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Mercuri 25 Iulie (6 JLugustu) 1884

Brașovâ în 24 Iulie (5 AugUsttL).-
„De noi, învățătorii români, mi se pare că 

toți și-au uitată “ —- esclamă plină de întristare 
ună pedagogă dela marginea cealaltă a Arde
iului într’o scrisdre, ce ni-o adresăză.

Cuvintele lui ni-au pusă pe gânduri.
Dăcă ar fi în adevără așa, dăcă noi amă fi 

uitată de învățătorii noștri poporali, atunci ar 
urmă că amă uitată și de scdlele ndstre și ddcă 
nu ne înteresămă de scdle, nu ne interesămă 
nici de limba și cultura, nici de naționalitatea 
nbstră românăscă. Acăsta nu-o putemă admite. 
Nu declarămă noi 6re în t6te adunările ndstre, 
nu asigurămă noi dilnică în foile ndstre, că lup- 
tămă pentru limbă și naționalitate? Ei bine decă 
este așa atunci nu-i cu putință se fi dată cu to- 
tulă uitării pe învățătorii noștri, cari stăruiescă 
și muncescă necontenită pentru apărarea și con
servarea acelui scumpă tesaură ală poporului 
nostru.

Dăr pe cândă constatămă acâsta nu se p6te 
să nu recunbscemă că deși n’amă uitată de totă 
de învățătorii noștri, totuși ne îngrijimă prea pu
țină de sbrtea loră. Suntemă dedați a cere dela 
ei diligență, neînfrântă, abnegare de sine esem- 
plară, împlinire consciențiosă a datorieloră loră. 
Ce le damă însă noi în schimbă, bre ne împli- 
nimă și noi datoria ce-o avemă cătră ei?

Acelaș învățătoră adauge în scrisbrea sa: 
„Nouă nu ne ajută Episcopulă nici consistorulă 
cu nimica, numai câtă ne dau aspre porunci prin 
circulare; nouă nu ne ajută vicarulă, nu proto- 
populu, nu preotulă; suntemă părăsiți de toți și 
lăsațl în voia sorții, care nu ne e mai niciodată 
amică. “

Par’că audimă pe unii și alții (Jicândă: dăr- ’
nu iacemă noi destulă pentru învățători, cine 
pbte pretinde mai multă dela ună poporă ca ală 
nostru, care are a se luptă cu atâtea lipsuri?

Acestora le răspundemă'-; Ceremu cu tbte 
astea mai multă, nu suntemă mulțumiți cu ceea 
ce se face pentru învățătorii noștri, pentru acești 
purtători ai culturei nbstre naționale. Este ade
vărată, că nu ne ocupămă cu destulă seriositate 
de sbrtea loră.

Vădurămă de curendă o aparițiune din cele 
mai triste în Sătmară. Mai mul ți învățători ro
mâni sunt seduși a cere premii dela societatea 
de magliiarisare din acelă județă și nimenea din
tre superiorii loră nu le are nici cea mai mică 
grijă. Putău să-și vândă și sufletulă diavolului 
și nimeni nu s’ar fi mișcată spre a-i scăpă din 
ghiarăle lui. Episcopulă, consistoriulă, preoții 
din comune, c’unu cuventu toți cei chiămați a 
păcjf scblele nbstre și a ocroti pe învățătorii noș- 
trii priveau nemișcați la acelă spectaculu degră- 
dătoru.

Acum ni să relateză alte neajunsuri încă și 
mai mari din județulă Selagiului, ărăși ună postă 
espusă ală limbei românesci. Cea mai mare 
parte dintre preoții de acolo, ni se spune, nu se 
au bine cu învățătorii, ba unii mergă așa de
parte încâtă prigonescă pe bieții dascăli ca și 

Iu le-ar fi făcută cine scie ce rău mare.
nristă veste acăsta. Amu dori mai bine se 

idevărată. Ce va fi din scblele ndstre și 
ițământulu nostru poporală, ddcă preoții, 

directorii loră, voră tractă pe învățători cu ură 
și cu dispreță și dăcă, în locă de a-i sprijini în 
împlinirea grelei loră chiemări, ar pretinde dela 
ei, ca să se facă sclavii pofteloră sânțieloră 
loră? Preotulă acela, care tractâză pe învăță
toră ca pe o ființă inferibră, care depinde dela 
grația lui, dovedesce că nici datoria sa de pre- 
otă nu și-o cunbsce, nici cultură nu are ca să 
înțelbgă ce mare păcată comite printr’o asemenea 
atitudine. Alta e, negreșită, dbcă purtarea învă
țătorului este de așa, încâtă să provbce mânia 
seu disprețulă superiorului său, dbr și în ase
menea cașuri cu moderațiune și cu blândețe să 
pbtă ajunge mai multă decâtă cu prea mare as
prime ori chiar cu crudime.

Ne place a crede, că sunt rare cașurile, în 
cari preotulă să-și uite așa de multă de sânta 
lui misiune, încâtă se fie în stare a prigoni pe 
bietulă învățătoră, pentru că nu jbcă în tbte cum 
îi cântă elă. Neajunsurile, ce se nască în rapor
turile preotului cu învețătorulă, credemă că isvo- 
rescu tbte din trista împrejurare, că învățătorulă 
trebue se facă în cele mai multe comune totodată 
și serviciulă de cantoră.

Nu mai trebue se-o spunemă câtă de multă 
pierde învețătorulă din vd(ja sa împlinindă și func
țiunea de cantoră, atâtă față de preotă câtă și 
față de poporă.

