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Cestiunea regulărei granițeloră dintre Austro- 

Ungaria și România părea a fi aprdpe de resol- 
varea ei, într’unu modă definitivă și în bună 
înțelegere. In timpulu din urmă însă se ivi o 
nouă controversă între delegații români și un
guri din comisiunea pentru delimitarea granițe- 
loră, care nu se va pută aplanâ ușoru.

Acăstă comisiune își continuă lucrările 
în liniște și nu cetiamă în timpulă din 
urmă despre dânsa, decâtu scurte însciințărl, că 
membrii ei au terminată lucrările loră la punc- 
tulă cela și au plecată la punctulă celălaltă, său 
că pe timpulă petrecerei loră în ceea său ceea 
localitate au fostă bine primiți și ospătați de că
peteniile civile și militare, cândă âtă că ne po- 
menimă c’ună comunicată, publicată în fdia ofi- 
cidsă „Ungarische Post,“ care ne indică cu pu
ține cuvinte, că pdte totă ce s’a lucrată de cătră 
comisiunea ungaro-română să fi fostă numai o 
ostenâlă zădarnică.

Delegații români — ne spune numita fdie, 
— în vâra trecută cănd s’a constituită comisiu- 
internațională de delimitare, n’au făcută nici o 
observare la aceea, că în comisiune a fostă re- 
presentată numai Ungaria, ear nu monarchia au- 
stro-ungară. Când s’au reîncepută însă lucrările 
în anulă acest» delegații români au declarată, că 
nu potă să între în tratări și negoțiări cu repre- 
sentanții Ungariei, dedrece dorescă se negoțieze 
numai cîj delegații monarchiei austro-tmgare asupra 
regulărei graniței ungaro-române. Pe basa acestei 
declarări delegații români au și refusată de a 
subscrie protocolulă lucrăriloră.

In urma acăsta cei doi președinți ai dele- 
gațiloră unguri și români s’au adresată prin te- 
legrafă la guvernele loră cerândă instrucțiuni 
speciale. Din partea guvernului română delega
ții României, au primită îndată avisulă de a 
continuă negoțiările pe basa, pe care au fostă 
purtate păn’acum. Delegații unguri însă n’au 
primită încă pănă a<j! răspunsă dela guvernulă 
ungurescă, respective dela ministeriulă de esterne 
din Viena.

Comunicatulă fdiei oficidse din Peșta se în
țelege că a făcută sânge rău între Unguri și 
mai alesă foile oposiționale s’au folosită de oca- 
siune spre a arătâ trista situațiune, în care se 
află Ungaria, în lipsa de independență, când nici 
granițele nu și le pdte regulă singură fără con- 
semțămentulă guvernului centrală.

„Pești Naplo“ se încdrcă a dovedi într’ună 
articulă, că părerea delegațiloră României, după 
care regularea fruntariieloră nu este o afacere 
interidră a Ungariei, ci o afacere internațională 
a monarchiei austro-ungare, nu e drdptă.

Spre a-și ajunge scopulă mai curendă nu- 
mitulă (jiară să întemeiază pe tesa, că „între Au
stria și Ungaria nu esistă nici o comuniune te
ritorială. “ O asemenea comuniune nu recundsce 
nici sancțiunea pragmatică, nici pactulă dela 1867. 
„Pești Napl0“ admonidză pe Unguri, ca se fie 
cu mare atențiune la ceea ce face armata, diplo
mația și curtea, pentru că acestoră trei factori le 
place a confundă Austria cu Ungaria și a vorbi 
de „patria comună,“ de „unitatea monarchiei,41 de 
„interese ale statului comună“ și alte de aceste.

Contra tuturoră acestoră espresiuni protes- 
tdză foia oposițională, care nu recundsce nici 
unitatea monarchiei, ci numai aceea, că avemă ună 
Domnitoră comună, care pdte avă însă și mai 
multe staturi și guverne decâtă are adi. Așa nici 
Bosnia nu e țâră comună și nici nu scie a cui 
e în adevără, ddr decâtă să fie comună, mai bine, 
dice, să o cinstimă Austriei.

Aceste sunt espectorările lui „Pești Naplo.“ 
Noi nu înțelegemă cum se pdte unf principiulă 
uniunei personale, la care se închină elă, cu 
faptulă uniunei reale. Pănă când va sustă acdsta 
uniune reală și pănă când monarchia va avă 
numai ună ministru de esterne la Viena, „Pești 
Naplo“ trebue să se împace cu idea, că la acte, 
cum este acela ală regulării fruntarieloră austro- 
ungare, se cere și iscălitura acestui ministru, ca 
se fie valide.

Ddcă delegații români n’au făcută mai multe 
dificultăți, causa pdte fi, că nu sunt prea încân
tați de lucrările rectificărei, cari, după cum asi
gură „Ung. Post,“ a ieșită până acum numai 
în favorulă Ungariei.

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

AgraityU, 29 Iulie. — Poliția a interzisă 
vendarea cu numărulă a <jjarel01'u „Sloboda11, 
„Rici“, „Pozoră“.

Londra, 29 Iulie. — Eri conferența a ți
nută o ședință, care a durată 3 dre; după aceea 
a fostă amânată pe astădi, plenipotențiarii’ să cdră 
instrucțiuni de la guvernele loră.

Paris, 29 Iulie. — Guvernulă în conso
nanță cu camera a hotărîtă a renunța la revisu- 
irea articulului 8 ală constituțiunii, spre a pută 
astfeliu restabili înțelegerea cu senatulă. Camera 
a discutată ordinea dilei fără să interviă nici ună 
incidență.

Toulon, 28 Iulie. De asdră până a<ji di- 
mindță au murită aici 14 dr în Marsilia 18 per- 
sdne de choleră.

Cronica (lilei.
Din Cristură ni se scrie, că învățătorii români s’au 

adunată și în anulă acesta, să asculte acolo cursurile de 
limba maghiară, impuse prin lege. Ca totdeuna s’a con
stituită și acuma „Societatea*1 înființată pentru schimba
rea de idei în limba mamei, pentru citirea de lucrări 
făcute de învățătorii noștri, și pentru punerea la cale a 
tuturoră trebiloră, ce-i privescă pe ei, câtă stau la Cris
tură. îi felicitămă!

*
Din Aradă ni se scrie, că apele Mureșului au înce

pută a creșce din pricina ploiloră celoră mari dela munte. 
Omenii se temă, să nu se reverse peste zăgazuri.

