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NK 125. Vineri 20 Iulie (1 Augnstu) 1884.

Din causa s. sărbători de Vineri, numerulu 
vlitoriti nu va apare decâtu Sâmbătă săra.

Brașovu în 19 (31) Iulie.
Unubă din cei 17 învățători sătmăreni, cari, 

la îndemnulu inspectorului reg. ung. de scdle, au 
cerută dela societatea de maghiarisare premie 
pentru că au propusă limba maghiară în scdlele 
poporale române, se încarcă — după cum vă(ju- 
rămă în numărulu trecută — de a luă în apă
rare acestă pasă cjicendă, că nu află întrînsulă 
nici ună pecată națională. Totodată însă, sem- 
țându, că pdte a (jisu prea multă, adauge: dăcă 
părerea năstră ar fi greșită, atunci sperămă, că 
ne voru lumină alții și pe viitorii ne vomă sci 
acomodâ.

Organulă nostru, în care memorații învăță
tori români au fostă mai întâiu combătuți din 
causa acelei procederi a loră, este datoră a le 
dă mai întâiu esplicările cerute. Acăsta trebue 
să o facemu și din punctă de vedere principiară, 
căci vedemă cu durere, că tocmai aceia din în
vățătorii noștri, cari aflându-se la posturile estre- 
me cele mai e.spuse ale românismului, ar trebui 
să fie la înălțimea chiămărei loră culturale și 
naționale, rătăceseă pe cărări prăpăstiăse fără 
nici o conducere și direcțiune și fără a fi pă
trunși de marile principii ale luptei ndstre națio
nale.

Este în adeverii ceva îngrozitorii numai a 
ne gândi că ar fi cu putință, ca învățătorii noștri 
să se înstrăineze încetulă cu încetulă de senulă 
națiunei, care i-a crescută. Și procederea învă- 
țătoriloră sătmăreni este, dăcă nu mai multă, m- 
ceputulă unei asemeni înstrăinări.

Pentru-ce au suferită și au sângerată părin
ții noștri în cursulă veacuriloră trecute; pentru ce 
munceșce adi țăranulă română pănă ce nu mai 
pdte; pentru ce ne luptămă noi toți, câți suntemă 
conduși de dorulă sântei libertăți, dăcă nu pen
tru aceea ca învățătorii noștri se fie cu trupă și 
sufletă ai noștri și să n’aibă altă aspirațiune de
câtu aceea de-a cultivă limba românăscă și a 
deșteptă și a instrui printr’ensa pe firi poporului 
nostru ?

Fără îndoiălă, învățătorii trebue se fie înainte 
mergătorii poporului pe cărarea culturei, care 
duce la libertate. Cum își voră pută împlini ei 
însă dumnedeăsca loră chiămare, dăcă se voră 
închină unui idolă străină; dăcă se voră întrece 
unii pe alții în a’și câștigă merite cultivândă o 
limbă străină și dâcă primindă chiar daruri dela 
străini pentru acesta, se voră înstrăină cu sufle- 
tulă de națiunea loră?

„D6r esistă o lege, care ne demandă se pro- 
punemă în șcălă limba maghiară “ cjicii învăță
torii sătmăreni.

Așa este, legea esistă și învățătorii noștri 
sunt constrînși de a se acomodă legei, însă dela 
acăsta acomodare pănă la cererea de ajutdre dela 
societățile de maghiarisare, este ună mare pasă. 
Cererea unui premiu dela o asemenea societate 
presupune, că petentulă și-a câștigată ună titlu 
de recunoștință din partea ei, ceea ce de ordi
nară numai așa se va pută întâmplă, dâcă res- 
pectivulă învățătoră va negligiâ propunerea lim- 
bei materne și a celorlalte studii în favdrea stu
diului limbei maghiare.

învățătorii noștri trebue să scie, că t6tă lupta 
năstră cu Maghiarii și cu maghiarismulă violentă 
se învertesce în jurulă limbei. Dulcea ndstră 
limbă este pe care ei voiescă să ni-o răpâscă; 
limba nostră ceră ei să-o jertfimu pe altarulă pa
triei ca se ne pătă stăpâni în veci; limba ni-o 
prigonescă pretutindeni, pentru că ea este viiulă 
representantă ală individualității năstre naționale, 
numai cu ea putemu trăi ca Români, fără de ea 
încetămă de a mai fi.

De ce a adusă dieta maghiară legea dela 
1879? De ce s’au luată printr’îrisa măsuri, cari 
sunt reprobate chiar de sciința pedagogică? De 
ce învățătorii noștri poporali trebue se alerge pe 
la cursurile de limba maghiară în vremea vacan- 
țeloră, în locă de a întrebuința acestu timpă pen
tru studiulă limbei române, și pentru înmulțirea 
cunoscințeloru loră, de multe-ori prâ modeste?

Negreșită că tote aceste nu se făcură numai 
pentru ca să învețe și Românii „limba statului“* 
cum dică contrarii noștri. Ce lipsă ar avă ță
ranii din ținuturile locuite de Români de a în
văța în scdlele primare limba maghiară, după ce 
legea de naționalitate dice, că ei se potă folosi 
de limba loră în vieață publică comunală și co- 
mitatensă și că funcțiunarii loră administrativi și 
judecătoresc! trebue să cundscă limba loră?

Este învederată prin urmare, că atâtă legea 
dela 1879 câtă și tote măsurile mai nouă s’au 
luată nu atâtă spre învățarea limbei maghiare, 
câtă mai multă spre împedecarea studiului lim
bei române și spre paralisarea totală a culturei 
române naționale.

Acâsta ar trebui se-o scie învățătorii noștri 
din Sătmară și toți ceilalți, și deși trebue să 
facă destulă legiloru rele nu mai puțină ca și 
celoră bune, să nu uite însă, că datoria 
loră națională este de a griji, ca cu tdte 
piedecile ce li să pună să nu negligeze nici 
ună momentă misiunea loră, care este nu de a 
învăța unguresce, ci de a cultivă limba română 
ăi a propagă cultura românâscă.

Este fdrte grea într’adevăru situațiunea în- 
vățătoriloră noștri românesc! în diua de astăzi, 
dâr tocmai pentru aceea se cere, ca ei se fie cu 
băgare de sâmă la tdte și se apere cu bărbăția 
stâgulă limbei românesci.

Cum va apără însă stegulă celă ce primesce 
daruri dela dușmană? Nu sunt 6re aceste da
ruri menite tocmai de ală face se părăsâscă stâ- 
gulă și să deserteze în tabera contrară?