Ar fi timpulă ca să ne gândimă la unele 
îmbunătățiri, ce să potă face celă puțină în co
munele mai bine situate și cea mai de căpeteniă 
și mai urgentă, după noi, ar fi, ca să despărțimă 
pe cantoră de învățătoră și să-i ușurămă astfelă 
acestui din urmă sarcina misiune! sale.

 

SOIRI TELEGRAFICE.
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Pesta, 5 Augustă. — La 12 Augustă se 
va inspecta noua gară centrală a căii ferate un
gare de stată de stată cătră comisia technică-po- 
lițienescă.

Versailles, 5 Augustă. — Congresulă a 
primită regulamentulă adunării naționale din 
anulă 1871, după care Ferry suingu-se la tribună 
voi să depună proiectulu de revisuire a constitu- 
țiunii- Andrieux și alți mai mulțl protestară. An- 
drieux de asemenea se sui la tribună. Președin
tele l’a amenințată și întrerupse ședința din causa 
agitațiunii ce domnea.

Toillon, 5 Augustă. — De alaltaerl dimi- 
nbță până eri diminbță au murită 4, er în Mar
silia 16 persbne de coleră.

------ f------ -
CRONICA DILEI.

V.-Protopopulă  gr. cat. ală tract. Dergei ne trimite 
o adresă, prin care, In numele clerului și poporului din 
tractulă Dergei esprimă »cea mai ferbinte mulțămilă‘că
tră E. S. Mitropolitulă Dr. I. Vancea, pentru înființarea 
și deschiderea Seminarului pentru tinerimea studiosă din 
Blașă. Ureză viață lângă mitropolitului.

*
Ni se scrie din Secalaia, că economului Iosifă Sieu 

i s’a întâmplată o mare nenorocire. Ca omă muncitoră. 
isbutise a avă și elă la bătrânețe o moșiOră, erâ gazdă 
bună în sată. Sâmbătă noptea în 26 Iulie, fulgerulă i-a 
distrusă totă: casa, șura, grajdiulă, cerealele, vaca și vi- 
țelulă. Abia și-a putută scăpă copilulă de 12 ani, pu- 
ținelă mălaiu și ună cașă. De trei ori l’au scosă cu pu
terea omenii din casă, căci nenorocitulă voia să aifiă și 
elă. Paguba trece peste 70011. Sărmanulă omă a ajunsă 
la sapă de lemnă, căci nu-și asigurase nici bucatele, nici 
cășciOra.

* 

D. Nic. N. Ciurcu ne face cunoscută, că dela 16 
Iuliu st. n. a începută a funcționa ca agentă de schimbă 
pe lângă bursa din Bucuresci.

*
In Lipova se va aranja la 10 Augustă în scopă fi

lantropică o petrecere de vâră. Prețulă intrării e 1 11 , 
de persbnă. Inceputulă la 6 ore după ainâcfi.

*
Ministrulă reg. ung. de culte și instrucțiune publică, 

pe basa § 70 ală articlului de lege XXX din 1884 și la 
rugarea motivată a Superintendenței de confesiunea au- 
gustană din Ardeală a încuviințată, ca candidații de pro- 
fesură pentru scolele medii din Superintendența de conf. 
aug, din Ardeală, în cei cjece ani ce voră urma după 
punerea în pracsă a legei amintite, adecă dela 1883/4 
încă de 10 ani, pelângă observarea §§-loră 63, punctulă 
3, și 65 punctă, să potă pune esamenulă de cualifica- 
țiune în limba ger mână înaintea comisiuniloră esami- 
natore ale statului.

*
Orașiulă Clusiului are de gândă, se ridice ună mo- 

numentă regelui Mateiu ală Ungariei. Comitetulă insti
tuită a statoritu unu programă pentru lucrările sale și 
l’a așternută consiliului municipală, să-lă esamineze și 
să-lă aprobe. — Unde Românii au fostă insultați, 
se ridică monumentă unui Română!

*
Cu privire la serbarea centenarului lui Horia, ce să 

pregătesce în Bucuresci, amă amintită, că .Bukaresti Hir- 
ado« dase scirea, că guvernulă și națiunea română se 
abțină dela aranjarea serbării, și că în cercurile româ
nesci vrednice de stimă, acestă serbare e des-aprobată. 
«Ellenzek* * adauge la acestea: »Noi nici decum nu ne 
îndoimă de adevărulă desmințirei ce o face diarulă ma
ghiară din Bucuresci, dar ne-ar fi plăcută să se facă a- 
căstă desmințire în foea oficială română. Atunci amă fi 
pe deplină liniștiți.»

*
Din Borgo se scrie, că pe muntele C io Ier a păș- 

cea ună omă cu fiu seu oile. Acum suntă vre-o nouă 
(file, i-a apucată ună viforă cu zăpadă și băiatulă a în
ghețată de frigă, fiindă și subțire îmbrăcată — ca în luna 
lui Iulie. A înghețată în Iulie! . ..

*
Pregătirile pentru primirea M. S. împăratului la 

Aradă se facă de ună comitetă de douătjeci și doi de 
inși, în frunte cu Salacz, căpitană ală orașului.

*
La ună tribunală ungurescă din provinciă a fostă 

o personă acusată pentru neplata unei polițe de 350 fl. 
Tribunalulu n’a decisă, ca acusatulă să plătâscă polița, 
pentrucă vice-președintele era socrulă acusatului, refe- 
rentulă tatălă acusatului, votantulă girantulă din poliță 
și grefierulă (secretarulă) chiar acusatulă'.,

*
Mâne, Miercuri, contele Eugen Zichy va plecă 

la Belgrad, să învite pe regele Milan la espoșițiunea 
din anulă viitoră dela Budapesta și să îngrijăscă de o- 
biectele, ce se voră aduce din Serbia în capitala Unga
riei, pentru despărțămentulă orientală din esposi- 
țiune.