*
Societatea pentru fondă de teatru română își va 

țină adunarea sa în 27 și 28 Septembre st. n. și nu în 
28 și 29 Augustă după cum se hotărîse la adunarea din 
anulă trecută dela Lipova. Adunarea va fi la Aradă.

*
In Buciumă, sată românescă pe țera Oltului, au des- 

gropată omenii cadavrulă unei femei, pe care o bănuiau 
că a fostă strigoică. Ei i-au înțepată inima cu ună acă 
și i-au pusă în gură o polcovă, grâu și tămâie, ca să se 
potă face țărînă și să nu se mai potă ridica din gropă. 
Se facă cercetări judecătoresc!.

*
M. Sa a dăruită pentru codirea bisericei gr. cat. din Bala 

archidiecesa Blașiului, 200 fi. pentru biserica din BăbuțI, 
diecesa Gherlei, 100 fl.

*
La balulă ce se va dâ la băile din Stoiceni în fa- 

vorea fondului Asociațiunei transilvane române și a sco- 

lei din Lăpușulă-ungurescă cu ocasiunea adunărei gen 
a despărț. XII ală Asociațiunei, la 10 Augustă st. n. a. c. 
s’au trămisă deja învitările. Balului va premerge o re- 
presentațiune teatrală dirigeată de învățătorulă Sin». 
Moldovană și de regisorulă Ioană Grecu, după următărea 
programă: Si va juca: I. B ar aci iserul ă său Flo
rină și Florie a, operetă în I. actă de V. Alexandri. 
Persănele: 1. Florină, tănără țărână. Ioană Diugană. 
2. Florica, tănără orfană Ludovica Diugan. 3. Coli- 
vescu, paraclisierulă. Vasile Chiță. II. Cârlanii, vode- 
vilă în I. actă de C. Negruzi. Personele: 1. Leonescu, 
fiulă boerului proprietară. I. Diugană. 2. Mironă. ță
rână fruntașă. Ioană Svageu. 3. Terente, țărână frun
tașă. Vasile Chița. 4. Domnica, lui Miron. Flărea 
Diugană. 5. Vochițâ, femeia lui Terente. Ludovica 
Diugană. Inceputulă representațiunei la 8 6re săra. 
Prețulă intrării pentru teatru și bală de personă 1. fi. 
de familiă 2 fl. v. a.

*

Scrisesemă, că celă ce a furată cele 27,000 fiorini 
dela gara din Clușiu, se chiamă Silling. Acum s’a ares
tată și drăguța lui, tocmai cândă voia să plece din Praga 
la băi la Carlsbad. La ea s’au găsită 1000 fl. despre 
cari să crede că suntă din cei 1500 fl. ce nu s’au pu
tută descoperi până acum. Negăsiți ară mai fi dără nu
mai 500 fl.

*
Starea sămănăturiloră în Ungaria e bună. Grâulă 

pusă mai de vreme e și bogată la spică și mare la gră
unte. Cele puse mai târdiu au suferită din causa arșiței. 
Orzulă în multe locuri s’a plecată și a suferită pu
țină de ploile cele dese. Ovăsulă e peste așteptare 
bună. Cu curuzulă (păpușoiulu) a rămasă îndărătă 
prin unele locuri. Păgubi mai mari au causată ploile și 
furtunile în două comitate, în Neutra și Carașă-Severină; 
în comitatele Bihorului și Sobolciului se semte lipsa de 
lucrători.

*

Lucrătorii sloveni din Gorița (Gortz) au voită să 
aranjeze mai (Jiiele ăstea o festivitate. Programa acestei 
festivități a produsă însă mare iritațiune în poporațiunea 
italiană, așa că autoritățile au fostă silite să oprescă 
serbarea, ce a trebuită să se amâne.

*

Richard Bamberger, fiulă renumitului Dr. Heinrich 
Bamberger dela universitatea din Viena a dispărută de 
două săptămâni, fără să se scie unde. Tinărulă medi
cinistă a plecată cu trenulă spre Gaming și nu s’a mai 
înapoiată.' Profesorulă Dr. Bamberger îngrijată încu- 
nosciință poliția despre perderea fiului său. Acăsta îlă 
căută mereu fără ca să-i fi putută da de urmă până 
acum. Fratele său celă mai mare cu alțl câți-va prie
teni îlă caută asemenea.

*

Impăratulă Germaniei Wilhelm, va plecă în 5 Au
gustă st. n. din Gastein cătră Salzburg; în, 6 Augustă • 
se va întâlni cu împăratulă Austriei în Ischl și în 7 
Augnstă va plecă cătră Berlin.

*
Vaporulă »Aniuta,« a fostă apucată de furtună pe 

Volga și a fostă cufundată, nu departe de Barmen. S’au 
înecată vre-o 20 de persăne.

*
Căpitanulă lohn Traynor are de gândă să trecă 

oceanulă atlantică cu o barcă numai de 17 urme de 
lungă. Călătoria a început’o în 7 ale lunei acesteia și-i 
va trebui, după calculele lui, cam 100 de dile, pănă 
să ajungă în Europa. De-ale traiului și-a a luată să-i 
ajungă pe șese luni. A plecată din Newhaven din 
America.

*

Tratatulă abisinică-englesă, ratificată în 12 Iulie st. n 
pentru oprirea negoțului cu sclavi în Abisinia se 
pune în practică. Ion Negus promite prin elă, că va 
împedecâ în țera sa ori ce încercare de-a se mai vinde 
sclavii; mai promite, că va luă sub scutulă său pe cei 
eliberați și că va pedepsi aspru ori ce încercare de-a 
mai pune în jugulă sclăviei pe acei nefericiți dmenl,

*



Consiliulă comunalii din Belgradii a votată pentru 
primară ună salară de 12,000 dinari. Se crede, că pri
mară va fi alesă Dragomiră RajovicI, membru ală curții 
de casațiune.

Manifestul!! studenților!! croați.
Dămu locâ mai la vale manifestului, ce l’au 

primită studenții croați în adunarea loru dela 13 
Iuliu și care, după ce a fostă publicată în orga- 
nulă lui Starcevici „Sloboda,“ a pricinuită urmă
rirea și pedepsirea aspră a studențiloră și confis
carea (|iaru.lui „Sloboda“ din partea guvernului.