La acâsta trebuiea se se gândâscă învăță
torii sătmăreni și se răspingă cu indignare sfa- 
tulă inspectorului de scdle ungureștii. Le cre- 
demă bucurosă, că ceea ce au făcută n’au făcută 
cu intențiune rea și de aceea sperămă, că pe 
viitoră se voră feri de asemeni curse.

Dâcă este vorba de o îmbunătățire a stărei 
loră materiale, atunci nu dela aceia o potă aș
teptă, cari nu contribuescă cu nici ună bană pen
tru susținerea loră, ci totă numai dela poporalii 
română, care asudă pentru ei, ocrotindu-i și care, 
suntemă convinși, va jertfi mai bine totă ce are, 
decâtă ca să-i pârdă și împreună cu ei să-și perdă 
și scdlele și limba.

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

Grastein, 31 Iuliu. — Eri împâratulă Wil- 
helm și archiducele Albrecht au făcută împre
ună o preumblare cu trăsura. In ondrea archi- 
ducelui împăratule germană a dată ună mare 
prându de gală, la care a fostă învitați și câțiva 
aristocrați unguri, cari petrecă la băile dela 
Grastein.

Paris, 30 Iuliu. — Gruvernulă a presentată 
camerei proiectulă de revisuire. Camera a vo
tată urgența și l’a dată unei comisiuni spre a-lă 
studiă. Comisiunea a primită proiectulă. Ca
mera, va deliberă mâne asupra lui.

Paris, 30 Iuliu. — De ieri săra pănă adi 
dimindță au fostă la Marsilia 13, la Toulon 10 
morți de coleră.

Viena, 31 Iuliu, — Cercetările poliției în 
afacerea furtului dela oficiulă de poștă au con
statată, că manipularea lădiței cu bani pănă la 
predare la gara statului, a fostă pe deplină co
rectă și că furtulu s’a comisă probabilă prin 
schimbarea pe nevădute a lădiței cu bani cu 
altă lădiță fără preță, pe care hoțulă o avd la 
mână. Prin urmare furtulu a fostă bine pre
gătită și calculată.

Cronica (Lilei.
In Zizină a fostă Marți ună focă grâsnică, care a 

distrusă vr’o 60 de case. Foculă a isbucnită la 2x/a bre 
mai în susă de birtulă celă mare, și a durată până la 
6 <5re. Ospeții și-au scosă lucrurile, ce aveu, lângă gârlă, 
păzindu-le până la 6 ore, cândă foculă s’a putută localisâ.

*
M. Sa monarchulă a dată ună ajutoră în bani lo- 

cuitoriloră comunei Hurez de lângă Făgărașă, cari au su
ferită, în urma unui grdsnică focă, mari pagube. Banii 
s’au și împărțită locuitoriloră.

*
Astă seră, musica regimentului 2 va dâ, înainte de 

plecare la manevre, celă din urmă concertă în grădina 
berăriei din Strada Căldărariloră.

*
La manevrele armatei austro-ungare voră asistă — 

dice »L’Indâp. Roumaine< — din partea României colo- 
nelulă Cârpă și maiorulă Căplescu.

*
Din Pesta se scrie, .că la 27 Iulie s’a isbită în sta

țiunea Ujszbny ună trenă de persone cu o mașină. Per- 
sonalulă de serviciu a fostă rănită, unii mai ușoră, alții 
mai greu. Călătorii, între cari se afiâ și banulă Croației, 
n’au fostă de locă vătămațl.

*
»Monitorulă oficială* din București desminte scirea 

dată de unele (fiare, că Musulmanii ară emigrâ din Do- 
brogea din causa recrutării.

*
Figaro delu 25 Iuliu scrie; ,Dâcă trebue se cre- 

demă pe celebrulă doctoră română Marcovici, care a vi- 
sitată de curândă spitalulă Pharo. epidemia cole
rică ar fi pe sfârșită. Koch a declarată, că colera 
va visitâ Europa întregă; Marcovici afirmă că piere cu 
desăvârșire. Vom vedâ cine are dreptate; dâr până 
acum opinia doctorului germână pare mai probabilă.»

*
Renumita înotătore englesă Miss Beckwith are de 

gândă să încerce în a doua săptămână a lunei Augustă 
a trece înotă canalulă dela Dover la Calais.

*
Din capitala turcescă se telegrafâză : Domnulă Vul- 

cev, cassierulă consulatului rusescă ieri la o oră după 
amedi a ridicată 1700 punți turcesc! dela banca oto
mană. Eșise cu banii din edificiulă băncii și pe stradă 
ună individă ’lă atacă fără veste. L’a lovită în capă așa 
de tare cu ună ciomagă, încâtă Vulcev ’și pierdu sim
țirile, și tâlharulă îlă despoiă de suma amintită. Cine a 
fostă atentatorulă, pănă acum nu s’a putută descoperi. 
Vulcev a fostă ușoră rănită și a făcută arătare în 
persână.



Portugalia a introdusă serviciulă militarii obligatorii 
pentru toți. Guvernulii a presentată camerilorii unii 
proiectă de lege, după care armata se rădică la 120,000 
âmenl și se stabilesce serviciulă militară de 12 ani, dintre 
care 3 ani în armată permanentă. înlocuirea e permisă.

*
Tratatulă încheiată între admiralulă Hewett și re

gele Abisiniei cuprinde șese articole. Englesii garantâză 
tâte mărfurile, precum și materialulă de răsboiu, trecerea 
liberă la Massaua. Ghedivulă dă Abisiniei ținutulă Bog- 
hoș și ajutorâză numirile de episcop! pentru Etiopia. Re
gele Abisiniei se îndatorâză să ușureze retragerea trupe- 
loră egiptene dela Cassala, Amedib și Sanhit la Massaua.

I>. C. A. Rosetti și principiile sale.

In numărulu de Miercuri alu „Românului" 
d-lu C. A. Rosetti se apără în contra unoră aser
țiuni ale diareloru „România liberă" și „Indepen- 
dance Roumaine", prin cari d-sa era bănuită, că 
apără tâte actele guvernului și că combate închi
narea la unu singurii omă (Brătianu), nu din prin
cipiu, ci din interesă de partidă etc. La aceste 
acusărl veteranulă publicistă răspunde, că d-sa 
totdăuna a susținută acelaș principiu, care ’lă 
apără și astăzi; elă (jice:

»Omenirea întregă să s’adune și cu petri să mă 
ucidă, ultima-ml strigare va fi :

totulă prin noi, nimică prin stăpână;
totulă prin libertate, nimică prin mături, prin 

mână de feră, cum s’au deprinsă Românii a pofti și cum, 
mai necurmată, pe poftă li se face.*

Ca dovadă, că totdăuna a profesată acestă 
principiu d. Rosetti reproduce, pentru cei din 
juna generațiune, ună articulă ce l’a scrisă în 
„Românulă" în vâra anului 1858 sub censură și 
sub guvernulă Caimacamului Vodă Grhica și 
care se potrivesce la situațiunea actuală.