*
Eri a plecată din Viena o deputațiune croată și 

reuniunea de cântări croată .Colo* la Praga, pentru a 
lua parte la «serbarea de înfrățire a popornlui cehică.» 
La gară au fostă primiți Croații de mai multe deputați- 
unl trimise de felurite reuniuni croate din Viena. Altă 
scopă, pe lângă înfrățire, mai este și vederea mo- 
mentuositățiloră capitalei cehice.

*
Miscatovici a publicată în numărulă de Vineri 

ală diarului .Narodne Rovine* din Agram o întâmpinare 
Ia atacurile fdiei .Sloboda* și »Pozor,< în care vorbesce 
cu multă înverșunare împotriva studențiloră și-a povățui- 
toriloră loră. Elă vrea să arate, că politica celoră două 
(fiare oposiționale duce Croația spre perire. Articolulă 
a produsă mare sensațiune.

*
M. S.'Regele va merge, — spune «Răsboiulă» — 

peste vr’o două săptămâni la Sibiiu, ca să asiste la ser
bările naționale ale Sașiloră, cari celebreză a 800-a ani-



versare a venirii lor ti în Transilvania. La aceste serbări 
se cjice, că va asista și impăratulă Austro-Ungariei îm
preună cu archiducii Rudolfă și Wilhelmă.

Nu putemă crede acesta, deorece scimă, că cam în 
acelă "timpii regele Carolii va visita Belgradulă.

*
»Posta< din Galați spune, că a sosită la Oancea 

ună transportă de 1000 de cai cumpărați din Rusia pen
tru armata română. In curendă voră sosi alțî 700 de 
cai. *

Din Belgrad se scrie, că visita M. S. Regelui 
Carolă se așteptă pe diua de 28 Augustă st. n. Re- 
gesculă 6spe va stâ acolo două seu trei Qile. Regele 
Mii an va pleca spre Viena în 6 Septembre st. n. și va 
sosi acolo în 7 Sept, cu o suită mai mare ; va fi de față 
la manevrele din câmpulă Mar chei.

*
Marele viziră ală Porței otomane Said pașa, a 

trimisă autoritățiloră din Constantinopolă și din orașele 
mai mari ale imperiului o notă, prin care ordonă să se 
aresteze toți criminaliștii de ori ce nămă ară fi. Acăstă 
măsură a luat’o vizirulă, din pricina deseloră atentate, 
ce s’au întâmplată în capitala imperiului și în alte 
orașe. *

Pe sfîrșitulă lui Iulie avea să se țină în Copenhaga 
o conferință nihilistă-anarehistică, care avea să se ocupe 
între altele și de ună atentată împotriva Țarului. Con- 
ferența nu a fostă cu putință să se țînă. căci planurile 
ei s’au zădărnicită de poliția din Petersburg.

*
Vineri în săptămâna trecută desu de dimineță a 

arestată poliția din Parisă pe o văduvă cu numele Ro
zi e r e s și pe trei fii ai săi. Investigațiunea făcută la 
timpă descoperi în casa ei bombe explosibile. Fii 
văduvei Rozieres, de profesiune mehanici, erau cunoscuțl 
poliției ca aderenți ai anarchiștiloră. Intru câtă materia- 
lulă esplosibilă aflată ar sta în legătură cu planuri de 
atentate, va dovedi cercelarea începută.

*
Mare sensațiune făcu în Geneva în anulă trecută 

cestiunea lui Paul de Arjuson. Dată fiindă peste granița 
francesă, elă fu băgată de rudele sale într’ună instilută 
de nebuni. Cu ajutorulă unoră omeni din Geneva răuși 
să fugă. Elă spuse în Geneva, că să trage dintr'o fa- 
miliă fărte avută, cu care elă nu consimte nici în păre
rile și credințele sale religiâse, nici în cele politice; de aceea 
a fostă declarată de rudele sale de nebună și a fostă 
închisă în institută. Din Geneva ceru bietulu omă spri- 
jinulă autoritățiloră francese și procesulă său se și ju
decă acum de tribunalulă din Dreux din departament.ulă 
Eure-et-Loire, resolvându-se în favorulă lui. Două «file 
înainte de acăstă resolvire însă elă — muri.

*
Alungarea Ru.șiloră din Berlin se continuă mereu. 

.Gazeta națională» crede, că acăstă întâmplare stă în 
legătură cu întâmplările din Varșovia. Părerea acăsta nu 
pote fi nici măcară verosimilă. Măsurile nu ar tur
bură atunci și pe cei ce au familii și stau de decenii în 
Berlin și apoi nici gândurile nihiliștiloră din Varșovia 
încă nu se cunoscă bine. Așa dară încă totțî mis- 
teră. *

Degaieff, omorîtorulă șefului poliției rusescl Su- 
deikin, conformă raportului presidiului poliției din Bres- 
lau, după ce a petrecută câtva timpă în Posen, a apu
cată spre Vartenbergulă polonă. Totd'odală e cu
noscută, că guvernulă rusescă a pusă ună premiu de 
5000 ruble pentru cine-lă va arătă unde se află, și 
10,000 de ruble pentru cine-lă va pute prinde. Se (jice, 
că Degaieff s’a arătată de mai multe ori pe ici și pe co
lea travestită.

*
Cea mai mare fabrică de țigări din lume se află 

în La Honradery din Cuba. Ea produce pe tji două mi- 
liâne și jumătate de țigări.

------- <■-------
FIASCULÎI CONFERINȚEI DELA LONDRA.