* Poporule croatul*
Ai ajunsă la miseriă — și inimicii tăi Încă nu 

sunt mulțămiți!
EscI asuprită — și încă răința dușmaniloră tăi nu 

să astâmpără.
EscI sclayă — și tiranii tăi îți dorescă mârtea.
Adu-țl aminte de vechia ta gloriă, adu-țl aminte de 

faptele tale -viteze! 1
Și p’aceste ți le nâgă ună omă, care mai înainte 

a servită lui Dumnezeu și și-a părăsită pe Dumnedeulă său 
mișelesce; care ți-a servită ție și te-a trădată mi- 
șelesce.

Elă te înjosesce — și aceia, cari te-au împinsă în 
nenorocire îlă? aplaudă.

Elă te vinde — și cei ce dorescă peirea la, îi 
ajută:

Noi, fii tăi mulțămitorl, cari te iubimă, urîmă pe 
inimicii tăi!

»Noi, fii tăi mulțămitorl, afurisimă sămânța, afuri- 
simă numele, afurisimă memoria Iudei, care te-a trădată: 
a lui losifă Miscatovici și a soțiloră săi!

Noi, fii tăi mulțămitorl, ardemă de răsbunare, ar- 
demă de dorulă cjilei, în care trădătorii tăi voră primi 
răsplata meritată!

Dată în adunarea cetățeniloră universitari croați.
Agram 13 Iuliu. .Junimea universitară.*
După acăsta mai apărură în Agramtl doue 

enunciațiunl ale studențiloră croați, cari asemenea 
au fostu confișcate. Cea d’ântâiu este unu apelă 
adresată cătră junimea dalmatină, cea de a doua 
cătră junimea de dincolo de Sutla (Slo
venii din Carniolia și Stiria de sudă). Cea din 
urmă sună așa:

Cătră junimea de dincolo de SutlaI 
Frați de ună sânge!

Poporulă nostru întregă geme în sclavia veneti- 
ciloră. Poporulă este dejosită — pentru că îi poruncesce 
acelă venetică, pe care l’a apărată sute de ani cu vite- 
jiă în contra sălbaticei invasiuni a semilunei. Stăpânulă 
său este adl ună venetică, care are să-și mulțămâscă 
esistența sa poporului croată.

Pe unii din noi îi asupresce Maghiarulă, pe 
ceilalți Neamțulă!

Nu scimă la care din noi le merge mai rău.
O mână criminală ne-a desbinată, spre a ne su

primă așa desbinațl, mai ușoră și spre a împedecâ pro- 
gresulă nostru.

Dâcă vomă cercetă mai adâncă căușele cari au adusă 
poporulă nostru în acâsta stare ticălăsă, vedemă că în 
multe noi insiși suntemă de vină.

Din vechime ne combatemă unii pe alții orbesce. 
Acâsta este o mare greșală. De aceea ună venetică dom- 
nesce asupra nâstră; noi suntemă de vină dâcă este așa. 
Neunirea nostră îi face cu putință a porunci în casa 
năstră. Trebue să devenimă conscii de puterea nostră, 
de propriele nâstre facultăți; trebue să fimă mândri pe 
trecutulă nostru strălucită, pe faptele vitejiloră noștri 
strămoși.

Pănă cândă vomă fi desbinațl între noi, sârele li
bertății de aură nu ne va luci niciodată. Să îngropămă 
discordia, să ne unimă într’o conlucrare comună pentru 
libertatea și progresulă poporului croată. Acâsta este 
datoria nostră cea mai sfântă.

După ce mai provbcă pe tinerii de dincolo 
de Sutla să vină la Agramu să visiteze univer
sitatea, Apelulă încheiă așa:

»V6 conjurămă în numele a totă ce e mai sântă 
națiunei; vă conjurămă pentru laptele, ce l’ați suptă 
la peptulă mamei; vă conjurămă în numele memoriei 
părințiloră noștri glorioși a Dumnedeului celui viu, adu- 
nați-ve, în mijloculă nostru, în metropola Croației, pentru 
ca împreună să ne întărimă și să ne încurăgiămu în 
lupta pentru unitatea și libertatea națiunei nostre sfâșiate 
și asuprite!

Afacerea eu Bușii din Berlinâ.
Vorbindu despre măsurile de espulsiune ale poliției 

din Berlină, , Neue Freie Presse* dice, că se pare, că 
trăimă în vremile, cândă poliția era capulă la tote și 
individulă nimică. Cu o severitate draconică poliția po
runcesce la sute și mii de inși, se părăsâscă orașulă și 
nu-șl ia nici măcar ostenâla, să arate măsurile pentru ce 

face acâstăgână. Ei suntă nevoițl să plece din capitală, 
numai pentru că suntă născuțl Ruși.

De mai mulți ani încăce Bismarck stăruesce pe 
lângă puteri, a dobândi o convențiă în potriva anarchiș- 
tiloră, nihiliștiloră și teroriștiloră. Negociările însă nu au 
avută nici ună resultată, deore-ce Franța și Anglia, la 
care s’au alăturată și Austria, nu au voită a se uni cu 
Rusia și Germania pentru a face o astfelă de conven- 
țiune.

>Neue Freie Presse“ e de părere, că espulsiunea 
Rușiloră din Berlină s’ar face în conțelegere cu guver- 
nulă rusescă, și că ar fi ună fructă ală pretiniei russo- 
germane. Rușii din capitalele Europei apusene sunt bă- 
nuiți de stăpânirea din Petersburg, că stau în legătură 
cu conspiratorii din lăuntrulă împătăției și că ei sunt 
sufletulă mișcăriloră revoluționare. De aceea se și crede, 
că guvernulă rusescă a cerută alungarea loră, nădăjdu- 
indă, că va sparge în acestă chipă ună cuibă periculosă.

Dâcă este așa atunci bine 4>ce »Neue Freie Presse,» 
că chiar de i-s’ar estrăda poliției rusescl toți hihiliștii din 
străină’ate, ea totă nu ar pută să-i nimicâscă. Nu s’a 
formată 6re dilele acestea în Varșovia ună mare con- 
plotă nihilistă, care numai printr’o întâmplare romantică 
s’a putută descoperi? Spre a combate o mișcare pornită 
din tâte clasele poporului, poliția nu este destulă de tare. 
Aici păte ajută numai uuă guvernă înțeleptă, care să 
caute să vindece relele, ce bântuie societatea rusă.

