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înainte cu vre-o patru septămâni amu pu
blicații în f6ia ndstră o mică corespondență, care 
ne spunea, că șaptesprezece învățători români din 
județul!! Sătmarului au adresată societății de ma- 
ghiarisare „Szechenyi11 cererea, ca să le dă câte 
unii premiu pentru propunerea limbei maghiare 
în scălă.

Casulă ni-s’a părutu destulu de însemnată 
și de gravă și dăcă nu l’amă discutată până 
acum, causa a fostă, că amă așteptată informa- 
țiunl mai detaiate, ca se ne putemă orientâ mai 
bine.

Două corespondențe, ce le publicămă în nu- 
mărulă de a<Jl, amendăuă din diecesa Gherlei, ne 
indică isvorulă răului, ce amenință scălele năstre.

De-o parte prea multă zelu; de altă parte 
o lipsă mai totală de zelă. Cei ce ne atacă sunt 
neobosiți în a inventă totă felulă de mijldce spre 
a maghiarisâ scălele române poporale, și esecută 
cu-o tenacitate dămnă de-o causă mai bună pla
nurile loră de distrugere; er cei ce sunt chiă- 
mațl a ne apără, organele nostre bisericesc!, în 
cele mai multe cașuri stau cu mânile în senă și 
privescă cu nepăsare, cum intră lupii în staulă 
și cum sfărtică bietele oi.

Mai multă încă. Organele năstre bisericescl 
nu numai că nu ieau măsurile necesare de apă
rare, nu numai că nu desvâltă aprdpe nici-o 
activitate spre a paralisă atacurile dușmane, der 
se degradă a fi simple esecutdre a voinții orga- 
neloră administrative și a inspectoriloră de scole 
regescl ungurescl.

Dăcă de esemplu consistoriulă și ordinaria- 
tulu dela Gherla ar fi pătrunsă de marea sa 
chiămare de a veghiă (ji și ndpte neobosită, ocro- 
tindă și pă(jindu scdlele române de orl-ce înrîu- 
rință rea; dăcă ar înțelege, că în lupta acăsta de 
apărare trebue să desvdlte o activitate fructiferă 
pentru înaintarea învățământului românescă, ună 
casă ca celă ce s’a petrecută cu învățătorii din 
districtulă Sătmarului ar fi fostă cu neputință.

Ca ună adevărată Mephisto se apropia de 
învățătorii români din acelă districtă inspectorulă 
de scăle* regescă și le șopti în urechiă: Rugațive 
de societatea „Sechenyi“ se vă dea premii pentru 
propunerea cu succesă a limbei maghiare în sc6- 
lele române. Acești învățători, nu sciură aprețiâ 
în destulă gravitatea pasului ce-lă întreprindă, și 
trăindfi și așa în lipsă mare, au fostă seduși a îna- 
intâ petițiunile loră la societatea de maghiari- 
sare.

Dăcă cei 17 învățători români, au alu
necată a cere se fie premiațl de cătră o socie
tate, a cărei scopă este nimicirea limbei și a 
culturei românesc! în acelă județă, causa este, 
că ei nu sunt destulă de orientați în lupta cea 
mare ce s’a încinsă între elementulă română și 
maghiară și că n’au nici o directivă dela con
ducătorii loră.

Consistorulă dela Gherla sciea fdrte bine, 
ce plană urmăresce societatea „Sâchânyi“ cu pre
miile ei, de aceea trebuia se iea de cu vreme 
măsurile de lipsă spre a paralisă acestă plană, 
ăr dăcă învățătorii români din districtulă Sătma
rului să află în adevără într’o stare atâtă de de

plorabilă materială era datoră să cerce a li-o îm
bunătăți.

Și unde au fostă preoții din comunele res
pective, au dormită ei, n’au putută deschide ochii 
învățâtoriloră seduși? Nu vădă ei primejdia ce 
amenință scdlele ndstre?

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

Paris, 29 Iuliu. — Senatulă primi en bloc 
proiectulă de lege privitoră la revisiunea consti- 
tuțiunei.

In cursulă nopței de 28 spre 29 1. c. au 
murită în Toulon 7, în Marsilia 11 persdne de 
coleră.

Șveninil, 30 Iuliu. — Regele și Regina 
Greciei au plecată adi la Copenhaga.

Cairo, 39 Iuliu. — Osman Digma se dice 
că a fostă omorîtă de cătră ună individă din 
seminția Bischriloră.

Haga, 30 Iuliu. — Iotrunindu-se ambele 
camere li s’a presentată ună proiectă de lege, 
prin care se cere ca la casă de lipsă regența să 
fie încredințată Reginei.

Paris, 30 Iuliu. — In cursulă (jilei de erl 
a murită în Toulon numai ună singură omă de 
coleră; în Marsilia au murită 7 persdne.

Cronica țlilei.
Pe câmpurile Brașovului recolta se speră, că în 

genere va fi bună. Păpușoiulă, grâulă, și săcara e bună; 
orzulă se mâncă de șoreci; ovăsulă și mălaiulă — acesta 
e forte puțină — sunlă mai slăbuțe, ca și fânațele. Plo
ile nimică nu au stricată. Se așteptă vreme mai bună, 
pentru a începe strînsulă bucateloră.

*
A. Sa archiducele Wilhelm a sosită în Sibiiu, ca să 

inspecteze artileria. P. S. Sa metropolitulă Mironă i-a 
făcută la hotelă o visită, pe care a și primit-o îndărătă 
din partea A. Sale în reședința archiepiscopâscă.

*
Din Lugoșă ni se scrie, că o deputațiune, compusă 

din elita inteliginței române de acolo și din alte orașe, 
a plecată în diminâța de 27 Iul. la Băile Herculane 
să salute în numele Româniloră lugoșenl pe cântărețulă 
dela Mircesci, pe Vas iii e Alexandri, care de mai multă 
timpă petrece acolo.

*
Din Ileni, comitatulă Făgărașului, ni se scrie, că 

notariulă acelui sată și-a pusă carulă în pietri, să scâtă 
pe învățătorulă scdlei din comună, numai fund-că nu’I 
»jocă pe placulă Dlui.« Nu Jputemă publica corespon- 
dința, de care e vorba, dar îi 4’cemă notarului să bage 
bine de sămă ce face, căci astăzi nu pote fi mai mare pă- 
cată ca acela de a prigoni pe ună învățătoră, care cu 
sacrificii își împlinesce grăua sa chiămare.