Acestu articulă pdrtă titlulă: „Mâna de 
feră" și datulă Bucuresci 7 (19) Augustă 1858. 
In elă d. Rosetti combătea pe cei ce (Jiceau 
atunci: „nesciința domnesce pretutindenea și ne 
trebue sila, mâna de feră, spre a impune sciința.; 
corupțiunea s’a încuibată în inimile nâstre și ne 
trebue o mână de feră spre a o smulge. Ne 
trebue scoli, drumuri, bănci, credită, 6ste, și ni
mică din acestea nu se pâte face fără mână de 
feră." Mâna de feră, Țicea dînsulă, nu ne-o putem 
închipui altfelă decâtă ca unu jugă, decâtă ca 
voința unui singură omă în loculă legii. Re- 
producemă partea din urmă a acestui articolă, 
care e destulă de interesantă din punctulă de 
vedere ală principiiloră liberale, ce le profesăză 
d. Rosetti.

, Suntă tare greșiți cei cari credă că o națiune, și 
mai cu semă o națiune mică, p6te dăinui fără drep
tate și fără âre care libertăți neapărate desvoltării ei; 
și s’amăgescă cu deplinătate cei cari credă că ună omă 
pâte fi rău în cutare și în cutare parte și bună în cele
lalte. Voimă a cjice, că se amăgea forte celă ce ne <}icea 
că voiesce ună șefă, care să răspândescă învățătura, fie 
și cu biciulă, să întocmăscă o oștire marâ și puternică, 
fie și cu biciulă, și-i dă voie întru celelalte să fie câtă 
de rău.

Nu cunoscă legile omenirii cei cari credă, că o m u 1 ă 
care este rău într’unele, p6te fi bună într’al
tele. Suntă în cea mai deplină rătăcire cei cari credă, 
că biciulă, său despotismulă, seu mâna de feră, potă 
plântâ învățătura, moralitatea și tâte celelalte cunoscințl

și simțăminte, neapărate unei națiuni spre a sci și a voi 
să-și mănție drepturile și chiar esistința ei națională.

Biciulă conduce la îndobitocire er nu la sciință; 
despolismulă seu mâna de feră, nu pâte conduce la mo
ralitate, la virtute, la patriotismă; mortea în sfirșită nu 
pâte conduce la vieță și mâna de feră, fie câtă de în- 
mănușată, este mâna morții.

Să ne uitămă în Istorie și să vedemă. unde au con
dusă națiunile manele de feră ce le-au guvernată? Pil
dele ce găsimă noi suntă tote contra mâniloră de feră. 
Polonia era o națiune mare și puternică și mâna de feră 
a aristocrației a condus’o astfelă, încâtă poporulă așteptă 
invadiunile străiniloră ca o speranță, că pâte ei îlu voră 
mai ușurâ de despotismulă șefiloră pământeni.

Precum florea și sămânța au trebuință de aeră și 
de lumină spre a se desvollâ, a cresce și a dă râde, tolă 
astfelă omulă și națiunea în pruncia loră, au mai nea
părată nevoie de libertate și de dreptate spre a cresce, 
a se lumină și a se desvoltâ.

Scimă bine că suntă unii, cari prin mâna de feră, 
nu escludă nici libertatea, nici dreptatea. ,Numai nați
unea nâstră, ne dică ei, este alâtă de coruptă, încâtă 
are trebuință de mâna de feră a unui omu, care să 
pâtă smulge din pântecile ei feluritele obiceiuri rele și 
abusuri, cari s’au încuibată întrânsa. ‘ Aci este rătăcirea 
loră și peirea nâstră.

Der pentru Dumnezeu, după atâtea lungi, necon
tenite și felurite încercări și suferințe, cum n’au mai în
vățată încă, și cum nu vedă în istoria națiuniloră și 
chiar în a nâstră, vechiă și nouă, că îndată ce dai unui 
omă uă putere fără controlu și îlu pui pe ună scăunelă 
nițelă mai nălticelă, îsî perde și mintea și consciința, 
ajunge a se crede mai presusă de câtă cel-lalțl omeni; 
și cum întâlnesce o piedică voinței sale elă surpă și 
scâla, de unde a eșită acea piedică și tipografia de unde 
a eșită acea scriere, și încetă încetă ajunge a sfâșia tăie 
legile spre a pune voința sea în loculă loră, a stinge 
tdte luminile spre a nu mai pute nimene să-i vâdă 
nici fața, nici faptele; și dacă ș’așa se mai aude vr’ună 
versă, elă (fresce în vîrfulă vr’unui munte, vr’unei 
Arnota âre-care, ună mormântă, o temniță, și-lă îngrâ- 
pă acolo de viu, ca astfelă s’arate că, mulțămită sciinței 
și dreptăței sale liniscea morții domnesce pre
țul i n d e n e a*).

Cum nu vădă că tâte națiunile cele mici, Elveția 
Nemontulă, Belgia n’au ajusă în înflorirea în care sunt 
prin mâna de feră a unui omă, ci din contră prin 
umină, prin libertate și prin puterea legiloră celoru votate 

și primite de toți. Cum nu vâdă, cum diserăin mai susă, în 
vieța nâstră, în istoria națiuniloră ș’a nâstră, că celă care dice 
că mâna de feră a unui omă pâte conduce o națiune la fericire, 
omulă acela, din nesciință negreșită, nu cunâsce altă fe
ricire pentru âmenl decâtă aceea a viteloru pregătite 
pentru junghiare, pe care le închide într’ună mică ocolă 
și le hrănesce, le îndopă cu sila mâna de feră a vendă- 
torului, până ce le aduce în stare cândă vine cuțitulă 
să nu mai pâtă nicî să întârcă gâtulă spre a scăpa de 
dânsulă.