Procederea celoră din Berlină, nu va avâ nici ună 
folosă pentru Rusia. Elementele solide dintre Rușii din 
capitala germană, cari nu s’au ascunsă de polițiă, voră 
suferi multă; cei periculoși însă îșl voră căuta alte cul
cușuri făcândă propagandă nihilistă în alte părți. Dacă 
acâsta e tâtă înțelepciunea convențiunei germane-rusesel 
atunci mai bine era să nu-o mai lege. Dela ună guvernă 
germană, care conduce ună poporă mare și inteligentă, se 
pâte cere, să nu vatăme fără nici ună scopă, umanitatea cu 
care ne fălimă, că e gloria vâcului nostru, incheândă foia 
vienesă felicită guvernulă austriacă, că în ciuda legătu- 
rei. ce-lă lâgă de Germania și-a păstrată independența 
în cestiunea mijloceloră, cu cari trebuescă combătute 
agitațiunile anarchiste și revoluționare.

Relațiunile între imperiulă germană și rusescă — 
se esprimă .Morgen Post* — sunt de multă așa de in
time, încâtă nu se pâte admite nicl-decum casulă că im
periulă germană prin persecutarea Rușiloră ar manifestă 
ună actă de inimiciția față cu Rusia. De altă parte 
trebuie să-i facemă guvernului reflesiunea, că deși perse
cută scrupulosă pe socialiști, totuși se nu fie cuprinsă 
de pasiunea, de a crea martiri politici. Pote că guver
nulă a avută motive seriose pentru o astfelă de pro
cedură. (Așa credemă și noi! Red. G. T.) Despre aceea 
că ar esistâ în Berlină o conspirațiune nihilistă, sâu e pe 
cale se se formeze, nu se scie nimică. Ne fiindă deci 
clară lucrulă, poliția din Berlină ar trebui să mai cruțe pe 
bieții Ruși, de cari se află așa de mulți în Berlină. 

Revisiunea constituțiunii în România.
Dămu locă adi legei de revisiune sancțio

nate și promulgate în luna trecute. Ea sună 
așa:

Președința consiliului de miniștri
CAROLtJ I.

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege 
ală României.

La toți de față și viitori, sănătate:
Adunările de revizuire a adoptată și Noi sancțio- 

nămă ce urmâză:
LEGE.

In virtutea art. 129 din constituțiune, art. 1 din 
constituțiune se reviduesce și se modifică în modulă 
următoră:

Art. 1. Regatulu României cu județele sale din 
drâpta Dunărei constitue ună singură stată indivisibilă.

Art. 24. Constituțiunea garanteză tuturoru libertatea 
de a comunică și publică ideile și opiniunile loră prin 
graiu, prin scrisă și prin presă, fiecare fiindă răspuncjă- 
toră de abusulă acestoră libertăți în cașurile determinate 
prin codicele penale, care nici într’ună casă nu va pută 
restrânge dreptnlă în sine.

Nici o lege escepțională nu se va pută înființâ în 
acâstă materiă.

Nici censura, nici o altă măsură preventivă pentru 
aparițiunea, vinderea sâu distribuțiunea ori cărei publi- 
cațiuni nu se va pută înființâ.

Nu este nevoe de autorisațiunea prealabilă a nici 
unei autorități pentru aparițiunea ori cărei publicațiuni.

Nici o cauțiune nu se va cere dela diariști, scriitori, 
editori, tipografi și litografl.

Presa nu va fi pusă nici odată sub regimulă aver- 
tismenteloră.

Nici ună diaru sâu publicațiune nu va putâ fi sus
pendată sâu suprimată.

Autorulă este răspuncjătoră de scrierile sale; în

lipsa autorului este răspundătoră girantulă; âr în lipsă 
acestuia, editorulă.

OrI-ce cjiarti trebue să aibă ună girantă răspun
dătoră, care să se bucure de drepturile civile și politice.

Delictele de presă se judecă de juriu, afară de acele 
cari s’ar comite în contra personei regelui și a familiei 
regale seu contra suveraniloră stateloră străine. Aceste 
delicte se voră judecă de tribunalele ordinare după drep- 
tulă comună.

Arestulă preventivă în materiă de presă este in
terzisă.

Art. 40. Fie-care din adunări verifică titlurile mem- 
briloră săi și judecă contestațiunile ce se ridică în acâstă 
privință.

Nici o alegere nu pote fi invalidată decâtă cu două 
treimi din numărulă membriloră presențl.

Art. 44. Senatulă alege din sânulă său pe preșe
dinte, pe vice-președinți, precum și pe ceilalți membrii 
ai biuroului său.

Art. 45. Ori ce resoluțiune este luată cu maiori- 
tale absolută a sufragieloră, afară de ceea ce se va sta
tornici prin regulamentele corpuriloră legiuitâre în pri
vința alegeriloră și representațiuniloră.

In casă de împărțelă a voturiloră, proposițiunea 
în deliberațiune este respinsă.

Adunările țină ședințe cu jumătale plusă unulă din 
numărulă membriloră înscriși în apelulă nominală.

Art. 58. Gorpulă electorală este împărțită în fie
care județă în trei colegiuri.

Art. 59. Facă parte din colegiulă ântâiă toți aceia 
cari, întrunindă celelalte condițiunl cerute de lege, au 
ună venită funciară rurală sâu urbană de celă puțină 
una mie două sute lei.

Art. 61. Facă parte din colegiulă II-lea toți cei 
cari, întrunindă celelalte condițiunl prevăzute de lege, au 
domiciulă și reședința în orașe și plătescă cătră stată o 
dare anuală directă de ori ce natură de celă puțină 20 lei.

Sunt scutiți de censă în acestă colegiu:
a) . Profesiunile libere.
b) . Olicerii în retragere.
c) . Pensionarii statului.
d) . Cei ce au absolvită celă puțină învățământulă 

primară.
Tote comunele urbane din ună județă formâză ună 

singură colegiu cu orașulă de reședință.
Art. 63. Facă parte din colegiulă 111 toți cari nu 

sunt alegători în colegiulă I și ală II și plătescă o dare 
câtă de mică cătră stată.

Alegătorii acestui colegiu, cari au ună venită funciară 
rurală de 300 lei în susă, și cari sciu citi și scrie potă 
să voteze după voința loră sâu directă pe deputată, la 
orașulă de reședință seu indirectă pe delegată în comu
nele loră, împreună cu alegătorii fără sciință de carte și 
cari nu au venitulă cerută.