*
Sâmbăta trecută d. a. a fostă în Deșiu o furtună 

violentă. Zidirea, în care era instalată hergelia statului, 
a fostă trăsnită și aprinejându-se a fostă distrusă tâtă 
fără să se întindă însă foculă mai departe. Cu mare 
greutate s’au scosă afară diD staulă cei 84 de armăsari, 
cari spăriațl de focă au începută a fugi prin Deșiu, bă- 
tăndu-se și mușcându-se. Spaima și zăpăcela, ce a cu
prinsă populațiunea, nu se pote descrie. Cu mare greu
tate au fostă adunați armăsarii, dintre cari 4 lipsescă, 
er 2 au fostă împușcațl, de âre ce și-au ruptă piciârele 
din causa sărituriloră. Paguba e forte mare.

*
Guvernamental ulă »Magyar Polgâr« întrâbă, că ce 

s’a făcută cu vechiulă plană ală lui »Ellenzek« privitoră 
la întemeiarea unei reuniuni de maghiarisare în Ardelă. 
Nic. Bartha îi răspunde acum în Ellenzek,* că densulă 
a rugată destulă pe unulă și altulă să se puie în frun
tea mișcărei, dăr fără resultată, acum propune însă, ca 
ună primară din Clușiu Dr. K, Haller să ia conducerea 

acelei reuniuni, pentru care s’âu fostă contribuită și câteva 
sute de florini.

*
Prin o ordinațiune ministerială s’au eliminată 9 stu- 

dențl de la universitatea din Agramă pentru totădăuna 
și s’au luată măsuri pentrn sugrumarea spiritului de vrăș- 
mășiă ală studențiloră de acolo.

*
Din Pancota se scrie, că lunia trecută s’a descăr

cată o furtună repede peste comună. A căzută grindină 
de mărimea unui ou. Paguba, ce s’a făcută însă în vii, 
până acuma nu s’a putută constata cu siguranță câtă e 
de mare.

*
In Iași va apără ună nou «jiară oposițională 

.Lupta/ redactată de G. Panu, deputată din ca
meră.

*
Se (jice, că administratoră ală domeniului Cordnei 

va fi numită d. Titu Maiorescu.
*

Prin decretulă regescă din 1 Iulie s’a accordatu 
ministrului de agricultură, industriă și comerciu din Ro
mânia ună credită de 50,000 fr. spre a combate philo- 
xera, ce bântue viile din Dealu-Mare (Prahova.)

*
Se §ice, că guvernulă română va cumpără pe sema 

statului castelulăPeleșă, cu 5,000.000 lei, spre a 
servi de reședință regală de vără, pentru tot-dăuna.

*
»Voința Națională* scrie: La manevrele militare, 

ce voru ave locă în curendă în Francia, Austria și Ger
mania, ministrulă de resbelă va trimite misiuni militare.

*
Se fiice, că între BucurescI și Sinaia nu mai circulă 

decâtă ună singură trenă. Trenulă, oare sosesce în Bu
curescI la 11 ore și 35 minute nu mai are corespondență 
cu Sinaia și Predeală.

*
Se scrie din Dobrogia, că concentrarea recruțiloră 

a înspăimântată atâtă de multă pe populațiunea otomană 
din acea provinciă, încâtă emigrațiunea a luată propor- 
țiunl îngrijitâre. Musulmanii părăsescă țâra fără a se 
ocupâ de aceea ce lasă în urmă.

*
Cu privire la alungarea Rușiloră din Berlină, se 

comunică, că ea este o urmare a hotărîriloră, ce se lua
seră încă în 1880, când cu arestarea și estradarea unui 
Rusă, care petrecea în capitala Germaniei la studiu și 
era ună aprigă nihilistă.' Reînoindu-șl Rusia cererile, 
Germania împlini hotărîrile ce le-a fostă luată atunci.

*

In Praga s’a ținută o adunare de mai mulle sute 
de lucrători, care a hotărîtă să facă la dietă o petițiune 
pentru scăderea timpului de lucru și să scâtă ună diară 
numai pe sâma și pentru interesele loră.

*

După cele mai nouă calcule, — spună gazetele 
italiene, — s’a constatată, căGiuseppe Verdi stră- 
lucitulă compositoru, s’a născută în 11 Octobre st. n. 
1813 în Roccodle lângă Genua și s’a botezată in biserica 
de acolo la 13 Oct. In 11 Oct. ce vine, măestrulă itali
ană va împlini așa dară 71 de ani.

*

Din Petersburg a plecată în 27 Iulie st. n. spre 
Bagdad doctorulă Batorovsky. Elă e însărcinată de mi- 
nisteriulă de esterne, să studieze ciuma, care s’a 
ivită în Rusia asiatică.

*
Cassierulă ambasadei rusescl, Vultseff, din 

Constantinopolă, fu lovită pe neașteptate cu o bâtă în 
capă Qiua la amâdl și jăfuită de 1700 de lire otomane, 
care cu ceva mai nainte le ridicase de la bancă.

*
fiarele rusescl discută întrebarea de va fi său nu 

consultă, ca aristocrația rusescă să-și serbeze cen- 
tenarulă, de cândă a fostă recunoscută prin lege. Pă
rerile suntă diferite.

*



Cu privire la conflictului sârbo-bulgară, puterile 
au constatată, că punctulă Bregoro a fostă luată de Bul
gari cu forța și fără să fie ală loră; și-au dată însă pă
rerea, că ar fi bine să-lă lase Serbia Bulgariei în 
schimbă pentru ună altă ținută său pentru o sumă de 
bani. Cu privire la cestiunea emigranțiloră sârbi, vina 
cade totă pe Bulgaria, care nu trebuia să sufere năvăli
rile acestora în Serbia și aședarea loră în comunele din 
granițe. Țările din cestiune au dreptă să-și facă obiec- 
țiunile loră la aceste hotărîri.

*
Mai mulți ambasadori din Constantinopole au fostă 

însărcinați de guvernele loră a protesta împotriva cas- 
sării poșteloră străine din imperiulă otomană. Să 
speră, că Pârta va retrage ordinile sale cu privire la 
acâstă cestiune.