Nu tăgăduimă că la noi, mulțumită feluriteloră mâni 
de feră prin care trecurămă, și ce mai mâni! nesciința 
domnesce mai în tote clasele; nu tăgăduimă că, mulțu
mită voinței unui omă, pusă în loculă legiloră, corupți
unea s’a încuibată mai multă său mai puțină; afirmămă 
însă că vindecarea acestoră bâle periiciose nu se pâte

*) Dela Bistrița susti pe munte la Arnota, fostulQ guvernă 
a îngrijită a se face o zidire frumosă, după sistema temnițeloră cu 
chilii pentru prisonierii politici.

face prin mâna de feră ă unui omă, ci prin dreptatea 
încredințată, nu în mâna unui omă, fie celă mai bună, 
celă mai dreptă, celă mai înstemată de natură, ci în mâ- 
nile unui numără âre-care de cetățianl, aleși de națiune, 
dintre cei mai buni, astfelă precum Romanii încredin
țau foculă celă sfântă în paza unoră feciore numite 
vestale.

Astfelă șefulă națiunii nu mai are trebuință de 
mâna de feră, ci din contră d’o bună voință d’a se 
supune ș’a respecta voința națiunii; nu mai 
are trebuință de biciu spre a conduce pe âmenl la scâlă, 
căci nu este nici ună omă, care, vătjendă că fără sciință 
elă n’are dreptă a fi cetățiană, că fără sciință elă nu 
pote ajunge la nici ună bine, nici morală, nici materială, nu va 
merge negreșit, și de bună voe, la șcâlăspre a-șl asigură ferici
rea sea pe pamânlă, cum merge la biserică spre a-șl 
asigura fericirea în cercuri. Astfelă șefulă națiunii nu 
va ave trebuință de biciă spre a forma o armată care 
să pâtă și sâ voiască a-șl apăra Patria, fiindcă celă care 
are o Patrie, în care domnesce dreptatea, condusă de 
interesulă său și de iubirea sa, ș’o apără de bună voiă 
până la cea mai de pe urmă picătură de sânge; astfelă, 
în sfârșită, șefulă națiunii n’are trebuință d’o mână de 
feră spre a smulge corupțiunea din inimile nâstre, căci 
sorele dreptății o usucă, vântulă libertății o spulberă; și 
câtă pentru cei lași, p’aceia îi cunoscemă. »Eu jocă 
cum îmi cântă,* ne cjicea într’o di unulă dintre cei mai 
renumiți grațieri.

Dreptatea der în loculă unui omu; cumpăna cea 
dreptă în tâte și in totulă pusă, nu în mâna de feră 
a unui omă, căci mâna unui omă pâte slăbi și tremura, 
ci în t a v a n u l u palatului n a ț i u n e i; și pe tronulă 
|.ărei, ună omă cu inimă de omu, ună omă, care in viâța 
lui până aci asciutu ș’a dovedită prin fapte, că scie a 
iubi ș’a respecta națiunea sa, familia sa, pe semenii sei, 
demnitatea sa, cuventulă său; și tâte astea spre mai bună 
asigurare încă, puse în mijloculă unei libertăți, .âr nu a 
unei desfrânărl.

Acestea, și numai acestea ne Lrebuescă nouă spre 
a eși din mormântulă în care furămă afundați de mâ- 
nile de feră, spre a merge treptată spre vieță; acestea 
și numai acestea trebue să le cereină, și acestea, 
suntemă șicuri că le vomă și dobândi acum, de vomă 
înțelege în sfârșită, căastăcjia sosită timpulăși 
pentru noi să fiină după cum vomă voi să ne întă- 
rimă, să ne odihnimă, după cum vomă voi să ne 
așternemă.

Căletoria Țarului la Varșovia.

Se scriu multe despre acâsta călătoria, mai 
alesă de când s’a descoperită, că nihiliștii se 
pregătâu a întâmpină pe Țaru în Varșovia, pre- 
sentându-i în locă de pâne și sare — dinamită. 
Unii clictl cil Țarulu a renunțată a mai visitâ 
Varșovia, alții dicu că totu va merge. In pri
vință acâsta i se scrie Țiarului „N. fr. Presse:

După ce s’a descoperită atentatulă ce a fostă plă
nuită la Varșovia contra Țarului, contrarii guvernatorului 
generulu Gurko, care era p’atuncl absentă, au trămisă 
ună raportă la Betersburg, care descrise în colorile cele 
mai negre agitațiunile nihiliste în Polonia rusescă, ară- 
tândă că causa acestoră agitări este lipsa de energiă a 
lui Gurko și că Țarulă venindă la Varșovia s’ar espune 
unui mare pericolă. La curLea din Petersburg se sciâ 
că Gurko este certată cu antagonișlii săi; de aceea Ța
rulă i-a trimisă raportulă loră cu provocarea să-i des
crie fidelă starea lucruriloră. Gurko a răspunsă nea-

FOILETONU.

Din Basmele japonese.

B&trAiiulft și copacii înfloriți.
Trad. de I. S. Spartall.

O dată, de multă, de multă, trăia ună omă, pe 
care îlă chema Toni; dânsulă era ună omă cu frica lui 
Dumnezeu bună, cinstită, nu vre rău nimenui. Avâ ne
vastă și ună câne credinciosă, pe care-lă iubea și îlă în- 
grijâ ca pe ună copilă.

într’o di Toni săpa cu nevasta în grădină, când de 
odată, vătju pe cânele că latră, dă din câdă și sgâriă 
pământulă cu piciârele. Stăpânulă-său încercă să-lă li- 
niștâscă. Insă cânele râcăia mereu pământulă, își ridică 
capulă și se uită la stăpânulă său, ca și cum ar fi vrută 
să-i (Țcă: ,Vino, de vedî, că aci este ceva/

Toni luă o sapă, săpă pământulă și găsi ună bor- 
cană mare plină cu bani de aură și de argintă și alte 
lucruri de preță. Grădinarulă strînse comâra: o parte o 
dădu pomană săraciloră, pe urmă, cu ce-i rămase, cum
pără pământuri, pe care era oreză și altele cu grâu și 
așa trăia în belșugă.

Alături cu casa lui locuia ună bătrână, pe care-’lă 
chema Kuno, cu nevasta lui totă bătrână, amândoi la
comi, sgârcițl și âmenl răi.

Cândă audiră ei, ce norocă a dată peste Toni, 
vecinulă loră, veniră să-lă vedă și-’lă rugară să le îm
prumute, și loră cânele numai pentru câte-va câsuri.

Pănă în diua aceea, ori de câte ori întâlneau pe 

câne, îlă huiduiau și-lă goniau cu piciorulă. Acum vreau 
să-lă momâscă. începură să-lă mângăe și-i dau felă de 
felă de plăcinte. Pe urmă îi diseră:

»Arată-ne și noă ună locă unde să găsimă o 
comâră. <

Insă cânele începu să mârâie.
Dânșii îlă legară cu o frânghie de gâtă și-’lă tâ- 

râră în grădină. De odată elă începu să mirâse, să 
mișce din câdă și să latre.

