acăsta guvernulu 
și-a modificată ordinulă privitoră la sistarea esa- 
meDeloră dela universitate, dândă voie aceloru 
tineri, cari n’au luată parte la adunările studen
țiloru, ca se pdtă depune esamenele, dâr și 
aici a făcută o restricțiune, cerândă ca acei 
studențl, cari sunt în prepusti, a fi fostă de 
față la adunări, numai după ce își voră 
fi dată cuventul/u, de ondre, că n’au partici
pată la ele, se fie admiși la esamene. Rectorulă 
universității LorcovicI, care a refusatu de a e- 
secutâ ordinele severe ale guvernului, este îm
brățișată de junime în modă demonstrativă. 
Studenții se pregătescă ai face o ovațiune gran- 
didsă.

Cercetările din urmă au descoperită vre-o 
<}ece tineri, cari au luată parte la adunarea din 
13 1. c., în care s’a subscrisă faimosulu mani
festă antiguvernamentală. Mai mulți dintre stu
denții, cari au fostă interogați, au declarată în 
fața comisarului regescă, că nu voră să’lă re- 
cundscă și nu voră sâ-i dd răspunsă, de6rece 
privescă funcțiunea lui de n e 1 e g a 1 ă.

Se asigură, că îndată ce se va termină cer
cetarea, ceea ce se speră că se va întâmplă adi 
mâne, se voră începe earășl esamenele la uni
versitate; acei tineri însă, cari au luată parte la 
adunările studențiloru nu voră fi admiși cu nici 
ună preță la esamene, âr dela cei bănuiți se va 
cere, cum amă arătată, cuvântulu de ondre.

Modalitatea ce a născocit’o guvernulu croată 
de a împedecă pofta lui de răsbunare cu postu- 
latulă opiniunei publice, nu ni se pare a fi nici 
practică, nici înțelâptă. Este mai multă ca pro
babilă, că unii tineri dintre cei bănuiți fiindă 
constrînși a-și da cuvântulu loră de ondre, voră 
refusa acâsta cu tdte că n’au luată parte la 
adunare. Tinerii ușorii se aprindă și mulți din
tre ei voră suferi împreună cu părinții loră din 
causa acâsta. Alții mai slabi de ângeră voră dă 
pdte cuvântulu de ondre, ce li se cere, cu tdte, 
că au fostă de față la adunare și astfelă voră fi 
aduși în posițiunea tristă de a comite ună actu 
imorală, spre a-și putâ depune esamenele.

In casulă de față indulgența ar fi fostă multă 
mai recomandabilă și ar fi dusă mai curându la 
scopă. Așa însă nu credemă că se voră liniști 
spiritele. Nu credemă nici oficioșiloră cari asi
gură, că „energica procedere“ a Banului față de 
universitate ar fi făcută o mare impresiune între 
studențl și ar fi aprobată de toți din Agramă. 
Așa ceva ni se pare, după cele ce s’au petrecută, 
chiar imposibilă.

Măsurile coercitive luate de guvernulă cro
ată în contra junimei universitare, nu voră con
tribui dâr, decâtă numai spre a-lă face cu totulă 
nepopulară și chiar urîtă la Croați.

Mr. Sargent, Bismarck și Statele unite.
Fostulă ambasadoră americauă la curtea germană 

din Berlină, Mr. Sargent, spună gazetele sosite din New- 
York, a căciulă îndată ce a pusă piciorulă pe pământulă 
patriei sale, în mânile jurnalișfiloră, cari voiau să afle 
tăie dela elă. Aici a găsită elă prilegiu să se pronun
țe asupra personei și politicei principelui Bismarck cu 
multă libertate și fără nici o sfială.