*
Ministrulă de esterne spaniolă, Elduayen, a publicată 

nota sa cu privire la incidentulă lui Pidal. Elă arată, 
că Pidal nici nu a pronunțată acele vorbe, ăr’ diarele 
italiene >Diritto< și »Opinione< suntă deplină mulțămite 
cu nota ministrului. Astfelă incidentulă s’a aplanată.

Anglia și Germania.
Din incidentulă căletoriei prințului de cordnă 

alu Germaniei și a soției sale la Londra, orga- 
nulă lordiloru oposițiunali, „Standard", publică 
unu articulu, în care se esprimă astfeliu asupra 
relațiuniloru dintre Anglia și Germania:

»Angliei și Germaniei le place și dorescă pacea, 
totă diplomația loră e îndreptată spre susținerea păcii. 
Acesta se pote tjice cu dreptă cuvântă și despre Austria 
grațiă elementului germană, ce prepondereză acolo; dar nu 
s’ar putea (|'ce despre celelalte puteri. Toți Anglesii, 
cari se potă emancipâ de sub influențele stricăciose a 
spiritului de partidă, privescă în Germani pe aliații loră 
cei mai buni și mai naturali. Preferința acesta a Germa- 
niloră nu însemnăză inimicițiă față cu alte puteri. Insă 
este imposibilă, ca Anglia se se pătă încrede Franciei, 
Rusiei său Italiei, precum se încrede și e gata a se în
crede Germaniei. Aceste puteri sunt neastâmpărate, pe 
cândă Germania e liniștită. Aceste puteri sunt lacome 
pe cându Germania e mulțămită. (E mare întrebare dacă 
e așa — Red. G.) Celelalte puteri invidieză activitatea 
folosităre a Angliei, pe cândă Germania privesce cu 
mulțăroire cum o națiune înrudită cu densa, civiliseză 
pămentulă și inmulțesce relațiunile amicabile dintre 
omeni.«

Seminariulft pesitru tinerimea «lela gimna- 
siulu din IJIasiu.

Cetitoriloru noștri le este cunoscută, că 
Escel. Sa P. S. Metropolită Dr. Ioană Yancea 
a înființată ună seminară pentru crescerea tine- 
rimei studidse dela gimnasiulă din Blașiu. „F6ia 
biseric6scă“ ne spune, că frumosulă edificiu este 
aprdpe gata, așa că 1 Sept. a. c. seminarulă se 
va deschide. Aceeași fdie publică totodată și 
circulara prin care se înaugur6ză acostă generdsă 
fundațiune. Eată-o :

Noi Conte Romană
Ioanu Vancea de Butdsa

Din îndurarea lui Dumnezeu și Grația Sântului Scaunfi Apostolicii 
alO Romei Archiepiscopu greco-catolictt de Alba-lulia și Făgărașii 
și Mitropolitu ald Românilorâ gr. catolici din Transilvania și Un
garia, Asistente la Tronuld Pontificiu, și Prelatti domesticii alo 
Sânției Sale Sumului Pontifice Românii, Consiliaru Intimii de StatO 
alO Maiestatei Sale Sacratissime Imperatti și Rege apostolicii Fran. 

ciscii IosifO 1., Doctorii de SS. Teologiă ș. c. a.
Cetitoriloră mântuire dela Domnulu și binecuvântarea 

nostră archierescă!
,,Ai fii, înveță-i pe ei, și-i înduplecă pe ei din copilăria lorii. 

Eclestiatictt cap. VII. v. 25.

Intre dorințele mai fierbinți, ce le-amu avulă de 
după chiemarea nostră dela începutulă misiunei înalte, 
ce ni s’a dată, abia a fostă alta, carea să ni fi pătrunsă 
inima mai tare, decâtă înființarea unui institută de cres- 
cere pentru tinerimea studiosă, ce se află la gimnasiulă 
aici în Blașiu.

Acâstă dorință fierbinte ni a dată și îndemnă ne
întreruptă, ca să cruțămă totă, ce e-posibilă, și să adu- 
nămă ce amă cruțată, ca să putemă avă spesele recerute 
la înființarea unui atare institută.

Prâ înduratulă Dumnezeu a și bine cuvântată nisu- 
ințele, ce le amă întrepusă în acâstă privință, și ni a 
ajutată a pute ajunge la mijlăcele banesci, cu cari să se 
pătă realisâ, ce amă oftată de di de nopte. Așa prove- 
(Juți din darulă lui Dumnedeu cu cele de lipsă, în anulă 
trecută ne amă apucată de clădirea »Seminariului pentru 
Junimea română greco-catolică studiosă în Blașiu, < și 
precum se scie, încă în acelă ană amă ajunsă la pune
rea edificiului sub coperișă.

In anulă curinte fu continuată adăptarea Semina- 
riului de sub întrebare, carea cu ajutoriulă Iui Dumne

deu este deja aprăpe de terminare așa, câtă pre începu
tulă anului scolastică 1884/5 inslitutulă va să se deschi
dă spre primirea tineriloră, cari voră întruni cerințele 
prescrise.

Deci Noi din adânculă inimei nostre mulțămindă 
preabunului D-^eu pentru darulă și ajutorulă, ce ni l’a 
dată la înființarea Seminarului pretinsă; ne grăbimă a 
aduce la cunoscința tuturoră iubițiloră noștri în Christosă 
frați și fii: că Noi pe începutulă anului scolastică veni- 
toră vomă dispune deschiderea Seminarului nou înfiin
țată, și vomă îngriji de după cjîsa Sântei Scripture ci
tate mai susă, ca tinerii studențl, cari voră fi primiți la 
acelă institută, se învețe cu t6tă diligenta posibilă, și se 
fie înduplecați spre frica Domnului, spre ordinea bună și 
disciplina salutară cerută; ca așa tinerii, cari se voră 
cresce în acelă Seminară, să devină cu timpă fii credin
cioși bisericei și supuși fideli Maiestăței Sale și Rege apos
tolică , bărbați devotați națiunei, cetățeni ascultători de 
legi, și iubitori de patria comună, ce o avemă sub pă- 
rintesculă sceptru ală Maiestăței Sale Sacratisime.

La Seminară deocamdată voră fi primiți 60 de ti
neri, cari au să fie studențl la gimnasiu, și să fie mai 
întâiă visitați de mediculă archidiecesană cu respectă la 
sănătatea și întregitatea corpului.