In ședința dela 2 Augustă. a camerei comu- 
neloru Mr. Gladstone a declarată, că conterența 
egiptdnă n’a ajunsă la nici unu. resultatu și că 
și-a greși tu scopulu, ce l’a avută de-a regula fi
nanțele egiptului. Scopulu Angliei a fostă, de a 
câștigă mijldce de ajunsă pentru cheltuelile ad
ministrației egiptene; ea nu p6te însă se primăscă 
unu plană, care nu se păte uni cu buna admi
nistrația a Egiptului. Francia nu a acceptată pro
punerile Angliei și a propusă ună altă planu, 
care ar fi produsă o confusiune financiară 
și ar fi dată comisiunei pentru datorii plenipo- 
tențe pră mari. Conterența a făcută fiascu și 
numai în privința aceea amu dobândită. 6re-caii 
resultate, că acum puterile sunt înțelese asupra 
sarciniloră, ce trebue să se impue Egiptului.

convențiune

Italia și Turcia au sprijinită părerile An
gliei; Rusia, Germania și Austro-Un- 
garia însă n’au voită să-și mai dă părerea în 
fața divergenței de opiniuni între Franța și An
glia. Fiasculă conferinței ne impune de a chib- 
zui ce posițiune să iea guvernulă în cestiunea 
egiptănă. Convențiunea anglo-francesă nu mai 
are acum putere obligătăre nici pentru Anglia 
nici pentru Francia; dar cu tăte diferențele es- 
cate, guvernulă anglesă scie prețui spiritulu con
ciliantă, ce l’a arătată guvernulă francesă față de

-------

ALIANȚA FRANCO-GERMANĂ.

Răspunrjându la sensaționalulă articolă ală 
lui „Figaro“, făia germană „National-Zeitung“ 
(Țice:

»Printre fote puterile cele mari, nici una nu se mai 
ține acum departe de pacinica alianță a Europei mijlocii, 
afară de Franța și Anglia: acesta, fiind-că s’a retrasă mai 
multă seu mai puțină de la afacerile continentului, aceea 
fiind-că se gândesce încă mereu la răsbunare. Dar pen
tru aceea aceste două puteri nu suntă nici decum prie
tine bune una cu alta; ba din potrivă, după ce cu măr- 
tea lui Gambetta se perdură și gândurile de acea »răs- 
bunare» și după ce începu pentru Franța periodulă cu- 
ceririloră sale în afară din Europa, vrăjmășia vechiă 
istorică dintre Anglia și Franță reînvia. Er’ decă s’a 
găsită ună omă să scrie ună articolă în Londra și prin 
elă să indemne pe EnglesI să-și facă din dușmanii Fran- 
cesi nisce tovarăși la cucerirea țăriloră neocupate de 
nimeni din afară de Europa acestă idee trebue socotită 
numai de o ideă episodică. Presa conservătdre englesă 
se opuse acestei păreri vorbindă pentru o apropiere 
de Germania, vatra păcii europene; mai de curândă 
se uni cu acestă gândă și presa liberă a Angliei. Dar 
chiar și în Franța acesta ideă a găsită atâția aderenți, 
după cum dovedesce articolulă lui .Figaro,c înoată o 
fOie lățită îndrăsni să vorbescă la tătă lumea pentru ea. 
Ce-i dreptă, ună articolă ală lui >Figaro,» nu se pole 
socoti de indegitătoru ală unei schimbări în direcțiunea 
politicei francese, totuși puteină să admitemă, că (jiarulă 
acesta are încrederea, că vorbesce in numele unui mare 
numără de FrancesI iubitori de pace — și de aceștia 
suntă de bună semă milione — și pentru aceea artico
lulă nu păte fi chiar nebăgată în semă, chiar decă vor
besce de niște vremuri, cari — în celă mai bună casă
— le va aduce numai viitorulă; in diua de adl dom- 
nesce încă, ce-i dreptă, dorulă de răsbunare și chiar și 
guvernulă lui Ferry nu e destulu de harnică, să-lă țină 
în freu. Lucrulă de căpeteniă rămâne: Germania e în 
stare, să pot.ă așteptă. Susținerea pacei generale pe basa 
posițiunei, ce și-a câștigată în Europa precum și chezășia 
liberei împărtășiri a Germaniloră la civilisarea țăriloră 
părăginite încă — ce se află afară din Europa — 
suntă gândurile povățuitore ale politicei sale esterne 
și prin acesta se ține ore cum o cumpenă alianței 
anglo-francese. Anglia nu are de bună semă a Qice ni- 
mică despre posițiunea Germaniei între puterile de pe 
continenlă; dar înafaiă de Europa o va întâmpină pu- 
nendu-i mai curândă piedice, decâtă ajutându-o. Franța 
de altă parte va rămâne o vreme mâchnită pentru 
perderea hegemoniei sale europene... A gândi cum și 
cândă să voră pute uni aceste puncte de vedere cu po
litica de pace germană, a cărei acceptare fără ră- 
servă, este o necondiționată apropiere de Germania, 
trebue lăsată cu iotă liniștea în sarcina aceloră două 
puteri.

De altfelă e ușoră a presupune, că ivirea acestei 
idei de apropiere acolo ca și aici este numai espresiunea 
sentimentului de esclusivismă, așa cum l’a dovedită An
glia în conferință și cum a provocată în Franța dorința 
de-ală răsbunâ. P6te espennța făcută va câce nisce fructe 
bune, procesulă acestei cocerî însă nu pote fi turburată 
și Germania de astăzi nu are nici ună temeiu, se fiă 
nerăbdătâre; »subsidiele» ei sunt propria ei tăriă și pu
tere, precum și încrederea Europei iubităre de pace.»