Mr. Sargent se teme că și următorulă său M. Kas- 
son — măcară că e ună țepănă diplomată — va ave 
de furcă cu conducătorulă navei stalului genmană după 
cum și elă a avută. După părerea lui Sargent,- princi
pele Bismarck va ajunge adeseori în calea intereseloră 
stateloră americane, continuândă a-șl desvolrâ activita
tea sa politică după sislemulă de pănă acum și I6te 
trebile se voră sfîrși atunci, numai și numai cu o simplă 
esprimare a părerei de rău, față cu ambasadorulă dela 
Berlin. Urmărindă în acesfă chipă șirulă ideiloră sale, 
exambasadorulă vorbesce și dc pre neînsemnata valâre 
răsboinică a flotei stateloră unite, cari state sunt avisate 
la bună voința puleriloră, fără a-șl pute ajută. Umilito- 
rea tratare, ce-au suferit’o statele unite în afacerea Las- 
ker, o priveșce Sargent de ună semnă ală neputinței is- 
vorîte din lipsa unei flote de răsboiu mai puternice; 
luândă în samă acâstă slăbiciune a țării avemă temeiu, 
să nu privimă cu atâtu entusiasmă candidatura lui Blaine 
a politicului celui așa de întreprindătoră. Mr. Sargent 
atribue maiorității poporului germană și mai cu sâmă părței 
celei inteligente, aplecări liberale, ca și cum ele s’ar potrivi 
și îndreptă după politica internă a principelui Bismarck. 
Dâcă Lasker ară fi fostă ună dușmană ală patriei sale, 
dace Sargent, atunci două din trei părți ale națiunei ger
mane ar trebui să le acusămă ca și pe elă!!!

ILîpsa de biblioteci în Cdmpiil.
Din Câmpiă, în luna lui Iuliu.

Multe și numărose sunt lipsele poporului română 
din aceste părți, nici una însă nu e așa de semțită ca 
lipsa mijlâceloră culturale, pentru cleră și poporă. In 
Câmpia vastă — dintre Clușiu și Oșorheiu unde popo
rulă română trăesce în masse mai compacte ca ori unde, nu 
se află o singură reuniune de lectură, o singură biblio
tecă română, c’ună cuvântă lipsesce ceea ce mai vâr- 
tosă ar pută să înainteze progresulă intelectuală ală po
porului.

Junimea română din aceste părți părăsindă băncile 
șcâlei a părăsită de odată și cetirea cărțiloră frumose 
și folositâre căci din lipsa mijloceloră materiale nepu- 
tându-șî procură bibliotecă propriă, se înstrăinâză din ce 
mai tare de studiu și literatură până ce cu timpulă cu- 
fundându-se cu totulă în lucrurile casnice și economice, 
abia își mai pole conservă primele conturi ale unei cul
turi scientifice.

FOILETON U.

Din Basmele scandinave.

Cele trei frunze cari cântă.
Traducere de Ion S. Spart aii.

(Urmare).

Nu trecu multă după asta și Eva născu încă ună 
băiată. Asta eră o fericire neașteptată. Totă fiulica în- 
grijâ de copilași.

Intr’o nopte prințu fise: „Iți aducă veste dela pă
rinții tăi. Soru-ta mai mare vrea să se mărite, vreai să 
te duci la nuntă cu amândoi copilașii ?

Ea primi bucurosă și cândă să plece dînsu îl (fise: 
»Făgăduesce-mi, că nu o să dai pe față taina traiului 
nostru.*

»lți făgăduiescă din totă inima,* răspunse dânsa.
A doua di plecă la palatulă tăfâne-său, împăratulă. 

Toți o primiră cu brațele deschise. Mumă-sa vitregă iar 
o întrebă în tdte felurile. Eva însă să feri să-i spuie ceva 
și se întdrse acasă.

Peste câtă-va vreme după aceea Eva născu o fată 
Nu mai putea de bucuriă și totă mereu își binecuvânta 
stâua.

Intr’o ndpte, bărbatulă său veni mai târfiu ca de 
obiceiu. Dânsa îlă întrebă din ce pricină întârdiase, iar 
elă îi răspunse: ,Am fostă în țâra ta și-ți aducă vești 
noi. Soru-ta mijlociă vrea să se mărite. Dâcă vrâi, poți 
să ieai câte-șl trei copilașii și să te duci la nuntă. Numai 

să-mi făgăduescl, că nu o să dai pe față taina traiului 
nostru/

Dânsa îl făgădui ear, se puse în carulă de aură 
și porni.

Mama-sa vitregă âr începu s’o întrebe și pentru că 
nu putea scot? nimică din gura ei, începu să umble cu 
vicleșugă; începu să laude pe copii Evei.