Kuno și cu nevasta lui se puseră iute să sape și 
deteră peste o grămadă de murdării, cari puțeu focă.

Se înfuriară ei vădândă, că își bătuse cânele jocă 
de dânșii, îlă omorîră și-lă îngropară la rădăcina unui 
molivă.

Toni se duse la mormântulă cânelui și începu să’Iă 
plângă.

Peste nâpte, vădu pe câne în visă: cânele îi mul- 
țămi că nu-lă uitase și <|ise bătrânului:

,Taie copaculă, la rădăcina căruia suntă îngropată 
și fă dintrânsulă o piuliță, să-ți piseză în ea orezulă.<

Așa se și făcu și cândă bătrânulă Toni punea oreză 
în piuliță, fie-care bobă se schimba într’ună bobă de aură.

Vecinii lui lacomi, aflândă și de asta, îlă rugară să 
le împrumute și loră piulița. Insă orezulă, pe care îlă 
aruncară dânșii în piuliță se prefăcu în noroiă. Turbară 
de mâniă, sparseră piulița și o puseră pe focă.

A doua di Toni visă âr pe câne, și cânele îi <Țse: 
>Să strîngl cenușa piuliței, pe care ți-au ars’o vecinii și 
să-o arunci pe copacii cei uscațl.*

Grădinarulă se duse de dimineță la Kuno și-lă rugă 
să-i dea celă puțină îndărătă cenușa dela piulița, pe care 

o arsese. După ce luă cenușa, aruncă o mână pe ună 
cireșă, care de multă vreme nu mai făcea cireșe. Numai 
de câtă cireșulă înverzi și înflori. Be urmă puse ce
nușa ce mai avea într’o cutiă și începu să răsbată țâra 
strigândă că o pâte face ca copacii uscațl să dea er râde.

Avu bucuria să ve<jă înverdindă și înflorind ă toți 
prunii și cireșii depe o moșiă a împăratului; împăratulă 
vădândă așa minune îi dădu o mulțime de daruri și Toni 
se înlârse voiosă acasă.

Cum află Kuno și de minunea asta, luă și elă ce- 
nușe din vatră și porni la ună orașă mare strigândă, 
că pâte se facă ca copacii uscațl să înflorescă numai 
decâtă.

Ună prințu îlă chemă să-și arate sciința și numai 
decâtă aruncă cu pumnulă cenușă peste copacii uscațl. 
Insă nu răsări nici o frunză, nici o fldre, și cenușa bă
tută de vântă sări pe buzele și în ochii prințului, care 
porunci numai decâtă se fie bătuți vârtosă înșelătorii.

In locă să se intârcă acasă după cum nădăjduia, 
bogată și cinstită, din potrivă, Kuno ală nostru se’ntârse 
totă săracă, bolnavă și cu âsele frânte.

Toni prinse milă de vecinii lui. Le dete o parte din 
ce câștigase, după ce îi dojeni însă mai înainte.

Vecinii cei răi la inimă, se rușinară, se căiră de 
faptele loră rele și se făcură pe urmă âmenl cum se 
cade.



mânat a, că raportulfi acela este esagerat.fi și că elfi cu 
vieța sa garantâză pentru viața Țarului, a cărui călăto
ria este a<Ț o necesitate politică, de fire ce dâcă Țarulfi 
n’ar merge la Varșovia, acâsta s’ar părea că este o slă
biciune și ar încuragiâ pe nihiliști. In urina scrisorei 
lui Gurko, Țarulfi s’a hotârîtfi dâ a merge totuși la Var
șovia. Aici se facfi deosebite pregătiri de primire în 
trei palaturi, așa că nu se scie în care va locui Țarulfi.

Alianța Franciei cu Germania.

Sub titlulfi Nos amis Ies Anglais, nos en- 
nemis Ies Allemands, «Figaro’ scrie unfi articolă în 
favorea alianței Franciei cu Germania.

piarulfi francesfi istorisesce mai întâiu, că în anulfi 
1875 d. de Radovitz a fostă trimișii la Petersburgfi cu 
unfi nou plană de espedițiune a Germaniei contra Fran
ciei. Ducele Decazes a telegrafatfi atunci cătră genera- 
lulfi Lefld, ca să facă pe Rusia a scâte sabia în favorea 
Franciei. Cândfi Leflo ven'i la Gorciacoff, încă nu cetise 
instrucțiunile sale, ci purta mapa încă subțioră credându, 
că trebue să aștepte și să aibă timpă să-o studieze. 
Gorciacoff însă l’a făcută să presinte împăratului tâtă 
corespondența. Impăratulu a fostă adencu mișcată de 
acestfi actu de încredere și ar fi cjisă: >Am cetită totă 
și primescfi totă.< In modulă acesta resboiulă a fostă 
împedecatfi. De atunci Germania a respectată pe Fran
cia, pe cândfi Anglia pretutindenea își arăta râua voință 
cătră Francia. ’Figaro» întrebă: »Ce ne folosesce ami
ciția Angliei? Nimicii. Ce nu ne-a refusatfi nouă An
glia? Unde ne-a dată ajutoră? Nicăiri. Unde ne com
bate? Pretutindenea. Așa dară în apă cu alianța An
gliei!» Rusia e departe de noi, Austro-Ungaria se sus
trage, Italia se busumflă, rămâne așa dară numai Germa
nia, a cărei alianță e de o sută de ori mai de preferită 
decâtă a Angliei. Se potfi întârce privirile dinspre Ostă, 
dar să nu se uite, că Francia e o mare putere maritimă. 
Acăsta e calea de eșire pentru însuflețirea națională. 
Europa așteptă acăslă probă de înțelepciune și de uitare. 
»Apropiându-ne sinceră de Germania, încheiă > Figaro,’ 
e o necesitate logică, de a paralisâ pe Anglia față cu 
Francia.» Cumcă Germania ar primi alianța, ne dove- 
desce atitudinea Germaniei la conferință, repedea uitare 
a scandalului dinaintea «Hotelului Continentală,’ trimi
terea D-rului Koch la Toulon. Interesele Germaniei sunt 
identice cu ale Franciei. Ori ce ură ar trebui isgonită 
în fine, tote chimerele ar trebui să dispară. Articululu 
termină cu cuvintele: »Acordulă dintre amândouă sta
tele ar fi începutulă unei nouă ere de mărire și de bună
stare pentru omenire, o garanțiă de progresă. Să dorimă 
așa dar acesta pentru Francia, pentru Germania, pentru 
Europa, pentru totă lumea.»