Votâză asemenea directă, cu dispensă de censă:
a). învățătorii sătescl și preoții.

<b). Cei ce plătescă o arândă anuală de ce ă puțină 
1000 lei.

50 alegători alegă ună delegată.
Primarulu, notarulă, perceptorulă, șefulă de garni- 

sonă, precum și orice funcționară publică nu voră pute 
fi aleși delegați.

Art. 62. Aceste trei colegiuri alegă directă în mo
dulă următoră:

Colegiulă ântâiu alege câte doi deputațl de fie-care 
județă, cu escepțiunea județeloră, Ilfovă, Iași, Doljă, Bu
zău, Mehedinți, Prahova, Teleormană, Băcău, Pulna, Bo
toșani și Tutova, cari alegă după cum urmâză:

Ilfovă, cinci; Iași și Doljă, câte patru; Buzău, Me
hedinți, Prahova, Teleormană, Băcău, Putna, Botoșani și 
Tutova, câte trei.

Colegiulă ală doilea alege precum urmâză:
BucurescI, nouă deputați; Iași șâse; Craiova și 

Ploescl, câte patru; Brăila, Turnu-Măgurele, Băcău, Ro
mană, Galați, Focșani, Bârladă și Botoșani, câte trei; 
Buzău, Giurgiu, Huși, PitescI și Turnu-Severină, câte 
doul; iar cele-l’alte câte unulă.

Colegiulă ală treilea alege ună deputată pentru fie
care județă, cu escepțiunea următoreloră județe, și anu- 
ms: Ilfovă, Doljă, Mehădinți, Prahova, Buzău, Băcău, 
Putna și Sucâva, cari alegă câte doui.

Art. 68. Pentru Senată corpulă electorală se îm
parte în fie-care județă în două colegiuri.

Art. 69. Facă parte din colegiulă I. acei ce au 
ună venită funciară rurală sâu urbană de celă puțină 
2,000 lei anuală, cu dispensă de censă pentru următo- 
rele persâne:

a). Foștii și actualii președinți sâu vice-președințl 
ai vre-unei din adunările legiuitore;

b'. Foștii și actualii deputațl și senatori, cari au 
făcută parte din două legislațiunl;

c) . Generalii și colonelă și acei ce au ună gradă 
asimilată cu acela de generală seu colonelă;

d) . Foștii și actualii miniștri sâu representanțî 
diplomatici ai țării;

e) . Foștii și actualii membri sâu președinți de 



curte, procurorl-generall pe lângă curțile de apelă, pre
ședinți. membri sâu procurori la curtea de casațiune;

f) . Acei ce au diplomă de doctorii seu de licen
țiată în ori ce specialitate și cari voră fi esercitaiă pro
fesiunea loră în timpă de șese ani ;

g) . Membrii Academiei române. (Va urma)

Corespondența nostră din Comitate.
De sub Codrultt Selagiului, 10 Iulie 1884.

In 16 a. 1. c. cam pe la orele 6 p. m. după o ar
șiță de nesuferită, ce-a domnită în dilele trecute, nisce 
nuorl grei se rădicară de-asupra Codrului; fulgerîle și 
tunetele ne prevesteu o furtună grozavă.... Așa s’a și
întâmplată; o ploie însoțită de grindină desă a acoperită 
cuiendă hotarulă comunei OdescI așa, încâtă preste pu
țină timpă sămănăturile frumose de mai înainte — în 
mare parte — se distruseră cu tolulă. Dară n’a fostă 
destulă numai cu atâta, în urma ploiei torențiale, două 
văi ce curgă dela Codru pe două margini ale comunei, 
au esundată. Dintr’ună dâlă pănă în celalallă nu vedâi 
decâtă numai apă.

Dauna cășunată, atâtă prin grindină, câtă și prin 
esundare, e nespusă de mare. Furia valuriloră a dusă 
cu sine și animale; două case le-au rădicată din temelii, 
împreună cu una din ele au cădutu pradă apeloră o fală 
de 18 ani și untt pruncă trecută de ună ană, ai cărui 
părinți erau duși ca dilerl peste Codru la Salu-mare. 
Mai erâ să se perdă și o a treia ființă omenescă, decă 
acăsta nu ar fi fostă salvată într’ună modă chiar mira- 
culosă de cătră tinărulă preotă Vasiliu Gavrișă, care de 
trei ori s’a aruncată in valuri, luptândă cu ele pentru 
scăparea unei sărmane țărance apucată de furia loră.—

Acesta faptă nobilă a d-lui preoLă a fostă încoro
nată în (jiua următore prin o altă faptă nu mai puțină 
nobilă. Aflându-se adecă cadavrele nefericițiloră amintiți 
mai susă, d-lă preotă a pusă să le ducă la casa paro- 
chială de unde, necruțândă nici bani, nici orstenelă le-a 
îngropată în celă mai cuviinciosă chipă, părinții loră ne- 
fiindă acasă.

Dar nu numai acestea suntă faptele pentru cari 
merită a fi cunoscută publicului preotulă Gavrișiu. Tim- 
pulă scurtă, de cândă servesce ca preotă l’a folosită nu
mai spre înaintarea binelui comună, servescă ca esemplu 
renoirea bisericei și organisarea scolei, pentru care chiar 
din ale sale multă a spesată.

Erâ pre aci să finescă, dâcă scumpa Gazetă în Nr. 
103—104 a. c. nu-mi aducea aminte, că numele lui V. 
G. e deja cunoscută on. publică cetitorii, din .darea de 
sămă a alegeriloră din Selagiu» unde și numele densului 
e înșirată, între acei bărbați bravi, pentru cari s’a 
fostă dată ordină de escortare. Nu sciu ce s’a întâm
plată până acuma cu ceialalți inși, sciu însă că V. Ga
vrișă, bravulă preotă ală Odesciloră e citată pe 26 a 1. 
c. înaintea judelui investigătoră dela tribunalulă regescă 
din Zălău pentru unele păcate ce le-ar fi comisă înaintea 
alegeriloră de deputațl dietall. Ce ar fi păcătuită așa de 
greu nu se scie. Atâta se scie însă, că preotulă Gavrișă 
înainte de alegeri, a cutezată a dice înaintea poporeniloră 
săi, că dânsulă e .Română» și urmarea spuseloră lui 
a fostă, că poporulă — afară de vre-o 3—4 nepricepuțl 
_  a urmată pe calea, pe care a mersă dânsulă. Apoi 
trebue să ne mai aducemă aminte, că în timpulă de acuma 
a ne numi noi Românii aceea ce suntemă e ună păcată, 
a căruia deslegare stă în puterea d-lui ministru Tisza, 
care prin ucenicii săi împarte canonele. De ună asemenea 
canonă pâte să fie Împărtășită și preotulă Odesciloră. 
Ori și cum s’ar întâmplă însă se voră convinge răuvoi
torii noștri, că prin astfelu de apucături nu ne voră 
îngrozi, și se voră mai convinge «că Românulă e de
dată a răbdâ pănă la ună timpă — dar a se teme 
niciodată!* _____ a. u.