«Ce drăguți sunt! ce frumoși și gingași sunt! Ne
greșită că sâmână cu tatălă loră, Trebue să fie frumosă 
bărbată tatălă loră.«

Nevinovata Eva se înduioșa autfindă atâtea laude: 
și uită făgăduiala și spuse că nu scie ce felă este fața 
prințului bărbatulă ei pentru că nu i-a vădut’o nici odată.

Viclâna de mumă-sa ridică mânile la ceră autfindă 
așa minune. Pe urmă fise supărată: »Dar ce felă de 
omă să fie elă dâcă fuge se nu-lă vâdă nevastă-sa, și 
cum poți răbda una ea asta?

Biata Evă, supărată totă, o întrebă că ce trebue 
să facă.

,Am să mă gândescă eu,« răspunse viclâna.
Mai într’un târfiu îi aduse o cremene, ună amnară 

și o luminare de câră și-i fise: »Să te scoli peste nopte 
binișoră; să freci cremenea asta pe amnară, să aprind! 
luminarea și se-țl vefi bărbatulă. Numai, să iai sâma 
să nu-lă deștepți.*

Eva plecă acasă. Insă când ajunse nu mai era 
totă așa de mulțămită nici totă așa de liniștită ca mai 
nainte, de și frunzele fermecate cântau necontenită. Se 
gândea numai la încercarea ce avâ să facă.

Peste nopte, când adormi prințulă, dânsa se 
sculă, aprinse luminarea și se apropia binișoră de pată. 

Prințulă erâ de o frumsețe nemai pomenită. Se uita la dînsu 
și nu-i venâ să-și mai ia ochii de la elă și totă plecân- 
du-se mai multă ca să-lu vâcjă mai bine, pică o picătură 
de câră pe peptu-i. Eva stinse numai decâtă luminarea. 
Insă era prâ târfiu. Prințulă se sculă spăriatu. Frun
zele atunci tăcură, palatulă să prefăcu în clipă într’o peș
teră plină cu felu de felă de fâre și prințulă orbi.

Nenorocita femeiă, se aruncă la piciârele lui cu la
crimile în ochi rugându-lă să a ierte.

Dînsu îi fise: »Mâi răsplătită fârte rău că te am 
iubită așa de multă. Insă le iertă, și-ți dau drumulă. 
Alegeți cu tote astea ori să te întorci la tatălă tău ori 
să remâi cu mine.*

Eva plânse și mai cu amară aufindu-lu că-i fice 
vorbele astea. >Vădă eu bine, că nu mai ertată de câtă 
numai din buze, căci dâcă m’ai fi ertalu din inimă, nu 
m’ai întreba de vrâu să mă întorcă la tata. Eu vrâu 
să trăescă cu tine tâtă viața.*

Apoi îlă luă de mână și-lă duse sub alunișă; și 
îi s’ar fi ruptă inima văcfândă pe biata femeiă asta tâ
nără umblândă prin pădure cu copilașii în brațe și cu 
bărbatu-său de mână.

După ce umblară câtă umblară, prințu îi fise:
,Ce vedi înaintea ta, draga mea?
»Vădă numai copacii pădurii,* răspunse dânsa.
După ce mai merseră puțină, âr o întrebă că »ce 

vede înaintea ei?« și dânsa âr îi răspunse, că vede nu
mai copacii.

Er porniră înainte și aide, aide, mai merseră o bu
cată. Apoi o întrebă âr că ,ce vede înaintea ei?« și 
dânsa de astă-dată îi răspunse: »Mi se pare că vădă o



Lucrulă se p6t.e ușoră esplicâ: Unii tânără teologii 
penLru esemplu pășindă pentru prima dată în parochia 
sa abia pote să-și câștige ceea ce are de lipsă pentru 
viață și este departe de a mai pută jertfi câte doi seu 
trei fiorini spre a-și procură vre-o carte. Astfeiă elă se 
vede silită a se înstrăina din di în di mâi multă de studiu 
și cetire până cândîi în fine nici că mai este în stare a 
apreția meritulă opu'riloră de sciință.