Condițiunile primirei sunt următorele:
1. Pentru ună tinără voră fi de a se plăti câte 

10 fi. a. pe lună, și așa pe ună ană scolastică întregă 
100 fl. v. a., cari voră fi de a se plăti anticipando în 2 
rate, celă multă în 4 rate anticipative.

2. Fie-care tinără are să aducă cu sine; a) 4 pă- 
rechl de schimburi bune de pânză albă, b) 4 năfrăml 
de busunară și 2 la grumazi; c) 2 părechi de călțunl 
buni, și 4 părechi de peciorete (fusecli) seu obdele; d) 2 
părechi de cioreci (nădragi): e) 2 peptare și 2 rocuri, 
colârea acestora să fie sură; f) 1 pălăriă.

3. Vestminte de pată: a) ună strejacă (sacă pen
tru paie) la așternută de desuptă; b) 3 fețe albe de 
pată; c) 2 perine, și 4 fețe de perine pistrite; d) ună 
plaponă ori țolă de a se învăli cu elă tinărulă preste 
năpte.

4. Fie-care tinără are mai încolo să-și aducă 3 
ștergare și 2 peptine, unulă rară și altulă desă; apoi 
ună cuțită, furcuță și lingură de pacfonă ; putândă fi și 
3 salvele de mesă; și în urmă:

5. Fie-carele se-șl aducă și periă de vestminte și 
de curățită călțunii.

Pentru suma de 100 fl. pe ună ană scolastică ti
neriloră li se va dâ următorea provisiune:

A. Locuința în etagiulă Seminarului în sale mari 
sănătose și luminose;

B. Viptă întregă regulată și anume :
1. dejună câte ună pătrariu de litră de lapte, ori 

supă de chimină;
2. prândă 3 piese, adecă supă, carne cu sosu 

(cinsetură) și mâncare grâsă, er în dominice 
și sărbători 4 piese;

3. cina 2 piese și anume: supă și mâncare grosă 
cu puțină carne. In t^ile de posta cu o plâsă 
mai puțină la prândă;

4. pâne de ajunsă de 3 ori pe <|I;
C. Spălatulă întregă peste ană;
D. Luminatuiă preste ană în timpulă recerută ;
E. încălzitulă în timpă de iârnă;
F. Leacuri din apotecă pentru cei morbosl și vip- 

tulă prescrisă de medică.
Aceste sunt emolumintele atâtă spirituale câtă și 

corporale, ce se voră da tineriloră pentru suma de 100 
fiorini v. a. pre anulă scolastică; cari tâte cumpenin- 
dule, precum se cuvine, se va pote convinge fiă-care, 
că folosele, și anume: crescerea, instrucțiunea, și provi- 
siunea, ce le voră căpătă elevii în Seminariu, stau în 
proporțiune forte favoritore față cu spesele de 100 fl., 
ce se receră din partea Institutului și sunt de a-i se 
solvi regulată.

Dreptă aceea se lasă onorațiloră frați protopopi, 
și prin dânșii frațiloră preoți, ca cuprinsulă acestui Cer- 
culară să-lă facă cunoscută și poporeniloră săi, ca toți 
aceia, cari voescă să-și dee fiii săi la Seminarulă acestă 
nou pentru crescere, să grăbâscă a face pregătirile și 
aici insinuările necesare spre a li se pută împlini dorin
ța ce o voră fi avândă în acâstă privință.

Spre cari tote poftindu-vă darulă Domnului, și 
dându-vă binecuvântarea nostră archiepiscopală amă ră
masă cu totă propensiunea părintâscă.

Blașiu în Curțile Castelului nostru metropolitană 
la 11 Iuliu st. n. în sărbătorea Sânțiloră apostoli Petru 
și Pavelă, anulă Domnului una miă optă sute optă-^eci 
și patru, ală Archiepiscopatului nostru anulă XV-lea.

binevointe
Ioană Vanoea, m. p.

ArchiepiscopQ și Metropolittt de Alba-lulia.

Revisiunea constituțiunii în România.
(urmare și fine din Nr. 123).

Art. 70. Facă parte din colegiulă ală doilea toți 
alegătorii direcțl din orașe și din comunele rurale, cari 
au ună venită funciară rurală sâu urbană dela 2,000 lei 
în josă până la 800, cum și comercianții și industriașii 
cari plătescă o patentă de clasa I-iu seu a Il-a.

Sunt dispensați de censă în acestă colegiu următă- 
rele persăne:

a) . Acei ce posedă o diplomă de doctoră de orl-ce 
specialitate sâu ună altă titlu echivalentă ca acela de 
doctoră, emanată dela șcâle speciale superiâre;

b) . Licențiații în dreptă, în litere, filosofie sâu 
sciințe;

c) . Foștii și actualii magistrațl, cari au funcț onată 
în timpă de șese ani;

d) . Inginerii, architecții, farmaciștii și medicii vete
rinari cu diplomă;

e) . Profesorii scoleloră din orașe ale statului sâu 
ai scâleloră secundare recunoscute de stată;

f) . Pensionarii, cari primescă o pensiune minimum
de 1,000 lei anuală. ‘ '

Art. 69. Fiecare din aceste două colegiuri votâză 
separată.

Colegiulă întâiu dă doi senatori pentru fie-care 
județă.

Colegiulă ală doilea dă ună senatoră de fie-care 
județă, cu escepțiunea următăreloră județe, cari alegă 
după cum urmâză: Ilfovă, cinci; Iași, trei; Brăila, Cu- 
vurlui, Doljă, Prahova, Botoșani, Tuto va, Teleorman, Me
hedinți, Buzău, Băcău, Putna, Dâmbovița, RomanațI, 
Neamțu, câte doi senatori de județă.

Art. 71. Ori în câte secții ar fi împărțită colegiulă 
electorală, fiecare alegăloră votâză numărulă de repre- 
sentanți, pe cari trebue să-lă dea colegiulă, din care face 
parte.

Art. 72. Operațiunile alegerei fiecărui colegiu de 
cameră seu senată se voru face în o singură di.

Legea electorală determină celelalte condițiunl ce
rute dela alegători, precumă și mersulă operațiunilor^ 
electorale.