Deva, 27 Iuliu 1884.
Vă scriu ceva despre starea sămănăturiloră în co- 

mitatulă Hunedbrei:
Pe la noi sămănăturile s’au arătată îmbucurătore, 

dar la secerișă cam fără sporiu; grânele mai târziu să- 
mânate au fostă tăciunite și pălite; cele de timpuriu se
mănate au fostă frumose; așa și cucuruzele; pome; afară 
de prune, nu sunt er în vii jumătate râdă și și acăsta 
cam înapoiată din causa ploiloră reci.

In 21, 22 și 23 Iuliu au dată pe la noi nisce ploi 
mari cu vifore, de au eșită tote apele din matca loră, 
și rîurile Cerna și Murășulă. Apa ne-a năpădită câm
purile și fenațele, rid.icându-se la 1/i metru; toți econo
mii din tate părțile au eșită să-și scotă grâulu, secara, 
fânulă etc. din apă. Esundarea acesta a făcută mari pă
gubi, ba în unele locuri a mai bătută și petra.

Hotarulă Devei n’ară fi fostă de altmintrelea așa 
tare înnecată, dâcă superiorii comitatului acestuia s’ar fi 
interesată de regularea Murășului și Cernei. Pentru Mu- 
rășă s’au adunată prin aruncă în acestă comitatu resp. 
celă vechiu de vre-o 11—12 ani 11 mii florini. Și ce 
s’a întâmplată cu banii aceștia? Nimica. Ba, comunele 
au mai cărată încă și câte-va sute de stânjinl de petră 

și în urmă și aceștia au dispărută și așa a adormită totă 
lucrulă. — Causa regulărei Murășuiui s’a înnoită eră acum 
la comitată — se va alege sân nu ceva de ea — nu 
scimă. — Pentru regularea Cernei din susă au dată trei 
comune 800 fl. ca să se facă în primăvâra acestui ană. 
Dar nimica până acuma nu s’a făcută și din aceste pri
cini suf'erimă cu toții, că nu avemă în cătrău se mai ne 
plângemă. Astfelu mergă trebile sub domnia de acuma

On. domni dela administrațiune ară fi vremea să-și 
îndrepte atențiunea asupra acestoră împrejurări, ce pre
tindă o grabnică resolvare, căci e vorba de binele și fo- 
losulă comuneloră. N. 0.

Adunarea despart. XII. alik Asociațiunei 
transilvane.

Sub - comitetulă acestui despărțemântă cu re
ședința în Deeșu publică următorulu apelu.

Domnule /
«Asociațiunea transilvana» de 32 de ani năsuesce 

în continuu la resolvarea problemei sale «înflorirea litera- 
turei și înaintarea culturei poporului română/

Spre apropierea măcară în parte de acestă scopă 
înaltă lucră și despărțămentulă, ce representămă; și pen
tru împlinirea mai cu suceesă a acestei datorințe s’a sta- 
torită ținerea adunăriloră nostre anuale în diferite locuri, 
și pentru anulă curentă s’a defiptă serbarea aceleia pre 
10 Augustă a. c. în Lapușulă-ung.

Fiindă că se apropiă acestă termină avemă onore 
a ne îndrepta cătră d-ta, cu aceea rugare frățâscă să 
binevoescî a ne sprijini in acestă întreprindere națională, 
înscriindu-te singură de membru ală asociațiunei ordinară 
ori și numai ajutătoră, seu binefăcătoră învitândă și pre 
alți amici și cunoscuțl ai d-tale a se însinuâ de atarl și 
astfelă primindă d-ta onorifica însărcinare de colectante 
a năsui din tote puterile de a âdunâ câtă de mulți spri
jinitori ai acestei instituțiunl salutari, — apoi sumele 
strînse ale trămite acestui comitetă câtă de curândă și 
înainte de adunarea din Lăpușu, ori ale administra la 
adunare.

De sine se înțelege, că poporulă nostru încă se pbte 
provocă la contribuirl după puteri încependă chiar și de 
la 10 cr. v. a. că pentru elu este creată acesta întrunire, 
fiindă că tinerimea lui se ajută; se facemu deci cum ne 
spune poetulă Andreiu Mureșiană:

«Inveță odată și tu Românime»
A strînge la peptuțl pe dulcii tăi frați
Și-a pune la cale, c’a ta tinerime 
Să fie înfrățită ca bradii ’n CarpațI!»

Din Ședința subcomitetului despărțământului XII ală 
«Asociațiunei transilvane pentru literatura și cultura po
porului română* ținută în Deeșă la 27 Ialiu st. n. 1884, 

Petru Mureșauu, Angustinti Mnutenu,
secretarît. directori.

Invățătorulu românii din Sânt-Iona ne 
trimite o descriere a păgubiloru, ce an căusatu 
în acea comună potopulu și grindina — câtă 
nuca de mare — ce a căzută în diua de 19 
Iulie pe sârmana comună. Mai mare pagubă 
au avută țăranii, ală căroru apelă îlu publicămă 
aici, recomandându-lă atențiunei Româniloră, 
cătră care este și îndreptată:

Apel ii. 
cătră onoratulă publică română!

Subscrișii, locuitori din comuna Sânt-Ioana, comila- 
tulă Bistrița-Năsăudă, în 19 Iulie a. c. amă suferită o 
mare nenorocire, nimicindu-ne ună torentă de ghiață în- 
trega recoltă a viiloră nOstre, ce au fostă plântate de 
noi înși-ne acuma sunt cinci ani și eari cu multe oste- 
nele și sudori le-amă cultivată sperândă că vomă ave fo- 
losă dela densele; dar în deșertă, căci chiară cândă aceste 
vii să arătau cu resplata loră torentulă le-a nimicită to
tală, așa că dauna, după cum-arată ală.uratulă docu
mentă oficiosă ală comunei, să urcă la cifra de 1200 fl.