Acesta este causa, că pe la noi bărbații aleși nu 
întru atâta se numără după sciință câtă mai vârtosă după 
avere. Cine sunt capii Câmpiei? Boii. Cine are mai 
mulțî boi, acela e mai învățată, mai văzută și mai iu
bită. Apoi că ore ajutorat’a vre odată pe cineva prin 
contribuirile sale, său că 6re aflăse în casa lui măcară 
o singură carte său gazetă românăscă. făcut’a vr’ună bine 
pentru poporulă română, aceea nu se cărcă. Ba sunt 
și proprietari mari, proprietari de deci de mii, la a căroră 
case nu poți află nici măcară ună singură diaru, o sin
gură carte 'de cetită și eu tole astea se pretindă a fi 
bărbați aleși și conducători bietului poporă. Cum va 
înainta poporulă sub atarl conducători?

Din norocire însă avemă și escepțiunl. Avemă și 
bărbați pătrunși de binele comună și cari se gândescă 
la salutea poporului său. Una însă ar fi de dorită ca 
aceștia să desvolte mai multă activitatea.

La lucru dmeni buni, la lucru, căci nu mai e timpă 
de dormită. T6te s’au conjurată în contra nostră ele
mentele inimice prădăză bătrâna holdă. N’avemă scoli, 
nu libertate, n’avemă dreptă, n’avemă decâtă forte răs- 
trînse mijlăce. Dâcă și sub atarl împrejurări ni-am mai 
putută câștiga ceva cultură pe la școli, grijiți să nu o 
pierdemă, ci să o desvoltămă.

Cei ce sunt în stare să nu întârzie a jertfi câtă 
polă pentru înființarea de biblioteci comune și pentru a 
a se întruni cu toții fruntași și poporă în reuniuni de 
lectură. Să nu ne lăsămă unulă pe celălaltă, ci să pă- 
șimă odată la lucru, căci cine va pute nega necesitatea 
bibliotecelortk? Cine nu cunăsce folosulQ reuniuniloră? Cine 
nu scie, că cetirea aduce sciință și că fără sciință e cu 
neputință a conduce ună poporă. Unii Câmpdnă.

Colera în Franța.
Dr. Marco viei din BucurescI după cum amă a- 

nunțată se află acum în Toulon. Causa, de ce ostașii 
nu moră în așa mare numără, după cum moră ceilalți 
orășeni o esplică elă așa: îngrijirea, cea bună și grab
nică, ce au ostașii in spitalulă loră pună mai de vre
me pedecă morții; la ceilalți orășeni îngrijirea acesta se 
negligă: doctorii, dice elă nu ajungă seu nu vină la ei. 
decâtă cândă boia se pronunță mai cu putere, devenindă 
mai grea de învinsă, er uneori ei nu vină, de locă. Nu 
se miră deră, că din aceștia moră și trebue se mdră mai 
mulți.

x
Colera începe a se lăți și prin prejurulu orașului 

Arles. S’au constatată, că din 12 cașuri de mărte, 9 
mai toldăuna sunt de coleră; într’o năpte au murită 
4 inși.

x
Dr. Libbertz, care a întovăroșită pe Koch in călăto

ria sa în Franța sudică publică o dare de semă despre 
observările sale, din care împrumulămă și noi câte-va 
șire: >Despre modulă cum se Introducă în canalulă di
gestivă materiile infectate, arătămă ună esemplu, pe care 
cu ochii noștri l’amă' văzută. într’o șatră aprope de 
portă se vândă adecă fructe, dulcețuri etc. Pe dinaintea 
șelrei curge ună văgașă — pe văgașe se aduce apa în 
Toulon și în ele aruncă omenii apoi și necurățenii. Ne

gustorii socotescă de bună apa acesta și cu ea își re- 
corescă mărfurile loră, pe care le vândă apoi omeniloră.

Dedă privimă noi posițiunea orașului Toulon din 
fote părțile, ni se impune fără voe ideea, că localisarea unei 
epidemii pe ună astfelă de locă e posibilă c-hiar îndată 
după întâlnirea ei. La începută nu se scia însă sigură, 
de e colera asiatică seu de nu este și așa fugiră din 
orașă o mulțime de omeni — unii deja infectați, cari 
duseră și băla mai întâiă în Marsilia. La începută 
se vorbia aici numai de mărtea unui singură studentă 
dela liceulă din Toulonă. Epidemia isbucni întraceea în 
unele părți ale orașului, a trebuită să fie deră dusă acolo 
de mai m u I ț î infectați...«

>După ce s’a încuibată colera în Marsilia, a putută 
să-și facă apoi drumă și în alte părți în acelașă chipă, 
în care veni aci dela Toulon.» —

Andreiu Bârsană, 
actuarfi.

de multă s’a în-

înșeli in țâre.