*

„NEMZET“ DESPRE ROMÂNI.
Organulă. d-lui Tisza, „Nemzet“ din Peșta, 

arată în unulu din numerii săi.mai noi, că după 
datele statistica, câștigate cu ocasiunea recense- 
mentcilui dela 1880 se constață, că 92T7°/o din
tre Români — va se (jică aprdpe toți Românii
— vorbescu numai limba română. Com- 
parându acestă resultatu cu celu ce îlu vedemă. 
la alte naționalități din țâră găsimu, că între cei 
ce-și vorbescu numai limba măternă Românii dau 
contiugentulă celă mai mare. Totă. asemenea 
între Români sunt cei mai puțini, cari vorbescă 
limba statului, de drece dintre toți Românii nu
mai 5'9O°/o vorbescă unguresce. Intre Germani 
20’02°/o corbescă acâstă limbă afară de cea ma
ternă, între Slovaci 9'82%, între Croato-Serbi 

lO‘83°/o. Chiar și între Rutenii, cari sunt fdrte 
puțini la numără numai 89'51°/° nu vorbescii de 
câtă limba loră maternă și așa Românii sunt na- 
ționalitatatea cea. mai necultă (?) și în privința 
limbei cea mai conservativă din totă împeriulă 
S-lui Ștefană. Vomă reveni.

DIARELE DIN CLUSIU SI MAGHIARISAREA.J J I
„Ellenzdk41 propusese, precum scimă, să se 

întemeieze o reuniune de magbiarisare în părțile 
ardelene. (!) In contra acestei propuneri să ridică 
acum „Koloszvâri Kăzlciny“ declarândă acăsta de 
o nascere m6rtă, sub motivă că inițiativa s’a 
luată dintr’o parte, care a făcută fiasco, deărece 
propunătorulă n’avea vaza cerută și pe lângă 
acăsta forma ce a ales’o spre acestă scopă a fostă 
greșită. Realisarea acestui plană neamăsurată 
timpului ară fi provocată o reacțiune. Scriitorulă 
articolului de fondă din „Koloszvâri Kăz- 
lbny,“ — care admite, că noulă primară din 
Clușiu n’a reflectată la rolulă de conducătoră ce 
i s’a oferită de Bartha Miclos în acăstă afa
cere fiind-că șefulă municipală orășenescă este 
chemată a-și consacră timpulu și puterea sa afa- 
ceriloră orașului Clușiu, — uită dice „Herman- 
Ztg.“ că învețații dela „Ellenzăk“ au obiceiulă 
d’a eși în lume, înainte de espirarea duratei man
datului de deputată, cu astfelă de deputată, cu 
astfelă de proiecte și cu duele nepericulăse, pen
tru ca să-și dea importanță, să se reînprospăteze 
în memoria alegătoriloră și apoi proiectulu trîm- 
bițată cu atâta furăre să caȚă în baltă. Puțină 
său multă reclamă totă trebue făcută. Reclama 
e totă atâtă de necesară comedianțiloră politici, 
ca și actoriloră renumiți. „Ideea de a se înte
meia o reuniune maghiară în părțile ardelene am 
ținut’o și o ținemă de o întreprindere pră gră
bită și neprecugetată, “ <Țice „Kolosz Kt>z.“ Nu
mai atunci ar avea unu sensu, dăcă între Ro
mâni și Sași s’ară formă reuniuni pentru lățirea 
și întărirea ideii de stată maghiară, care să con
sidere ca o problemă a loră de a îndemnă la 
iubire și înclinare cătră patriă.

Cu ce nimicuri își perdu redactorii Țiareloru 
unguresc! din Clușiu timpulă și cu ce nimicuri 
își umple foile loră!

ISGONIREA RUȘILORU DIN BERLINU.
O telegramă din Berlină scrie în acăstă 

privință următorele:
împrejurarea, că isgonirea Rușiloru din Berlină se 

esplică și se scusă în continuu prin aceea, că cabinetulă 
din Petersburgă a pretinsă în totă forma aplicarea unoră 
astfelă de măsuri, te transpune aprăpe în acelă timpă, în 
care Prusia din causa slăbiciunei guvernului său reac
ționară eră ca unu stată vasală ală țarului Nicolae și 
ambasadorulă rusescă din Berlină erâ mai puternică, ea 
însuși minislrulă nostru președinte. Noi nu credenă, că 
guvernulă nostru actuală va fi aplecată, să aprobeze pro
cedura presidiului poliției berlinese, care susține, că noi 
amă făcută numai plăcerea cabinetului rusescă. Ge se 
întâmplă acum cu supușii rusescl, pentru acesta respon
sabilitatea cade numai asupra organeloră năstre, și nu 
i-se face guvernului nici ună serviciu, decă responsabi
litatea se atribue unei puteri străine. O înțelegere cu 
guvernulă rusescă în privința puncteloră generale pote 
că s’a făcută, dar nu se pote pricepe, că cabinetulă 1 1- 
sescă păte avă interesă, ca să-și.vecjă pe toți naționalii 
săi, în mare parte omeni de pace' și liniștiți, sâă alun
gați peste graniție seu scoși din Europa afară. Impre- 
siunea, ce au făcut’o măsurile de aici asupra presei ru
sesc!, precum și asupra guvernamentaliloră de acolo, do
vedesce, că în Petersburg nu s’a gândită nimenea la 
aceea, ca să privescă în alungarea Ruși'oră ună actă de 
amicițiă pentru Țară. Acolo e lumea îngrozită ca și pe 
aici. Nu se pdte dori din destulă, ca organele poliție
nesc! altădată să liniștescă spiritele din afară dândă in- 
formațiunl autentice despre sfera și motivele măsuriloră 
loră. Căci isgonirile au fostă causa, că mulțl din străin! 
nu mai frecventeză Berlinulă, o împrejurare, care nu pote 
fi indiferentă pentru noi.