Subscrișii ne rugămă cu umilință și apelămă la 
onoratulă publică și la toți Românii bine-voitorl, de ori 
și unde, ca cu câtă va bine voi, și-i va lăsâ 
inima să ne întindă mână de ajutoră ca Români bine
voitori, se le ajute D-^eu și să-i ferescă de asemenea 
nenorociri ca care am avută noi.

Generoșii sprijinitori să binevoâscă a ne trămite 
contribuirile eventuale la adresa d-lui Gabrielă Botârlă, 
înv. conf. în comuna Sânt-Ioana, posta ultimă Nagy-Sajo.

Contribuirile binevoitâre se voră publică prin Ziare. 
Sânt-Ioana, 21 Iulie 1884.

Gabriclfi Botcrlă, înv. conf. 
Ioane și Grigore Botârlă, 

economi.

Convocare.
Se aduce la cunoscință publică, că pentru resolvirea 

urgentă a unoră cause din cerculă de activitate ală des
părțământului, pe diua de 11 Augustă a. c. 8 ore a. 
m. se conchiamă la Șiumleulă Silvaniei adu
nare generală estraordinară.

Onorații domni membrii ai Asociasiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura poporului română și 
ai acestui despărțămentă, precum și toți aceia, cari se 
interesăză de scopulă ce urmăresce Asociațiunea ndstră, 

suntă invitați să binevoâscă a participă la acea adunare. 
Din ședința despărțământului XI. ținută în Șimleulă 

Silvaniei la 13 Iuliu 1884.
Alimpiu Barlioloviciu, A. Cosma,

vicariulâ Silv. și dir. desp. XI. secret.

Diverse.
Bismarck. — In grădina de vâră din Petersburgă 

se întâlni odată fostulă împărată ală Rusiei cu Bismarck. 
Se primblară o vreme împreună, pănă ajunseră la o sen
tinelă. Bismarck întrebă, de ce stă straja acolo. Impă- 
ratulă nu sciu . să-i spună nimică; întrebă pe adjutantulă 
acestuia — nu scia; întrebă pe ostașă și-i răspunse: 
«Așa-i porunca!» Toți omenii palatului nu sciau a spune 
altceva, decâtă: , Așa-i porunca!» In sfârșită veni ună 
lacheu bătrână, care le spus», că i-au spusă lui tată-său, 
totă omă bătrână, că împărătâsa Ecaterina a găsită odată 
acolo ună ghiocelu eșită pre de vreme, așa că i s’a 
făcută milă de elă, și a pusă o strajă să-lă păzâscă. 
Obiceiulă din bătrâni nu se perde — și așa sta și os- 
tașulu să păzescă — ce ore?....

*
Cei ce plătescu mai multă dare în comitatulă 

Aradului — Conspectulă oficiului de dare pentru a- 
nulă 1885 ne arată în fruntea listei pe următorii: 
Contele Kârolyi Tibor (în Macea) cu dare de 12625 fl. 
34 cr., contele Zselinszky Robert (CurticI) cu dare de 
9550 il. 3 cr., contele Wenkheim Friedrich (Socodoru) 
cu dare 8640 fl. 34 cr., Solymosi Ladislau (Boroș-ineu) 
cu 7900 fl. 45x/a cr > Bohuș Sigismundă (Șiria) 6216 fl. 
97 cr., Bohuș Ștefană (Șirea) 5550 fl. 73l/a cr., Baro- 
nulă Atzâl Ludovică (Boroș-ineu) 5436 fl. 971/3 cr., Bo
huș Ladislau (Șirea) 5326 fl. 771/3 cr., Kinczig Ioană 
(E. Șimandă) 4574 fl 2 cr., Br. Simonyi Ludovică (Vă- 
dasă) 4205 fl. 65 cr., Czârân Etnanuelă (Șepreușă) 
3921 fl. 99V2 cr- *

Salvatorul^ vieții Țarului repcsatu. — Se scrie 
prin (jiarele rusescl, că pe la sferșitulă săptămânii trecute 
’și-a serbată iubileulă de 50 de ani ună bătrână de totă 
căruntă, cliserulă bisericei sf. Nicolae din Fetersburg, 
Acăsta în sine încă nu ară fi ceva demnă de amintită, 
dar Sergiu Titoff, iubilantulă a mântuită în două rânduri 
viâța Țarului reposată Nicolae. întâia <5ră: în Aprile 
1848 Țarulă trecea din întâmplare pe dinaintea unei bi
serici, în care tocmai isbucnise focă. In învălmășală 
generală se aruncau mobile din etagiulă ală 3-lea. Titoff 
facea at.ențl pe cei ce treceau să se ferâscă, și apropiin- 
du-se de ună domnă, îi Zise: «Domnule, dă-te la o parte.» 
Țarulă, căci elă era acelă domnă, la care să adresase 
clisierulă, sta neclintită pe locă. Atunci Titoff îlă apucă 
de gulerulă ehepenâgului și-lă împinse la o parte Zicândă:

«Fereșce-te, să nu te omdre» Țarulă făcu doi 
pași îndărăptă, in aceașl clipă căqlu o bernă uriașă din 
ală treilea etagiu chiar pe acelă locă, unde stătuse elă 
Domnitorulă sărută pe Titoff și-lă provocă, să se pre- 
senteze în palatulă împărătescă. ,,Cum se intru eu acolo,“ 
răspunse acesta rîcjcndă. „Vină numai,“ răspunse monar- 
chulă; „căci impăratulă este care vorbesce cu tine.“ 
In paiață apoi î s’au dăruită ună ceasornică și ună 
lanțu de aură. A doua oră Titoff i-a venită 'țarului în 
ajutoră, cându caii dela trăsura lui o luară la fugă și 
erau să-lă răstdrne. Curagiosulă cliseră a prinsă frânele 
și a oprită caii. Ce dară a primită de astădată nu se 
scie.

*
Ultimulu momentă ală unui actorii. — Matheos, 

neUitatulă comică ală Englesiloră, ală cărui talentă 
a pusă în mirare mii de bmeni, zăcea în pată, 
bolnavă de morte. Credinciosulă său servitoră, care erâ 
forte speriată, în locă să-i pună medicină în lingură, i-a 
turnată din erore cerneală. „D-deulă meu, e cerneală, ce 
vrei să-i dai,“ strigă amărîtă ună pretină, care ședea 
lengă patulă bolnavului. „Lasă-lă“ dise Matheos, „se 
face numai o pată in stomachă; voi înghiți o bucată de 
hârtia sugătâre și se va duce îndată/ Două minute după 
acăsta, comiculă și-a dată rîdândă sufletulă.