Duminecă în 22 Iuliu v. (3 Augustă n.) a. c. se 
va ține în comuna Râșnovă adunarea generală 
a despărțământului I. (Brașovă și Trei-scaune) ală »Aso- 
ciațiunei transilvane pentru literatura română și cultura 
poporului română.»

La acestă adunare sunt invitați toți prietinii și 
binevoitorii «Asociațiunei.»

Brașovă 14 Iuliu v. 1884.
In numele comitetului desp. I.

Ionii Petricfl, 
protopopii și directorii.

Diverse.
Iubire modernă de mamă. — Nu

tâmplată în Viena următorulă faptă: D-na Francisca Fuchs 
o văduvă de 28 de ani, care venise din Brunn cu co
pila sa chemă într’o di în casă organele poliției, sub pre- 
testă că fiica sa e nebună. Provocării polițailoru de a-i 
urmâ, sărmana copilă s’a opusă cu bărbățiă. Venindă 
mai Lârdiu ună medică, constată, că fata se află în stare 
normală și că nu e nici decum alienată. Acum începu 
copila a plânge amară și mărturisi, că mamă-sa voiesce 
să se scape de dânsa din motivulă, că bărbatulă, cu care 
ea vrea să se căsătorâscă în Brunn, privesce copila ca 
o piedecă pentru căsătoria. Ce mamă fără inimă

*
Ouriosități la îmormentări. — Francesco Sales, 

care studia în Padua drepturile și care fiindă de 18 ani 
cădu în nisce friguri mortale, lăsă prin testamentă ana
tomiei trupulă său. Rudolfă Agricola și Achiles Statius 
voia să fie îngropați în haine de călugări dominicani. 
Gingașulă poetă Petrarca alese pentru înmormântarea sa 
vesmintele Franciscaniloră. Ludovică Cortusius, profesoră 
de dreptă in Padua (f 1418) dicea adeseori: »Calea 
cătră lumea cealaltă e ușoră de găsită; mergi pe ea cu 
ochii închiși/ Prin testamentă elă opri pe moștenitorii 
sei, să-i să părle doliu; ceru ca 12 fete îmbrăcate în. 
verde, să-i ducă cosciugulă și să-i cânte cântece de ve- 
seliă. Călugăriloră augustini nu le dete voe să mergă 
după conductulă său, ca să nu turbure veselia îngro
pării cu hainele loră negre și posomorite. — Ună cărți- 
eră mare din Milană lăsă urmașiloră săi prin testamentă 
însărcinarea, să-I jupăie pelea și cu ia să acopere o masă 
pentru jocă de cărți, er osele să i le tae în forme re
gulate și să le dea tovarășiloră săi jucători. — Bortey 
ună nobilă englesă mortă la 1823 în Knight Bridge, 
muri desmirdându-se cu cățălușii săi. într’o călătoriă 
ce-o făcuse elă prin Erancia și Italia fu scăpată odată 

din ghiarăle morții. Urmașii acestui câne erau singurii 
săi amici, îl ține într’o sală pomposă, punândă să le 
porte de grijă doi servitori, cari nu să mișcau în veci 
de lângă ei. Când murea câte ună câne Bortey îlă în- 
gropâ eu pompă mare cu popi, coșciuge, făclii, scurtă ca 
pe omeni de nemă mare. Murindă și elă însărcinâ prin 
testamentă pe rudele sale să sculpteze în peatră pe câ
nii săi și să-i așeeje împrejurulă monumentului de pe 
mormântulă său ! Și după morte — recunoscință !...