-------- ---------

CORESPOMDINTA NOSTRĂ DIN COMITATE.
Buciumă, 2 Aug. 1884.

La articolulă »Buciumanului< apărută In Nr. 107 
ală .Gaz.Trans.' îmi permită a reflectă următdrele:

.Valea albă» este o filiă a parochiei gr. or. Bu- 
ciumu-Poenl. Vasilie Corpade nu face pe luminătorulă, 
ci numai pe ună dascălă după sistemulă vechiă, car° 
de altcum devenindă acum neputinciosă, s’a cerut 
pensiune.

Cei 15 alegători români ai armânului magb 
Lukâcs Laszlo, dintre cari doi au fostă duși la I 
a avă dreptă de alegere, nu suntă băiași lucrători, 



datorT. în »baia domnâscă*  din Vulcoiă, cari, împreună 
cu alți mai mulți arendătorl ai lui Lukâcs Lâszlo, directorii 
.și proprietară ală mai multoră părți îu aceeași baiă au 
solvită ca arendă până acuina lie-care câte 100 până la 
200 v. a. și câte jumătate din aurulă liberă și din pâtra 
aurâsă scâsă de dânșii cu mari spese.

Acum însă Lukâcs Lâszlâ, pe care lingăii îlă inti- 
tulâză cu >Măria ta.*  vă(jendu-să alesă deputată dietală, 
și ăstă modă ne mai avândă lipsă și trebuință de vo
turile aceloră arendatori, amintita baiă a esarendat’o la 
nisce Francesi, cari cu 1 Septembre a. c. voră și întrâ 
în folosința acelei băi, âr amintiții arendatori — alegători, 
tocmai cândă le-ară fi de ceva câștigă baia, voră fi fru- 
mușelă eschiși din tâtă baia în semnă de recunoscință, 
pentru că dânșii trăpădară deunăzi pe la Ighiu, ca să 
alegă pe .Măria sa*  deputată dietală, care acuma le în- 
torce dosulă și-i lasă în baltă. Prin urmare Lukâcs 
Lâszlo rămâne alesă deputată dietală, âr alegătorii lui 
păcăliți și dăunați amară. Așa trebue Româniloră ră
tăciți și rupți de corpulă națiunei loră pentru o speranță 
în vântă!

Fiind-că amintimă Vulcoiulă, mă simtă îndemnată 
a (ace cunoscută On. publică, cum că la pâlele acestui 
munte bogată de aură de cătră mei|ă-di, cum duce calea 
cătră Zlâtna, de-a stânga se vădă ruinele de locuințe ale 
u6ei coline de . Daco-romani, carii au cultivată odinioră 
kninele acestui munte, âr de-a drepta ună cimiteră de 
mulțime de gropițe rotunde conținându-se în sine vase 
de Iută cu cărbuni și cenușă produsă din cadavrele arse 
ale acelei colonie, și urmele unui templu în mijloculă 
acelui cimitiră, apoi dela Vulcoiu spre răsărită se întinde 
muntele »Negrileasa,« în care să află câteva piuă sco
bite în stânca de peatră tare unde amintiții coloniști 
sdrobâu piâtra aurâsă căci pe acelă timpă nu erau in
ventate steampurile (morile de măcinatulă pietrei).

In fine se anunță durerâsa scire că multele ploi 
în Abrudă, și din prejurulă acestuia au causată esun- 
dațiuni durerâse în fânațe ele. și urcarea prețului cere- 
aleloră, și ni-e temă de ună viitoră și mai rău, dâcă 
cum-va timpulă nu se va schimbă spre bine.

Unu bncinmanu bătrână.

------- ----------

Selagiu, 26 Iuliu 1884.
Nu-i mai necăjită carieră, ca cariera învățătorâscă. 

Necasurile, cu cari are să se lupte ună sărmană învăță- 
toră română, le scie ori și cine, căci sunlă nenumărate; 
datorința însă ne este, ca să ne totă luptămă, în contra 
tuturoră calamitățiloră, pănă ce ne va sună ora cea mai 
de pe urmă, căci și așa învățătorulă română scie să 
rabde multă, — mai multă ca ori și cine altulă.

Una însă ne dâre pe noi învățătorii Selagiani, — 
ne dâre să ne vedemă a fi și persecutați, și încă din 
partea unoră preoți de ai noștri români.

La noi în Selagiu, abia va merge omulă în trei co
mune apropiate de olaltă, unde se afle că preotulă o duce 
bine cu învățătorulă său. La noi învățătorulă e consi
derată de unii preoți ca și ună servitoră. Unii ca aceș
tia apoi, îndată ce nu le vine bine la socotâlă, trămită 
numai ună biletă la învățătoră, în care scrie simpla- 
mente, că nu mai vre să-lă vedă în biserică cantoră și 
în șcâlă ca învățătoră. Apoi asemeni nenorociți mai 
suntăîncă apostrofați cu cuvintele de «ticălosă,*  »mișelă,« 
>omă de nimica*  etc., espresiuni de tâte filele. Ba, sciu 
cașuri, unde preotulă a luată bâta și a voită să scar- 
mene bine pe sărmanulă învățăloriă.

Cugetă doră unii preoți din Sălagiu, că și acuma 
au de lucru totă cu dascălii și cantorii cei dela 
Strîmba? Cugetă doră, că învățătorii sunt toți servii 
loră și potă să facă cu ei totă ce le place? Seu, dâră 
cugetă că noi vomă totă răbda ca și nisce heloțî, ca ei 
să ne facă de rîsă înaintea poporului?