Nenorociri din causa curentului maghiarisătorfi.
Cetimfi în Egyetârtâs din 28 Iulie următâ- 

rele: „Ni se scrie din Lipt6-St. Miclăușfi: Adl 
diminâță pe la reversatulfi zoriloru pe locuitorii 
orașului nostru i-a deșteptată dinsomnusunetulu clo- 
poteloră, ce vestâu o nenorocire. A începută 6ra-șl 
să ardă în orașă, și foculă aducea mare nenoro
cire, dâcă coperișele n’ar fi fostă ude încă 
de pl6ia de ieri. Din nenorocire numai 7 case 
au arsă, și nimeni nu s’a periclitată. E proba
bilă, că foculă numai din nebăgare de sâmă a 
isbucnită. E durerosă, că în orașulă nostru încă 
nu sunt pompieri, cu tote că societatea pentru 
înființarea instituțiunei de pompieri dispune de 
considerabila sumă de bani. Instituțiunea de pom
pieri nu s’a făcută până acum din causa, că cele 
două partide făcu cestiune de limbă. Anume cetă
țenii slovaci pretindă, că comanda să fie în limba 
slovacă, er> aderenții maghiarismului nu voră să su
fere acăsta cu nici ună preță. (Va să dică: ardă 
țâra întregâ, dâr’ să maghiarisămă ?! Red. G.) 
Nici o partidă nu voiesce să cedeze, deși ar> fi 
justă (?! Red. G.), ca locuitorii slovaci să recu- 
născă în sfîrșită superioritatea limbei maghiare 
(!!! Red. G.) ’ _

Corespondența nostră din Comitate.
Din jurulft Halniagiulu, în 20 Iuliu.

In numărulfi 114 alfi »Gazetei Transilvaniei» unfi 
corespondente dela Aradfi, se trndesce a netedi faptele 
pră Sânției Sale d-lui episcopii Mețiană cu ocasiunea 
alegerilortl. Domnulfi corespondentă în locfi de a ajută 
causei numai a stricatfi.

Cele severșite de d-lG episcopii în întrâga sa die- 
cesă sunt fapte împlinite și nimeni nu mai pote negă, 
cumcă și-a dată o trudă mare a împedecâ reușirea na- 
ționalilorfi la alegeri prin organele sale subalterne. Scusa 
ar fi că așa a voitfi ministrulă, care i-a impusă, dăcă ar 
pută fi scusă.

Durerea nostră a tuturoră este, că d-lă episcopă 
primesce sfaturile unui Deseană — unui Ioanescu, de cari 
ne pare rău din adenculă inimei, că au ajunsă la o 

stare așa de deplorabilă față cu națiunea și față cu tre- 
cutulă loră. Să-i mai mustrămă și noi ne dore, cu atâtii 
mai vertosă că-i apasă pe ei la bătrânețe starea loră fa
tală, din cea briliantă deodată. De ună Dimitrie Boncs, 
care nici cândfi n’a semțită românesce, căci la acesta se 
poftesce și inimă românâscă, ci s’a folosită de tâte oca- 
siunile bine venite în interesulfi și în înțălesulă său, până 
a ajunsă la starea briliantă de astăcȚt ca ună lucâferă 
întunecată ală nemului său, fără a fi dată din punga sa 
măcară ună bană pentru literatura și cultura aceluia; 
de domnulă Gâll, care în tâtă vieța sa a fostă ună tă- 
răitoru, care pentru cucernicia sa căpătă și titlulu de 
>crâsniculă lui Șaguna», de acești domni ar fi păcată a 
ne ocupă meritorialminte.

Acestea sunt împrejurările pentru cari ne simțimă 
tare mâhniți că prâ Sfinția Sa și-a alesă astfelă de con- 
siliarl cu cari dăcă nu-i va părăsi va deveni încă păs- 
toră fără turmă.

A fi omfi mare, și a fi bărbată de posițiune înaltă 
suntă două concepte, cari arareori se întrunescă în una 
și aceeași persână, a imită fără consecință logică nu în
semnă încă a jucă ună rolă mare. Domnulă episcopă 
va înțelege de sigură ce ar fi de făcută și de câtă con- 
țelegere și tăriă de caracferă are lipsă Românulă de as- 
tădi în împrejurările esistente. înaintea nâstră nn este 
nici consecința nici logică nici politică a sacrifică totă 
pentru nimica. Cumcă episcopulu nostru în timpurile din 
urmă astfelă a lucrată îi vomă dovedi «cu faptele decă 
se va cere.

Credemă că prâ Sânția Sa ar fi făcută multă mai 
bine de a se ocupă numai de organisarea bisericei și de 
desciplinarea organeloră subalterne, decâtfi să facă a se 
alege deputațl dietali mameluci.

Și in privința acesta putemfi servi P. S. Sale cu 
date despre cari este cu neputință să nu aibă cunoscință 
esactă. Noi nu credemă că P. Sânția Sa nu ar avă scire 
de aceea cumcă prolopopulu Halmaginlui, nici cândă n’a 
locuită în tractulă protopresbiterială, ci în altă tractfi, 
presentându-se numai cândfi are dânsulă trebuință, de 
unde astfelă își administrâză tractulă, încâlă de scâle și 
de instrucțiune de Dâmne ajută nici vorbă nu mai pote fi. 
— Apoi nu credemă să fi rămasă necunoscute P. S. Sale 
concubinalele preoțiloră, cari au dvenită proverbiale. 
Decă nu va crede prâ Sânția Sa fiindă noi provocațl 
prâ bucurosă îi vomă servi cu date. Acestea sunt care 
tote apasă greu în sarcina archipăstorâscă.

Putemă servi cu date speciale pănă unde și în ce 
stadiu au ajunsă nemorala — așa că nu mai trebue 
multă pănă ce nu va mai merge nimenea la biserică. 
Dâcă nu se va dă cu săcurea în rădăcina răului, frumo- 
sele cerculare și pastorale vorfi remânâ literă mârtă pen
tru toți și tote, și prânzurile cele bogate date în onorea 
străiniloră nu ne voră duce la nici ună scopă.»

_________ Cunctator.

AVISU!
Acei domni, cari au de cugetă a cercetă 

adunarea asociațiunei transilvane române 
din anulfi acesta, ce se va țină la 17 Augustfi 
st, n. în Orăștiă, și dorescu a avâ cuartire pri
vate, sunt poftiți prin acăsta a se insinuâ cel fi 
mult fi până la 10 Augustfi st. n. comite
tului instituită, pentru primirea âspețiloru.