*
Puterea dragostei. — S’a întâmplată de curândă 

in Peșta următdrea scenă interesantă : Domna Sch war tz, 
care se despărțise de bărbatulă său, se înamora într’ună 
tinără cu numele Gotz așa de tare, încâtă se căsători 
cu dînsulă. Acesta la o lună de <jUle după cununiă plic
tisită de traiulă ce-lă purtă, se decide s’o părăsâscă. 
Ddmna observândă intențiunea iubitului său se hotărăsce, 
ca în casă de necredință să-Iă omore mai întâi pe elă 
apoi să se omăre pe sine. Gotz o și părăsi într’o di. Dămna 
Schwartz, vădendă, că nu se mai întdree, începu ’a-lă căută 
pe tăte stradele capitalei. In t|iua următore își cumperă vest
minte bărbătescî, le îmbracă și punendu-și o barbă falsă, să 
duse la casa unde locuiă Gotz, și cândă eși acesta afară, 
îlă urmări pănă lângă ună podii, unde era mai puțină 
lume. Aici scăse ună cuțită, năvăli asupra necredincio
sului iubită și-i înfipse cuțitulă în grumază. Din norocire 
gulerulă fiindă cam tare, Gotz fu numai ușoră rănită. 
Adunându-se lumea, amândoi cădăiră în mânile poliției. 
D-na Schwartz negă înaintea tribunalului, că a avută 
intențiunea să omdre pe favoritulă său; afirmă, că sco- 
pulă i-a fostă să-lă ciontescă numai și așa să nu-lă mai 
potă iubi altă femeiă. Tribunalulă din Budapesta acusă 
pe d-na Schwartz pentru crima de rănirea grea corpo
rală și tabla regescă o condamnă la doi ani de închisore.

*
Inteligența unei știuoe. — In Aquarium la Neapole 

s’a făcută o interesantă observare, din care se pare, că 
și peștii au pe lângă inslinctă și ceva inteligență. Pe o 
știucă în Aquariu o nutria posesorulă ei cu peștișori, 
într’o di a pusă o placă de sticlă între știucă și pești
șori. Peștele răpitoră dândă năvală asupra loră se lo- 
vesce binișoră în nașă. Mai repețesce încă odată ata- 
culă, și se retrage într’ună colță. După câteva <|ile placa 
de sticlă o dă la o parte și peștișorii începă a înota li
beri în Aquariu chiar și împrejurulă știucei. Acesta gân- 
dindu-se totă la placa de sticlă, se spăriă acum și fuge 
de ei, pe cari altă dată îi mâncâ bucurosă.

*
Sinuciderea unei copile pentru ună flnicu. — In 

Des sau s’a sinucisă o fetiță de 10 ani pentru ună fi- 
nică. Micuța a fostă trămisă Ia ună comerciantă, să 
cumpere soda de trei finici. Ea a cumpărată însă numai 
de doi și unulă și-lă ținu pentru sine. Frica de pedâpsa, 
ce o asceplâ acasă a îndemnat’o să se omdre. — Pă
rinți, cari vă iubiți copii voștri, fiți cu precauțiune în 
aplicarea pedepseloră, căci rău aplicate în locă să în
drepte pe copii, îi strică și mai tare, ba uneori îi aducă 
la desperare!

Convocare.
Ioane Conțiu, Carolă Liptâk, caval. An

ton Meinong, Anton Stark și Elia Varna, cari 
înainte de 25 de ani și-au absoloită studiele gimnasiale 
din Oradea mare, fiindcă domiciulă loră nu-mi este cu
noscută, prin acesta sunt poftiți a se presentâ la 
iubileulă nostru de 25 ani, ce se va țină 20 Au
gustă a. c. la Oradea mare.

Lugoșă, 25 Iuliu 1884.
din însărcinarea mai multoră școlari 

Michaile B6săn.
notarii publ. regescă.
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casa mare a cărei învălitâre strălucesce ca arama. — Este 
palatulă soru-mi mai mari. Dute la dinsa, spunei multă 
sănătate din partea mea și r6gă-o să primâscă pe băia- 
tulă nostru d’ântâi și să-lă țiă pănă s’o face mare, pen
tru că eu nu potă să intru sub acoperemântulă ei și 
nici tu nu trebue s’o lași se vie la mine. Suntemă des- 
părțiți unulă de altulă pentru veciă.»

Eva făcu precum o îndemnase bărbatulă său de și 
o durea inima ca să se despartă de copilașulu ei.

Eva fu primită cu multă omeniă de cumnată-sa și 
numai cu greu o putu îndupleca să nu viă după frate- 
său în pădure.