Art. 75. Sunt dispensați de censă:
a) . Foștii președinți seu vice-președințl ai vre-uneia 

din adunările legiuitore;
b) . Foștii deputațl și foștii senatori, cari au făcută 

parte din două legislaturi;
c) . Generalii și asimilații loră;
d) . Colonelă în demisiă și disponibilitate;
e) . Foștii și actualii miniștri seu representanțl di

plomatici ai țerei;
f) . Acei ce au ocupată în timpă de trei ani func

țiunea de membru de curte sâu în timpă de ună ană 
funcțiunile de președinte de curte, de procuroră-generală, 
de procurorii seu membru la curtea de casațiune;

g) . Acei ce au diplomă de docloră sâu licențiată 
de orice specialitate, și cari voră li esercitafă profesiu
nea loră în timpă de șâse ani celă puțină;

h) . Membrii academiei române.
Art. 77. Senatorii și deputății primescă o diurnă 

pe timpulă sesiuniloră.
Art. 78. Membrii senatului se alegă pe optă ani 

și se reînoescă pe jumătate la fiecare patru ani prin tra
gere la sorți.

Reguiamenlulă senatului va regula tragerea la sorți 
așa, încâtă eliminarea să fie repărțîtă pe toLe județele.

Art. 105. Juriulă este statornicită în t6te mate
riile criminale și pentru delictele politice și de presă.

Acțiunea pentru daune-interese resullândă din fapte 
și delicte de presă, nu se pote intenta decâtă înaintea 
aceleiași jurisdicțiuni. Numai comisiunea jurațilopă va ju
deca și pronunța asupra dauneloră interese și asupra 
cuanLumului loră.

Art. 118. Totă Românulă face parte din unulă din 
elementele puterei armate, conformă legiloră speciale.

Art. 121. Garda cetățenâscă este și rămâne des
ființată.

Art. 131. Consiliulă de stată cu atribuțiunl de 
contenciosu administrativă nu se pâte reînființa.

Curtea de casațiune se va rosti ca și în trecută a- 
supra conflicteloră de atribuțiunl.

Se va putâ înființâ o comisiune permanentă, care 
nu va ave alte atribuțiunl decâtă studiarea și elaborarea 
proiecteloră de legi și regulamenteloră de administrațiune 
plublică.

Se voră pute înființâ sub-secretari de stată. Ei 
voră pute luâ parte la desbaterile corpuriloră legiuitdre 
sub responsabilitatea ministriloră.

Art. 133. Pământurile foștiloră clăcașl, ale însură- 
leiloră și ale locuitoriloră, cari au cumpărată sâu voră 
cumpără în losurl mici proprietăți d’ale statului, suntă și 
voră fi inalienabile în timpă de32 ani, cu începere dela 
promulgarea acestei legi.

Locuitoriloră însă cuprinși în raza vre-unei comune 
urbane, se va putâ acordă prin legi speciale facultatea 
de a înstrăina locurile loră de casă.



Inalienabilitatea se aplică și la pământurile vândute 
de stată în loturi miei în partea României de peste 
Dunăre.

Schimburile de pământ! contra pământ! nu întră 
în prohibițiunea legei de față.

Schimburile pământurilor!, de cari e vorba în acestă 
articol!, nu se voră pută face decâtă contra altor! pă
mânturi de aceeași întindere și calitate.

Se introducă în constituțiune următorele disposițiuni;
Denumirea de România, de regată și titlul! de rege 

se voră trece în diferitele articole din constituțiune, în 
loculă denumiriloră de principate unite și de domnă.

Articolă adițională. Disposițiunile acestei con- 
stituțiuni se voră pute aplică prin legi speciale și în 
partea României de peste Dunăre.

Votată de adunarea deputațiloră în șădința dela 
1 Aprilie anulă 1884 și adoptată cu unanimitate de una 
sută doue-cjeti voturi.

Președinte, D. Lecca.
Secretară: M. Demetriană.

(L. S. A. D.)
Votată de senată în ședința dela 1 Aprilie anulă 

1884, și adoptată cu unanimitate de patru-ijeti și nonă 
voturi.

Președinte: Dimitrie Ghica.
Secretară: Ap. Mănescu.

(L. S. S.)
Promulgămă acâstă lege și ordonăm!, ca ea să fie 

învestită cu sigiliul! statului și publicată prin Monitorul! 
oficială.

Dată în București, la 8 Iunie 1884.
(L. S. St.) CA ROL.
Președintele consiliului miniștriloră și ministru de 

resbelă: I. C. Brătianu.
Ministru de interne, G. Chițu.
Ministru afaceriloră străine, D. Sturz a.
Ministru de finance și ad-interim la agricultură, in

dustria, comerciă și domenii, G. Lecca.
Ministru lucrăriloră publice, Generală N. Dabija.
Ministru de culte și instrucțiune publică, P. S. 

A ureliană.
Ministru de justițiă, N. Voiuovă.

No. 1,786.

publică urmările acestei legi și se vâdă în ce 
modă voiesce comisiunea administratdre dela noi 
să se esecute acea lege prin ordinariatulă gr. c. 
de Gherla, vă trămită o copiă fidelă a circula
rei de sub Nr, 3308 —• scol, cu data 21 Maiu 
1884, ca să-o publicați în colânele prețuitei 
„ Gazete. “

Remâne numai ca să se decreteze introdu
cerea limbei maghiare și în biserică unde să se 
cânte „az ajtakat, az ajtakat“ (ușile, ușile!) și în 
familiă ca să fimă cu toții Maghiari......

Dâr acâsta se va întâmplă atunci: 
Cândă o face pomulă nuci. 
Și răchita mere dulci.

Iată momorata circulară:
Ciroulară cătră întregii clerulil diecesanQ din comitatulil 