. *
Femeia. — Fote nici odată nu s’a vorbită așa multă 

despre femeiă ca in dilele nostre; nici odată cestiunea femeei 
n’a fostă mai multă agitată ca acuma. Nimenea nu pote 
trage la îndoială influința ei în politică într’ună timpă cu 
deosebire, cândă tată lnmea face politică. De multe ori 
femeia jdcă ună rolă cu multă mai însemnată de câtă 
bărbatulă, pentru că are fineță, taciu și astuțiă. Și apoi 
ea are ună avantagiu, pe care noi nu-lă avemă, farme- 
culă și frumsețea. Femeia este o ființă diabolică sâu 
divină, după societatea. în care trăesce, după educațiunea 
și adeseori și după nascerea sa. Ceea ce nu se pote 
contestă, e, că ea se acomodâză mai lesne decâtă băr
batulă siluațiuniloră nouă. 0 femeiă din poporă pdte 
tarte bine deveni o regină cum se cuvine. — La teatru 
ea întrece cu multă pe bărbată. In baletă nu e nimică 
mai prostă ca ună bărbată, care jdcă; pe cândă cea mai 
neînsemnată balerină face ună ore care efectă. — In 
pictură totă asemenea. Fortretulă unui bărbată n’a ră- 
ușită nici odată ca portretulă unei femei, șî eu sunt 
sigură, că o grupă de amazone ar face ună efectă 
mai bună la defilare, ca ună escadronă brilanlă de 
oficeri. Și de ce acesta ? pentru că bărbatulă e prosă, 
și femeia e poesiă. După unii femeea este nnă simplu 
obiectă de luxă și de plăcere. Alții susțină, că D-(jeu 
nu i-a făcută inimă; cine are însă mai bună inimă ca o 
mamă? ca și poesia, femeea nu sufere nici mediocritatea, 
nici contrazicerea. Ea e o grațiă sâu ună biciu, nnă 
ângeră, sâu ună demonă, o mângâiere seu o epidemiă. 
Dar ât-o în superioritatea sa asupra omului: ea e mama 
umanității; ea nasce pe omă, făcendu-lă apoi prin cres- 
cere bună seu mișelu. — Decă femeea a perdută genulă 
omenescă dăndă lui Adamă să mănânce pâme din po- 
mulă oprită, ea este destinată să-lă și mântuâscă.

Editoră: Iacobă Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr, Aurel Mureșiauu.



Curaulu la bursa de Vlena 
din 28 Iulie st. n. 1884.

Bursa de Bucuresci.
Rentă de aură ungară6°/0 122.15 
Rentă de aură 4°/0 • • • 92.05 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 89.— 
Imprumutulă căilorfi ferate

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

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri eu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................. 101.25
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101 50

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

vinii ung.............................99.50
Imprumutulii cu premiu

ung.....................................115.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.60 
Renta de hărtiă austriacă 81.05 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aurii austr. . . 103.30 
Losurile din 1860 . . . 135.50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 858.—
Act. băncel de credită ung. 310.75
Act. băncel de credită austr. 308.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’orI.................. 9.66‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Cota oficială dela 13 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93l/a vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) • • > 95V4 >

> convert. (6°/o) • • > 97 » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34 »-----
Credit fonc. rural (7%) . . > 102 » 102’/4

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

Banca națională a României > 1325 , 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 344. , 345V2

< » » Națională . . > 240Va > ---
Aură 5 30.
Bancnote austriace contra aură » 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovă
din 29 Iulie st. n. 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
Discontulă » . ,. . 7—10 °/o pe ană.

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

ti®* Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețulti abonamentului pe una jumătate de anu seu 
pe unu anu, înainte de 1-a Aprilie a. c.f sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., 6r pentru România 8 lei. -w* ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS a

ABONAMENTE LA „GAZETA
se potu face la 1 și 15 

Pentru Austro-Ungaria pe anti 
i

i

Se aedrdă abonamente și lunare
Pentru România și străinătate pe anu 

i;
i

TRANSILVANIEI."
a fie-cărei luni.

• 5

Mobile de vendare. =
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în 1 Augustu dună amed.i se vend.il eftinu
MOBILELE ȘI UNELTELE DE CASÂ

dintr’o locuință privată.

Informațiunî dă administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/

fl.
55

55

franci
5?

5?

2

4

55

55 . ..
Celui mai ușoru mijlocu de abonare 

datîi poștalii. Abonamentele se plătescu înainte.
Rugămti pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întăidiere. Administrațiunea.

» 55

55

5?

12—30 BKagaziim de mcălfâmmte
„CISMA ROȘIE“ Strada Caldărarilorit 540.

Comande după mesiirsi 
se voră efectua din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomândă onoratului publică depositulii
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

11—25

Comande pentru străinătate 
se primescu și se efectuieză 

promttiL și cu prețuri moderate.

(1. Grghioami.

învitare de abonamentu la cele mai eftine ^.iare române.
„Amicului Familiei64 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunî. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a cji a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică : novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiunî de căietoriă, studii sociali; — articlii scientificl mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — «Sciri din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesâză mai de 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 Vi de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotultt romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de 11/4—2Va cole 
și publică: «articlii din sfera tuturoră sciințe]oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasium funebrali, precum și «schițe de predici,* și ori-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese* și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, scirî — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre J/a 2 fl., pre 1/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului fi£oinânu.4S Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/8 c61ă — și publică: »no- 
vele poporale, istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industria, higienă ș. a., — > scirî din 
lnmea mare* mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibill în timbre poștali.

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

Aceia, cari voră abonâ tdte trei diarele nostre, ori barem două din ele, voră primi îndată gratis patru portrete ’fdrte frumdse.

de proToâ se trimitv. gratis ori cui.
A se adresă la: Cancelaria „NEGRUȚIU44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare următorele opuri <le 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 fârte 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. — 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. — Elă trebue se sc 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. Prețulă 50 cr. — Hennan 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. — Pctulantulfl. 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.

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

Tipografia Alexi Brașovă.

vend.il