După aceea nenorociții noștri drumeți își cătară de 
drumă mai departe. Cândă fură mai încolo, dânsulă er 
o mai întrebă de două ori că ce vede ea înaintea ei și 
dânsa răspunse că nu vede decâtă copacii pădurii. Er 
mai merseră o bucată, și cândă o întrebă pentru a 
treia ără, că ce vede înainte-i, dânsa îi răspunse că vede 
o casă mare a cărui învălișă sclipesce ca argintulă.«

— Este palatulă surorii mele mijlocii, răspunse 
Hat. Du-te la dânsa și o r6gă să ia pe copilulă nostru 
d’ală doilea și să-lă țină până- ce va cresce mare. Der 
să nu o lași să vie să mă vecjă, pentru că suntemă des- 
părțiți pentru veciă.<

Eva făcu tocmai așa.
După acea plecară mai departe și orbulă er o întrebă 

de două ori că ce vede dânsa înaintea ochiloră, și Eva er 
îi răspunse că nu vede de câtă copacii pădurii. Insă 
cândă o întrebă a treia oră, ea îi spuse că «vede o ca
să mare ală cărei învelișă sciipesce ca aurulă/ — Este 
palatulă sororei mele mai mici, răspunse dînsulă. Du-te la 

dânsa, spune-i cine ești, și o rdgă se ia pe fetița nostră 
și să o crâscă, dar să nu o lași să vie.»

Eva făcu totă așa.
Insă cândă veni clipa să se despartă de copil: ța ei 

uită, de porunca bărbatu-său. Nu se mai gândi se oprescă 
pe cumnată-sa să nu-și vedă fratele. Sora lui cea mică 
alergă la dânsulă și-lă luă de gâtă.

Dânsulă îngălbeni ca ună mortă și tjise neveste-si: 
«Draga mea, nu trebuia să-ți calci făgăduiala/

Și d’odată se lăsă ună noră peste dânsulă, și când 
se ridică norulă în susă, elă nu se mai vedu.

își p6te închipui ori-cine cum i se sfâșia inima 
bietei., femei. își rupea mânile și plângea. Pierduse totă 
ce avea mai scumpă in lume. Și cumnata-sa era tare 
mâhnită. După ce plânseră multă vreme amândouă, se 
puseră a gândi cum să găsescă pe prințulu. Eva era 
hotărîtă se bată lumea întregă numai să-lă găsescă.

După multă chibzuință cumnata-sa îi dise:
,Nu potă să te sfătuiescă într’altă felă de câtă să 

te duci la muntele ălă mare care este dincolo de pădu
re. Acolo trăiesce o smeâică bătrână, pe care o chiamă 
Berta; este forte învățată și numai dânsa-ți pdte spune 
ce să faci.»

Eva sărută pe cumnată-sa și plecă singură răsbă- 
tândă pădurile și câmpurile.

Cătră sără era așa de obosită că abia pută să mai 
umble. Insă zări înaintea ei licărindă o lumină; își strînse 
puterile, și aide, aide, merse până ce ajunse dinaintea 
unei văgăuni în muntele ălă ’naltă. Pentru că ușa eră 
deschisă, întră dreptă înăuntru. Acolo stă înprejurulă 
unui focă mare o mulțime de Smei, bărbați, și femei, și 

mai susă stă o babă măruntă, zbârcită și ca ciuma de 
urîță.

Eva credândă că asta este Berta cea învățată de 
care-i vorbise cumnată-sa, se apropiă de dânsa, și după 
ce se ploconi la ea, îi clise:

„Bună sera, dragă mamă!»
Smedica cea bătrână se sculâ, se uitâ mirată la 

străină și-I dise: ,Cine ești, tu, care-mi ai disă așa vorbă 
bună? De cinci sute de ani de cândă sunt aci, nimeni 
până adi nu mi-a 4'să încă «dragă mamă.»

Eva îi povesti t6te întâmplările ei și o întreba dăcă 
scie dânsa cumva unde-i era soțulă ei iubită.

«Nu sciu — răspunse Berta— dar pentru că mi-ai 
disă »dragă mamă» dorescă să te îndatoreză. Am o soră 
care este încă odată așa de mare ca mine și care p6te 
să-ți spue cumva ceva/

Eva îi mulțămi și dormi noptea în peșteră. A doua 
di ună smeu mică fu însărcinată să-i arate drumulă pe 
care trebuia să se ducă.