Solnocil-DobSca. 3308 scol.
Reverendissimiloră în Christosă Frați Archi-Diaconl 

Mullă-Onorațiloră Frați Protopopi și Preoți! — Comisi
unea administrătore a Comitatului Solnocu-Dobăca cu 
data 8 Maiu a. c. Nr. 1383 notifică, că docenții din 
Babenl, Strâmbulă, Petrihaza, Teorthiur!, Ineu, Seplacu, 
Chireu, Chiceij! Silvaș, Vale, Logiard, Batin, Ciaba, Valea- 
rea, Beudiu, S.-Enciu, Boziesiu, V.-S.-Ioana, Buza, Copru. 
Feldiâra, Nasalu, Manicu, S.-Șomboru, Rușii de joșii, 
Dobriculă mare, CaianulO mică, Caianulă mare, Mogoș- 
mort!, Mălină, Rușii de susă, S.-Măgierușă, S. Cigău. 
Spermezeu, Sita, S. S. Iacobă, S. Cristură, Cufâia, Sur- 
ducă, Copalnică, Suciulă de joșii, Larga, Groșii, Poâna, 
Botizei, Boiul! mare, Românești, Frânceni, Șașa, Salnița, 
Cuciulată, Poenița, Secătura, Mesteacăn!, Lemniu, Apa- 
thiu, Draghia și în celelalte scâle greco-catolice limba 
maghiară nu se învață din causă că cea mai mare 
parte a docenților! de felii nu o pricep!; dâră în unele 
scâle, unde deși docenții pricepă limba maghiară din 
aceea causă nu propună limba maghiară că acesta nu 
s’a îndatorată prin respectiva jurisdicțiune supremă șco
lară; eră în scâlele Hăsmașă, Solona, Drigleză, S, Mar- 
gitei, S. Benediugu, Mîca, Dichișulă de josă, Pinticu, Ili- 
siua și Sebeșulă de susă limba maghiară se propune nu
mai cu literele usuate în limba română, restrîngân- 
du-se numai Ia cetită, și așa scopulă articlului de 
lege XVIII, din 1879, se pestrece.

Se recârcă deci acestă ordinariată, ca să se facă 
disposițiuni spre a se corăspunde decisiuniloră §-Ioră 3 
și 4 din art. XVIII, din 1879, cu privire la învățarea 
limbei maghiare, deci Frăției Tale ți se concrede, că pe 
docenții mai susă numiți și pe cei lalți să-i îndatcresti, 
ca pe viitoră strînsă să se ^acomodeze §-loră 3 și 4 ai 
legei mai susă citate, și după cum prescriu acei paragrafi 
să propună limba maghiară în scolele greco-catolice 
din acelă traetu; apoi docenții, cari încă nu suntă pre
gătiți pentru propunerea limbei maghiare, se îndatorescă 
a se pregăti și a se cualificâ din limba maghiară, așa 
câtă se liâ capac! de a o propune în scole, să nu se 
pâtă face escepțiunl în contra loră din acelă respectă, 
îndatorați fundă docenții din stațiunile mai susă numite, 
a-și arăta la acestă consistoriu scolastică documentele loră 
de cualificațiune din limba maghiară celă multă până la finea 
lunei lui Iuliu a. c. Acâstă ordinațiune fiecare docente se 
și-o înscrie din cuvântă în cuvântă în protocolulă ordinațiu- 
niloră pentru strînsa observare relatândă despre cele e- 
fectuite.

Din ședința Consistoriului scolastică ținută în Gherla 
la 21 Maiu 1884. Ștefană BîJțiu m. p.

____________ Vie. Gen. Episcopii.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ
In 3/15 Maiu a. c. On. d-nl Basiliu Podâbă cape- 

lană în Clușiu și notariu tract. Ioană Popă parochulă 
nostru și Ioană Micheșiu curatorele sf. biserici din Gelău 
au binevoită a arangiâ în folosulă scâlei nâstre ună ma- 
ială în Clușiu, ală cărui resultată materială a fostă fru- 
mâsa sumă de 62 fl. 5 cr.

Noi ca omeni neînvățațl venimă prin acâsta a le 
mulțămi domniloră acestora, cari au sărită în ajutorulă 
nostru.

Mulțămimă totodată și Rev. d. protopopă ală nostru 
Gavrilă Popă, că a binevoită a primi colectele, și a ne 
aduna banii.

Mulțămimă mai departe prâ on. d-ni, cari au bine
voită a contribui pe sâma scâlei nostre ce-o susținemă 
cu atâta greutate. D-^eu să-i țînă întru mulțl și feri
ciți ani.

In urmă ne esprimămă părerea de rău față cu ti
nerii maghiari dela scolele cele mari din Clușă, cari ui- 
tându-și de sine, au mersă la maialulă. nostru neînvitați 
și fără de a plăti prețulă intrării s’au purtată așa de scan- 
dalosă încâtă maialulă a trebuită să se finâscă înainte 
de vreme. Nu le putemă dice alt-ceva decâtă bunulă 
D-<jeu să le dea mai multă minte!

In numele poporului țărână din Gelău.
Alexe Șandortt, Samuilă Turei, Ioană Mureșiann, Filimonă 

Mureșiann, Iacobă Maoră, Vila Topană, Georgiu Cordoșin, Simionă 
Comană, Mitru Hornea, Onițiu Sfîrlea.

Coresponclința nOstră. din comitate.
In Nr. 99 ală „Gazetei11 s’a publicată o 

corespondență din Satu-mare cu data de 14 Iu
nie, în care ni se spunea, că „Szâtmăr 6s vi- 
dăke“ a înșirată vr’o 17 învățători, cari au ce
rută premii pentru propunerea limbei maghiare 
de la Societatea de maghiarisare „S6chenyi.“ 
Unulă din acei docenți, d. Elia Popă, ne trămite 
o întâmpinare în care între altele dice:

>Niti prin minte nu mi-a venită, că pentru acestă 
faptă voi fi considerată și numită Juda vâncjetorulă, 
care aș lucrâ înadinsă spre a desbrăcâ pe băeții ro
mâni de românismulă loră și a-i maghiarisâ.... De 15 
ani suntă învățătoră română, și cu tâte că de 10 ani 
încâce propună și limba maghiară, totuși pănă acumă 
nici barăm ună singură mielușel! nu ni s’a răpită din 
turma nâstră națională.... D. corespondentă ar trebui să
scie, că esistă și o lege destulă de aspră pentru noi, a- 
nume art. XVIII din 1879, prin care se impune învăța
rea limbei maghiare în scâlele poporale.... Mă semtu deci 
atacată prin afirmarea, d-lui corespondentă....

Eu nu aflu nici ună păcată națională comisă din 
partea nostră a celoră 17 învățători din comitatulă Săt- 
marului, pentru ca făcândă destulă legei •— care ne de- 
mândă, — âmă propusă în scâlă limba maghiară și 
pentru acesta — la invitarea d-lui inspect. reg. 
scol. — amă cerută dela societatea numită sSâchânyi* 
premie. Dâcă părerea mea ară fi greșită, atunci 
credă, că mă voră lumină alții mai profundă cugetători 
și astfelă pe viitoră mă voiu sci acomoda. Dar învinuirile 
din corespondență le respingă cu îndignațiune dela mine, 
cu atfttă mai vertosă că din incidentulă rogărei mele 
pentru premiu dela societatea >Sâchenyi« nu mi se pâte 
trage la îndoiâlă împlinirea chiămărei mele ca 
învățătoră precum nici sâmțământulă meu 
națională/

Din diecesa Gherlei, Iuliu 1884.