Se înșâlă cei ce credă astfelă! Invățălorulă săla- 
giană e consciu de elă; învățătorulă sălagiană iși scie 
împlini oficiulă său cu acurateță. învățătorii selagieni nu 
s'mtă cantorii cei dela Strîmba, ca să fie purtați de că
păstru. Ei nu voră mai suferi asemenea tincture degră- 
dătâre. In cele ce preoții li suntă superiori ii voră recu- 
nâsce de superiori și decă le voră dâ onorea recerută 
unui învățătoră, atunci și ei vă voră dâ preoțiloră onâ- 
rea recerută unui preotă; căci după cum (jice Seneca: 
• Celă ce scie respectă, nu peste multă, încă 
va fi respectată.« Unii învățătoră.

-------- 1--------

PROGRAMA.
adunărei generale a despărțământului XII. ală «Asociați- 
anei Transilvane*  ce se va țină la 10 Augustă a. c. în 
Lăpușulă ungurescă.

I. La 3 âre înainte de ameiJI se va deschide adu
narea despărțământului în sala scâlei române gr. cat. 
prin membrulă fundatoră ală asociațiunei și directorulă 
despărțământului Augustină Muntână.

II. Va țină cuvântarea de salutare a adunărei ge
nerale a desp. în numele Lăpușeniloră.

III. Se alege comisiunea de 3 membrii pentru în
casarea tacseloră de la membrii ordinari vechi și noi, 
ori ajutători,

IV. Secretariulă despărțământului Petru Mureșiană 
Șireganulă citesce raportulă subcomitetului despre activi
tatea aceluia din anulă trecută.

V. Se alege comisiunea de 3 membrii pentru pro
puneri despre înaintarea scopuriloră mărețe ale asocia
țiunei: literatura și cultura poporului română.

VI. Se voră ceti disertațiunl de interesă culturală 

ori socială, cari voră fi insinuate mai nainte și admise 
de subeomitetulă despărțământului.

VII. Comisiunea din punctulă III. va raporta despre 
resultatulă înscrieriloră de membrii, și suma încasală în 
favârea asociațiunei se va preda casarului Alexe Bogdană.

VIII. Asemenea va raporta comisiunea din punctulă 
V. despre propunerile eventuale, cari se voră și perlractâ.

IX. Se va decide loculă și timpulă adunărei gene
rale a despărțământului pre anulă viitoră.

X. Incheiarea adunărei gen. a desp.
Din ședința sub corn. desp. XII ală Asociațiunei Tran

silvane ținută în Deeșiă la 27 Iulie st. n. 1884.
Augustină Muntână, Petru Mureșanu, Șîreganulu

directorii. secretariu.------î------

DIVERSE.
, Plătesce Nemțule. — In Solnocă âspeții cafenelei 
• Lloyd*  au formată o societate cu firma »Fizess nâmet*  
(•Plătesce Nemțule!*)  a cărei membrii pentru fie-care 
cuvântă pronunțată în limba germană s’au obligată a plăl1 
câte ună cruceriu. Crucerii adunați se voră dărui So
cietății pentru ajutorarea studențiloră lipsiți de mijlâce.

. Esposițiunea femeiloră serbe. — In Neoplanta s’a des
chisă alaltaeri în edificiulă scolei poporale serbescl espo
sițiunea de obiecte din industria de casă a femeiloră 
sârbe, care a fostă aranjată de cătră tote Reuniunile fe
meiloră sârbesc!. Deschiderea s’a făcută de cătră soția 
primarului d-na RudovanovicI în presența episcopului 
Petrovici și a altoră somități ale orașului în fața 
unui publică numerosă indigenă și străină. Intr’ună dis- 
cursă frumosă a descrisă Varagjanin, secretarulă reuni- 
unei, modulă, cum s’a făcută esposițiunea, mulțămi ins
pectorului Folyovici pentru sprijină, femeiloră sârbe pentru 
diligența și zelulă loră și ministrului de comerciu pentru 
concesiune. Oratorulă încheia c’ună »să trăiască regele, 
regina și pârechia princiară« care fu însoțită de strigăte 
nenumărate de »zivio.« Șese sale mari, în cari se aflau 
mai multă de 4000 de obiecte, și cari erau fârte fru
mosă decorate cu covore sârbesc!, oferă ună aspectă 
grandiosă. O mare parte din obiectele espuse sunlă din 
industria populară. Ministrulă de culte Trefort a însăr
cinată pe comisarulă Peterffy-Jâgocsy să studieze espo
sițiunea, care va durâ două săptămâni.

*
0 esposițiune de copii se va întocmi peste cât-va 

timpă în Parisă în pavilionulă orașului din Champs-Eii- 
sees. Se voră espune copii de unu până la trei ani; 
se voră distribui premii anume: pentru celă mai frumosă 
și mai sănătosă copilă 1000 fr., 500 fr. se voră dâ ce
lui mai tare dintre cei de o vârstă; 5 premii de câte 
100 fr. voră primi 5 copii, cari au fostă recomandați 
pentru premiulă întâiu, fără să obțină maioritate de vo
turi. Comisiunea pentru judecarea premiiloră se va com
pune din medici și artiști. Se voră distribui medalii de 
aură și de argintă, aceloră părinți și doice, cari au es- 
celatu prin crescerea isteță și bună a copiiloră seu cari 
voră arătâ succese nâuă pe terenulă crescerii copiiloră. 
Toți copiii, ce voră luâ parte la esposițiă voră primi o 
medaliă de aducere aminte.