Berla îi dise: ,îți poftescă o călătoriă bună și-ți 
poftescă încă să ți se isbândâscă totă ce doresc!. Pote 
că nu-o să ne mai vedemă nici odată, der, pentru că 
mi-ai disă «dragă mamă» îți dăruiescă răta asta de torsă. 
Câtă vreme o vei avă, nu ai să fii nici o clipă în lipsă 
pentru că cu densa torc! ca cu nouă furci d’odată/

Eva mulțămi smeoicii pentru rdta aceea, care era 
de aură, pe urmă porni cu smeulă celă mică.

(va urma).



Ouraulu la bursa de Vlena
din 25 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 121.20 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.95 
Rentă de hârtiă 5°/o . . 88.80 
împrumutului căiloră ferate

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

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.10 

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

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

Bonuri rurale ungare . . 101.60 
Bonuri cu cl. de sortare 101. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vinii ung.............................99.50
Imprumutuld cu premiu 

ung.....................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.85 
Renta de arg. austr. . . 81.70
Renta de aurii austr. . . 103.25 
Losurile din 1860 . . . 135.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 305.50
Act. băncel de credita austr. 304.60
Argintulu —. — GalbinI 

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’orI.................. 9.66‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55
Londra 10 Livres sterlinge 121.75

Bursa de Ruciiresci.
Cota oficială dela 1.2 Iulie st. v. 1884.

Discontulă » ... 7—10 °/0 pe ană.

Renta română (5°/0). . • • Cump. 93V2 vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 95V4 » —

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

> „ „ (5%) • • u 90V2 D 91
» » urban (7°/0) . . > 101 » 102
» » (6»/o) • • » 97 98
> ’ (5°/o) • • » 87V, » 88

Banca națională a României » 1325 » 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 328. > 345

C V » Națională . . 238V3 > —
Aură * 530. » .—
Bancnote austriace contra aură > 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovă
din 26 Iulie st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 9.16 Vând. 9.18
Argint românesc .... » 9.10 9.15
Napoleon-d’orI................. 9.64 » 9.67
Lire turcescl..................... » 10.90 > 10.96
Imperiali......................... » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. > 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. «Albina» . • • * 100.50 > 101.50

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

ncr Acei domni abonați ai noștri, cari au plâtitti prețulu abonamentului pe una jumătate de anu său 
pe unu anu, înainte de 1-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcattl dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Nr. 587—884. 2—3

Concursu.
La scdlele grănițeresc! sunt următârele stațiuni de învățători de 

conferi td:
1. La scdla din Voila, comitatulă 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 Copăceii! postulu de învățătoriu secundariu cu 
salariu anuală de 180 fi. 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 voiescă 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 „Cornitetulă administrativă 
ală fondului scolariu ală foștiloră grănițari din „regimentulă română I. 
în Sibiu.

Inlof'uesce pe deplinii vinulu finii de Bordeaux.
Acestă vină, negru escelenta și fiără îndoielă cela mai bunii ala Un

gariei pdte fi pusă în privința cualității sale superiore alături cu vinurile 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îlă prescrie cu cele mai 
bune succese celoră ce suferă de anemiă, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențilora s. a.

M5F" Veritabilii e numai atunci decă atâtă eticheta câtă 
și capsula și dopulu fie-cărei sticle va ard marca de mai susa înregistrată 
la tmibtindla deodată cu firma.

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Umil I*orr la 
steua roșiă (rothen Stern) în Brașova, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya Săndor, Biskas Bela, Hirschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la tdte băile 
(scaldele) Transilvaniei.

Invitare ie abonamente la cele mai eftine â.iare române.
„Amiculik Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiuni de călătoria, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă’din sferă economiei și a higienei 
de casă. — >Scirl din lumea mare' cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprope societatea românescă, — „principia din viață și notițe 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 V4 de ană 1 fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulii romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a (fi (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/*—2Va cole 
și publică: .articlii din sfera tuțuroră sciințe'oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bători și diferite ocasiunl, 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 reqensiunl literare, sciri — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre */* • A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilele de bancă ori în timbre poștali.

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

Tdte aceste trei (fiare 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 nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse.
USTvimeri ele proToâ se trimită. gratis ori cili.

A se adresă la: Cancelaria „NEGKUȚTLI44 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 forte 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 comercianțl. 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. Ia) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elfi trebue să se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulu 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 ine 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.