Nu era destulă că limba română e scdsă 
cu desăvârșire din întrâga administrațiune poli
tică și judiciară și astfelu cei 'vr’o 40 notari și 
subnotarl români încă tolerați și cei vr’o 10 ad- 
vocațl români din comitatulă nostru, Solnocu- 
Dobeca, nu mai lucră nimicu în limba loră ma
ternă, fiindcă nu le este iertată a scrie decâtu 
numai unguresce;

Acum se mai adauge la acâsta și aspra in
terpretare a legei din 1879, a legei privitâre 
la introducerea studiului limbei maghiare în șco
lile nâstre poporale. Ca se p6tă cundsce onor.

Diverse.
Schubart. — Poetul! șvabă Chr. Dan. Fried. Schu- 

bart se afla în casa unui nobilă, într’o strălucită socie
tate. In decursulă mesei unulă dintre âspețî aduse vorba 
despre puterile intelectuale, povestindă mai multe 
pilde, unde acestea cu totă dreptul!, se putân nună fe
nomenale. Stăpânul! casei observă, că Scbubart încă 
se pâte înșira la rândul! acelora pilde, și dreptă dovadă 
de adevărulă acestei afirmări, Schubart se prinse, că în 
aceeași vreme va face ună cântecă, îlă va pune pe 
note, va dicta o scrisâre și va susțină, vorbindă cu vre 
unulă dintre ospeți, o tesă de literatură. Se mirară cu 
toții de gândulă lui Schubart și unii făcură chiar și ră
mășaguri pe răușita său pe nerăușita lui. După ce se 
hotărî subiectulă scrisorii și ală tesei, Schubart se puse 
puțină la ferâstră, apoi — se întârse la luptă. Elă scrise 
textulă și notele unui cântecu socială de odată, dictă o 
scrisâre lungă de trei pagini fără să se împedice și dis
cută, în aceeași vreme, cu ună învățată despre cea mai 
nouă carte, ce apăruse, vorbindă cu mare însuflețire și 
căldură. Operațiunea acâsta ținu mai multă de o ju
mătate de oră. Elă citi după aceea însuși scrisorea și 
textulă cântecului, pe care apoi îlă și cântă — era mare 
meșteră Schubart și în cântece! Astfelă de probe mai 
făcu elă multe încă, dar cu cea povestită nici una nu 
se pâte asemănă — destulă e a dice, că puterile lui in
telectuale de puțini au mai fostă întrecute!

*
Trandafirul! la Arabi. — Nici o flore nu a fostă 

atâtă de multă povestită în tradițiunile diferitelor! popâre, 
ca trandafirulă. Fiindă rege ală floriloră, i se și cade 
acâstă distincțiune. Iată ce spună Arabii despre dânsulă: 
Căndă se înălță Mohamed la ceră, cădură câți-va stropi 
de sudore de pe fața lui pe pămentă și din ei resări tran- 
dafirulă celă albă. ’ Din sudorile tovarășului său însă, 
ale lui Gabrielă, răsări celă roșu și din sudorile calului, 
El Burac, pe care călători elă dela Mecca la Ierusalimă 
înainte de ridicarea sa la ceră, răsări celă galbenă. — 
Ună scriitoră arabă povestesce, că într’o cetate din India 
a vădută ună trandafiră cu foi mari și cu mirosă îmbă- 
tătoră — âră pe foi a găsită scrise cu litere albe urmă
torele vorbe: >Niti ună Dumnezeu nu mai este, afară 
de Allah, și Mohamed este profetulă lui; Abu-Bekr e 
mare iubitoră de adevără, dar Omar ună clevet.itoră.< 
Chiar și mugurii, cari nu se deschiseseră și pe cari îi 
desfăcu Soyuti — așa se chiămă scriitorulă — cuprindâu 
inscripțiunea aceea. Locuitorii cetăței aceleia erau, mai 
spune Soyuti, păgâni și se închinau la petri. — Califului 
El Muttaweccil, îi plăceu trandafirii mai multă, decâtă 
ori ce flore și multă vreme se ocupa cu cultivarea și 
îngrijirea loră. Elă avea ună proverbă: »Eu sunt regele 
Sultaniloră și trandafirulă e regele floriloră. De aceea 
se și cade să fimă prietini buni unulă cu altulă/ — Așa 
mai povestesce și poetulă orientală Dschami, că într’o 
țâră a orientului era odată lege, că celă ce aducea unei 
principese ună trandafiră, avea dreptulă, să ceră dela 
densa ori ce ară fi voită? — Mare sărăciă de trandafiri 
va fi fostă de bună sâmă prin țera lui Dschami! —

*
Coconitele sfiiciose. — într’o societate aristocratică 

din Londra ârecine povestesce următârea aventură: >Vâra 
trecută am petrecut’o la o liniștită și vestită baiă de 
mare. De comună din luntriță săriamă în mare, și lun- 
trașulă mă ducea la o depărtare de câți-va yar(JI de 
mală, acolo apoi mă desbrăcamă de multele mele haine, 
și-mi îmbrăcamă puținele vestminte, cari formâză costu- 
mulă omului ce se scaldă. Câteva (jile îmi urmaiu a- 
cestă obiceiu neconturbată; dar într’o frumosă dup’amâtji, 
pe cândă jucamă în cărți cu preotulă din comuna 
vecină, acesta îmi spune, că în evlaviâsa sa turmă se află și 
două d-șore maiorene, a căroră casă e situată pe țărmul mării, 
și adecă fârte aprâpe de loculă, unde eu obiclnuiamă a 
mă scălda. Escursiunile mele le causau dilnică torturi 
sufletesc! și ele ș’au plânsă preotului necazul!; ca să le 
aducă mângâiere, bunulă preotă m’a rugată, să nu mai 
chinuescă evlaviâsele-i fiice sufletesc!. I-amă promisă, că 
voi merge cu câte-va sute de yard! mai departe în mare; 
preotulă s’a mulțămită și se crede sigură, că damele de 
aci înainte nu voră mai avâ causă de a se plânge. In 
(jiua viitore apoi preotulă cu ună surîsă sarcastică ’mi 
spuse, că sfiiciâsele dame încă și acuma se plângă, că 
încă totă mă potă vedâ în defectuosulă meu costumă 
de scaldă — cu ajutorulă unoră bune ochiane.