Pentru comitetulfi de primire
Or. A. Tincu, loanu Branga,
președinte. notariu ad-hoc. 

Diverse.
Nunta la Tătari. — Călătorule francesu Mâly avu 

prilegiulă, să vedă în drumurile sale prin Rusia sudică 
o nuntă tătărâscă, despre care a și scrisă următorele 
amănunte: Mirâsa vine cu carulă până la casa ginerelui, 
și îndată ce se scobâră din cară, nisce femei o împrâșcă 
de pe coperișă cu grâu și cu meiă. După aceea trece 
pragulă ușei, în vreme ce musica cântă nisce cântece 
sălbatice, care nu încetă, decâtă numai la sferșitulă ser- 
bărei. Intr’aceea ginerele se ascunde și trebue să-lă 
caute. După ce îlă găsescu, îlă târăscfi omenii până la 
ușă și-lă pună pe ună scaunfi, în vreme ce ună bărbieră 
se gătesce mai la o parte de lucru. Bărbierulă rade 
apoi pe ginerele, dar se silesce se tțăgănâscă lucrulă său 
câtă mai multă. In sfârșită își gată acesta lucrulă; prie
tinii ginerelui îlă iau acum — pe ginerele — îlă ducă 
în casă și-lă scotă apoi âră îmbrăcată într’o haină albă 
ca zăpada. Acum începe gătâla: unulă îlă încalță, al
tului îi așâcjă ciorapii, ală treilea îlă îmbracă cu vesta 
âr celu din urmă ilă învălue cu ună surtucă mai mare 
ale cărui pusunare sunt umplute cu felurite daruri de ale 
miresei, cârpe, tabacheri ș. a. După acea începe ospă- 
țulfi și joculă, ce ține tare multă, căci acestfi nâmă mare 
patimă are pentru elă. —

*
Paserea lăcustă. — piarulni «Egyetârtes» (28 Iuliu) 

i se scrie din Szerencs, Ungaria nordică: Ună soiu de 
păsări, ce până acum nu s’a mai veijutfi, a copleșită

dâlulfi Tokay-ului, ce produce vinulfi celă renumită, 
în roiuri așa de mari, încâtfi, după mărturisirea celoră 
ce le-au vădutfi, ele suntă în stare a nimici fructele 
unei câste de dâlă în 24 ore, și prin urmare 
potfi deveni fatale pentru ținutulfi podgo
rie lorii. Până acuma viile au rămasă neatinse de ele, 
dar stăpânii vieloră suntă cuprinși de spaimă, pentrucă 
au observată, că aceste paseri locuste dau năvală în po- 
mele copte, anume în 48 de ore au roșă cu frunte cu 
totă toți frăgarii (du^n) din Kistokay. Se temă deci ca 
aceste roiuri voră nimici strugurii, pe cândfi vorfi fi copțl. 
Sburătârele acestea poporulu le numesce păseri lo
custe; âr cei ce le-au observată cu atențiune, le de
scriu astfelă: Mărimea loră este între vrabiă și coțo
fană (țarcă), la gușă suntă de o colâre urîtă ruginosă, 
la capă cenușiă, la aripi și codă nâgră, sunt mai obras- 
nice și mai temerare decâtă vrăbiele, căci dâcă prin vr’o 
împușcătură le-ai spăriatu de pe ună pomfi, roiulfi în- 
tregă sbâră pe celă mai de aprâpe pomă și îndată vină 
îndărătă de acolo. Se vorfi fi ținândă de cântărețe, căci 
necontenită le aud! scârțăindă. Ouăle și-le pună într’o 
cantitate grozavă de mare în cele mai afunde și neacce
sibile crepături de stânci prin dâlurile viiloră. Pe câte 
o di două dispară dintr’ună locă și apoi se re’ntorcă în 
roiuri totă așa de mari. Acâstă aparițiune va dâ orni- 
tologiloră ună interesantă materială de studiată. In căl
durile din săptămâna trecută s’au văzută pentru ântâia 
âră aceste pasări locuste.

❖
Unfi preoții bătăiosfi. — Citimă în «Unirea’ din 

Tergoviște; Preotulă Ioană Ghiță Popescu, de și de cu- 
rendă preoțită, totuși păstoresce turma sa cu ciomagulfi. 
In una din lunile trecute a spartă capulă mamei sale, pe 
care mai adesea obicinuesce a o bate; acâstă fiâscă dra
goste o aplică și asupra tatălui său. — Mai dilele tre
cute, în cârciuma lui Stană Mortoiu apucendu-se la cârtă 
cu Ghiță Stană Degeratu, i-a trasă o păstorâscă bătaie 
încâtfi la umplutfi de sânge rupendu-i hainele și umbrela. 
După Sf. Petru ducendu-se la cârciuma lui loniță George 
Vasilescu s’a apucată de cârtă cu acestă cârciumară, în 
urmă ajutată de colegulă său preotulă Marină Ionescu 
i-a dată o țâpănă blagosloveniă, smulgendu-i părulă, și 
terându-lă bine pe joșii, după ce la lăsată apoi s’a pusă 
cu bolovani să-i bombardeze ușa și ferestrile. Când e 
întrebată de cineva tănărulii păstorfi, că pote să i se în
tâmple ceva totă făcândfi astfelă de buclucuri, elă răs
punde: — Ei ce o să-mi facă mai multă de câtă să-mi 
ia popia? și atunci îți vedâ voi pe dracu, că am să mă 
facă primară și am se vă bagă în draci cu bătăile. Să 
ferâscă Dumnedeu pe poporă de asemeni păstori — 
bătăușă.

*
Nu totfi ce solipesce e aură. — Premiații de la 

esposițiunea, ce s’a ținută în anulă trecută în| Amsterdam, 
după cum scrie o fâiă din Viena, amară sau desilusio- 
nată. Cruțătorea comisiune a găsită cu cale a turnă 
tote medaliele — de aură și de argintă — dintr’o ames
tecătură mai ieftină, și apoi le-a botezată pe (jele de me- 
t.ală galbină »Medaille d’or», âr pe cele de metalu albă 
»Medaille d’argent«.