*
Mortu pe pragul! căsătoriei. — Ună 4iarQ din 

Berna cjice că acumă câteva sâra, doi logodiți în 
etate cam înaintată se luară la cârtă în momentulă cândă 
eră să se ducă la oficerulă stării civile Ia Fontenais. Lo
godnica, în lipsă de alte argumente, puse mâna p’ună 
ciomagu și lovi în capă pe fiitorulă său soță. Acesta se 
duse acasă și a doua di găsită mortă. Pare că a 
murită din causa nnei emoragii.

Femeea a fostă arestată.

Editoră: Iacobă Mureșiann.■
Redactor! responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.20
Rentă de aură 4°/0 • • • 92.10
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 89.— 
Imprumutulă căilorii ferate 

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

o lord ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.40

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 102.20

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

mișă.............................. 101.25
Bonuri cu cl. de sortarelOl.-
Bonurl rurale transilvane 10175

Cursulti la bursa de Viena 
din 29 Iulie st. n. 1884.

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

vină ung.............................99.75
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................. 115.76

ISursa de Bucnresci.
Cota oficială dela 16 Iulie st. v. 1884.

Dosurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.25 

Renta de hărtiă austriacă 80.05 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.35 
Losurile din 1860 . . . 135.70
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  860 —
Act. băncel de credită ung. 313.75 
Act. băncel de credită austr. 311.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..... 5.74
Napoleon-d’orI................ 9.66‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.53 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

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

convert. (6°/o) • • » 97 » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 34 »---------

Credit fonc. rural (7°/0) ■ • » 102 , 1028/*
> >> » (5°/o) • » 90V3 „ 91
> * urban (7P/0) . . > 101 , 102

» (6°/o) • • 97 > 98
> ’ (5»/o) • ■ » 87V4 • 88

Banca națională a României 1325 » 1406
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 344. » 345V2

« » > Națională . . » 240Va >

Aură » 5 3O.\a >
Bancnote austriace contra aură » 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovfl
din 30 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.16 Vând. 9.18
Argint românesc................. . » 9.10 » 9.15
Napoleon-d’orI..................... ■ 9.67
Lire turcesc!......................... . » 10.90 » 10.96
Imperiali............................. . > 9.90 > 9.96
Galbeni................................. . > 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7—10 o/o pe ană.

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

J J

ABONAMENTE LA „GAZETA
se pota face la 1 și 15 
Austro-Ungaria pe anii

2 7?
4 »

TRANSILVANIEI."
a fie-cărei
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• •

B U L D O G G.
Revoîveru, micii, comodă, cu ș6se

luni.
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6
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75
franci

Pentru
77

77 .
Se acordă abonamente și lunare 
Pentru România și străinătate pe anu

2

4

Celu mai ușoru mijlocii de abonare este prin man
data poștalii. Abonamentele se plătescii înainte.

Rugămii pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.
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77 7?

1

1

77
1

77
1

77

V.

cu
♦

focuri 3 fi. 88 cr.; același mai mare 4 fi. 50 cr., 5 fi.

50 cr.; Pusei, 5 fi., 8 fi., 18 fi., 20 fi., 30 fi., peste tota 

cea mai bună și mai probată fabricațiune.

Se primeseti comande:

Viena, Praterstrasse 16, Rix.

fârâsniculă Zevedeiu (Cădelniță
în sinodulă archidiecesanu din strada Măcelariloru.

„Caliculu” din 1 Augnstu a. c. va tracta eschisivă despre experințele 
crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulă archidiecesanu gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoită mai mare, decâtu numerii ordinari.

Abonenții „ Calicului “ voru primi acestu numerii extraordinari u 
în condițiunile abonamentului anualu s6u semestralu. Deschidemiî însă 
pentru acestu număru, redigiatu de Urzică Scandalografescu, ună abona- 
mentu specială, cu prețulă de 30 cr. sdu 70 bani și destinămu întregu 
venitulu curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia” din Blajă;
xl. Premii în favorulă „Choruriloră plugariloru români din Ungaria 

și Banată.”
Abonamentele la acestu numeră extraordinară, la „Caliculu” se potă 

faca la ori-care librăria din țâră și străinătate său dea-dreptulă la noi, 
până în 8 Augustă st. n.

Totodată deschidemiî unu nou abonamentă la „Caliculu” pe ală 
doilea semestru 1884, cu 1 fi. 50 cr. s6u 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutulu anului costă 3 fi. s6u 7 franci.

Din anulă 1883 mai posedemă 24 esemplare complete ă 1 fl. 
50 cr. sdu 3 50 franci.

Cei ce voiți a rîde, prenumerațl „Caliculu,“ și care nu va rtde, ace- 
la-i maturii de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescil unti rabată de 10°/0.♦

Administrațiunea „Calicului.“
A

12-26 Invitare de abonamentă la cele mai eftine diare române.
„Amicultl Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 cole; — și publică: novele, poesii, romanuiî, aventuri picante, impresiunl de călătoria, studii sociali; — articlii seientifici mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — »Scirî din lumea mare* cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprdpe societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre Va ană 2 fi., pre V* de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotnlîi romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a cp (c- n-) a fie-cărei lune, în numeri câte de 1V*—2’/a căle 
și publică: ,articlii din sfera tuturoră sciințe'oră teologice' — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă penlru ocasiuni funebrali, precum și »schițe de predici,< și orl-ce amenunte aplicabili în predici, >catechese« și alte învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, sciri — din sfera bisericâscă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre Vt I A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Românii.4; Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s călă — și publică: »no
vele poporale, istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverb»' 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.

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 ttite trei (parele nostre, ori barem două din ele, voră primi îndată gratis patru portrete hirte frnmose.

nsmxxieri de proToa, se trirxiitu. gratis ori cui.
A se adresă la: Cancelaria „NEORETIE44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de venefare următărele 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 tăte 
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. — Apologia- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere învederită și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela 

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tanris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda sen Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue se se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulautulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu mă 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,