*
Fată, de cetățenii de rendu devenită princesă. — 

Caprițiosnlă și risipitorulă prință Sulkovsky, care de ună 
șiră de ani se află sub tutelă, a luată încă în 1868 în 
căsătoriă pe fiica unui cetățână de rândă din Viena pe 
Victorina Lehman. Femeia în 1878 s’a plânsă, că prin
țulă o tractâză neumană și tribunalulă din Bonn a des- 
părțit’o de densulă. Dar procesulă s’a mai continuată; 
princesă a pretinsă spre întreținerea sa 100,000 de mărci 
pe câte unfi ană dela prințulă, care se dicea, că are o 
avere de 72 miliâne de mărci. Sulkovsky a vrută să-i 
dea numai 9000 fl. pe ană aducendă ca motivă, că ea 
e de origine cetățână de rendă și că s’a crescută în îm
prejurări forte modeste. Tribunalulă din Bonn, pri- 
mindă acestă motivă, i-a adjudecată domnei Lehmann 
20,000 fl. v. a. Densa a apelată și tribunalulă din Koln, 
după ce oficiosă s’a constatată că prințulă n’are numai 
60 — 100,000 fl. venită anuală, i-a acordată 36,000 
mărci pc ană. In motivarea sentinței se dice, că femeia, 
deși de origine cetățână de rendă, are dreptulă a pre
tinde o susținere, cum o avea ca princesă Sulkovsky. 
Prințulă a apelată la tribunalulă imperială din Berlină, 
dar înzădară. Elă trebue se plătâscă cele 36,000 mărci 
pe fie-care ană. Dar escentriculă prință s’a mângâiată 
iute. S’a căsătorită din nou cu o cântărâță, domnișâra 
Jăger.

Cele mai mici forfece din lume se află în posesiu
nea unui cuțitară din Londra. Ele sunt numai 3/20 po
licari de lungi, și singuraticele părți nu sunt mai grâse 
decâtfi ună firă de pâră de calfi; dar cu tâte acestea 
sunt ascuțite, taie bine, se închidă și se deschidă bine. 
Piesele forfeceloră sunt ună acă cu gămăliă înșurupată, 
gămălia se pâte desșurupâ; întregulă aparată se păstrâză 
într’o cutiă de fildeșă (osă de elefantă) împodobită cu 
argintă.

Editoră: Iacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Ouraulâ la bursa de Viena
din 30 Iulie st. n. 1884.

Bursa de Biicnresci.
Rentă de aură ungară6°/0 122.15 
Rentă de aură 4°/o • • • 92.20 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.— 
împrumutul^ căiloră ferate

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

lortt 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 ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

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

mișâ.............................. 101.25
Bonuri cu ci. de sortarelOl.- 
Bonurî rurale transilvane 101 50

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

vină ung.............................99.75
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................115.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.30 
Renta de hărtiă austriacă 81.— 
Renta de arg. austr. , . 81.80
Renta de aură austr. . . 103.35 
Losurile din 1860 . . .135.70
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  856.—
Act. băncel de credită ung. 314.56
Act. băncel de credită austr. 313.50 
Argintulă —. — GalbinT

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’ori................ 9.66‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59,53 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

Cota oficială dela 17 Iulie st. v. 1884.

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

> convert. (6%) . . > 97V< > 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 34 9 —
Credit fonc. rural (7%) . . » 102 » 102 %

> » (5%) • • » 903/. n 91
> > urban (7%) • • > 101Va » 102
> > « (6%) • • > 97Va » 98
> ■» ’ (5°/o) • • > 87V« > 88

Banca națională a României » 1325 > 1405
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 344. » 347

< > » Națională . . » 240 * —
Aură • > 530.% > .—
Bancnote austriace contra aură » 2.07. > 2.09

Cursulu pieței BrașovO
din 31 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 % Pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe una jumătate de anii seu 
pe unii anu. înainte de 1-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. -3S&a DMINISTRATIA GAZ TRANS “

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI/1
se potti face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anii • • . 12 fl. v. a.
1 2 » • • . 6
1

4 • ♦ . 3
Se aedrdă abonamente și lunare cu . . 1
Pentru România și străinătate pe anu . 36 franci

1
2 » . 18

1
4 » . 9

finCelti mai ușorii mijlocti de abonare este p man-
dată postalu. Abonamentele se plătescii înainte.

Rugămt! pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

Ciasornice fl 2,78.
âUHREN

2.,E2Îa
Bn

Celti mai bunii câsornicil din lume, cu 
lanții și cutie 2 fi. 78 cr. Cesorniculă de Ge
neva de oțelu de nikelu adeverată, cu capace 
cilindru de cele mai fine, se întdree totu la 36 
de fire, cu adevărată lanții de cuirasă 4 fl. 46 cr.; 
același ciasornictt anker cu 15 rubine, cu lanții 

de cuirasă 5 fl. 96 cr. Adevărate ciasornice remontoir de oțelu de nilcel, 
ce se întorce fără cheiă, cu lanțu adevărată de cuirasă 8 fl. 95 cr.; ace
lași de argintii adeveratii 11 fl. 20 cr. Ciasornice ffirte fine de dfimne 
cu adevărată lanții de cuirasă ă 4 fl. 80 cr., 5 fl. 80 cr., 6 fl. 80 cr.; 
lanțuri de cuirasă singuru 1 fl. 20 cr.

Ciasornicarulu RIX.
Viena, II.

13—30 Magazinu de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mSsură 

se voră efectuâ din materialii solida, 
și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am onfire a recomandă onoratului pu

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

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

Comande pentru străinătate 

se primescii și se efectui^ză 
promtii și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.

13-25 Invitare de âbonamentu la cele mai eftine $iare române.
„Amiculft Familiei44 diară beletristicii și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a dl & fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 căle; — și publică : novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiunl de călătoria, studii sociali; — arliclii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — «Sciri din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesâză mai de aprăpe societatea românâscă, — „principiă 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 a«ă 2 fl., pre V4 de ană I 11. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci ■— lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulft romană.44 ț)iară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/,—2Va c61e 
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 ocasiunl, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și «schițe de predici,* și ori-ce amenunte aplicabili în predici, «catec-hese* și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, sciri — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre 1/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Română.4! Pentru tăte trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—1V3 colă — și publică: «no
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «sciri din 
lumea mare* mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporală nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibill în timbre poștali.

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

Aceia, cari voră abonâ tfite trei (fiarele nostre, ori barem done din ele, voră primi îndată gratis patru portrete f‘6rte frumdse.

Numeri de proToă, se trimitUL gra/tis ori cui.
A se adresă la: Cancelaria „1¥E<xRIJȚ1U44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de venejare 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 tote 
patra 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 comercianțî. Prețulă 50 cr. — Apologia- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privităre 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 se însdre. 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 1. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu me uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

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

Tipografia Alexi Brașovă.