*
Studenții universității din Pesta. — In semestrulă 

ală doilea ală anului 1883/4 numărulă studențiloră ovrei 
au dată 35'54 procente din toți ascultătorii dela univer
sitatea din Pesta, romano-catolicii 35'93 procente. Intre 
juriști au fostă rom.-cat. 42'93 procente; Ovrei 53'49 
prc. protestanții, romano-catolicii și greco-orientalii au 
dată ună fârte neînsemnată contingență. Universitatea 
a avută în anulă trecută 1053 de ascultători jidani. 
Tisza, care după cum se scie, e membru onorifică ală 
unei societăți ovreesci și Trefort, ministrulă instrucțiunei 
și ală culteloră, care în cuvântarea rostită înaintea ale- 
gătoriloră săi dela Pojonă și-a esprimată. dorința, a ve- 
dâ pe Jidani și în armată representați în mai mare 
măsură, să potă bucurâ. Universitatea țării stă pâte în 
frunte cu numărulă Ahasveriloră, ce-i adăpostesce 
acum.

*
D’ale oiangăiloru. — In 6 ,1. c. să voru începe a 

să împărți lemne de zidită între familiele Ciangăiloră din 
Gyorok (comit. Aradului) cari au rămasă încă în Unga
ria. Lemnele sunt destinate pentru 126 de case. Să 
voră provocă Ciangăii să începă cu zidirea caseloră, 
căci celă ce nu va zidi casă, se va considera de Cian- 
gău vagabundă. Dar ca să nu sufere lipsă pe vremea 
câtă să voră ocupa cu zidirile, Ciangăii voră primi dim
preună cu familiile loră diurne dela erariu. Erariulă, 
scrie ună cjiară guvernamentală din Aradă, în totă chi- 
pulă să îngrijesce de Ciangăi. Ei au fostă provăcjuți 
din partea erariului cu de ale mâncării, și pentru acope
rirea altoră spese încă li s’a dată câte 10 fl. de persână.

*
Castraveți. — Castraveții se potă păstră câteva 

săptămâni cu totulă ver^I și prâspețî, dâcă îi cufunzi In 
apă, cinci până la optă centimetri, cu partea, în care le 
e cocenu, și-i lași se stea astfelă; apa trebue primenită 
mai desă. Unii îi mai ungă cu albușă de ou, pentru ca 

să nu să usce. Pentru ârnă se pună castraveți întregi 
și nesdrențuițl la câjă în năsipă curată și bine uscată 
într’unQ vasă bine închisă. Vasulă se îngrâpă apoi în 
pământu, la o adâncime cam de ună metru — pămân- 
tulă să fie însă svântată.

*
Porcii turbatu. — In Pocrupsco — se scrie 

din Agram — eră chiar târgă și veniseră mulți omeni 
la elă. Ună porcă aprinsă de furiă aduse o neorânduâlă 
îngrozitâre între âmeni și dobitoce — ce erau mișcați și 
mișcate de elă. înspăimântate animalele se rupeau de 
ori și unde erau legate și într’o nebună fugă alergau pe 
strade, în care se născu ună tumultă grozavă. Șese 
bărbați și o femeă au fostă omorîți în acestă tumultă, 
vre-o douăzeci și nouă porci fură sdrobiți și sfășiați, 
mai mulți âmeni răniți. In sfîrșită porculă fu prinsă și 
dată celoră pricepători, să facă cercetări cu elă.

*
Țăranulă curtenitorii. — Ună țărână bogată din 

Ungaria, ne spune ună diară ungurescă, se așezase în- 
tr’ună cupeu de clasa a doua. In cupeu mai erâ și o 
tânără damă. Țăranulă îșî umplu luleua și întrebă pe 
tânăra damă: »Nu te supără fumulă de tutună? — >Ba 
da, mă înâcă.« — »Ei bine, atunci dă-te josă din cupeu, 
pentru că acum voiă se fumeză,*  dise curtenitorulă 
țărână. *

Letargia. — La 29 Iuliu sosi la Paris caporalulă 
Boissy, omă de 50 de ani. Cătră ârele două elă declară 
că vrea să se culce. La ârele 7 mama lui merse să’Iă 
deștepte; elă dormia. Respirațiunea îi era regulată și 
fața liniștită. I să strigă, fu mișcată cu putere, se aruncă 
apă pe dânsulă, fără a se deșteptă. Atunci fu lăsată 
să dârmă pănă a doua dl. Somnulă urmă în acelașă 
modă ună somnă adâncă. Să căută unu medică, care 
după ună examenă minuțiosă declară, că se află într’o 
lelargiă cu totulă caracteristică și ca medicamentă or
donă o dușă. Caporalulă fu băgată în apă rece și nu 
păru câtuși de puțină să simtă ceva. Ună medică mi
litară confirmă prescripțiunile confratelui său civilă. Din 
acestă timpă, Boissy dârme într’una, este hrănită cu bu- 
lionă c’o sondă esofagiană. Elă a devenită puțină cam 
palidă; respirațiunea i este mai slabă, dar nu pare că 
sufere. Pentru întâia oră Boissy a fostă cuprinsă de 
acestă somnă dar părinții lui au declarată că era de 
nnă temperamentă fârte nervosă și că din copilăria lui 
avusese mai multe accese de somnambulismă.

------ 4------
Bibliografii!.

A apărută «Programa gimnasiului superioră, pre
parandiei, normei și scâlei poporale de fetiție din B1 a ș i u 
pe anulă scol. 1883/4.*  Cu tiparulă seminarului archi- 
diecesană.

x
.Elemente de poetica română*  de Iân Lăzăriciu, 

profesoră. Edițiunea a doua. Deva, cu tipariulă lui A. 
Breier.

x
• întrunirea publică din sala Orfeu dela 1 Iuliu 1884.*  

Discursulă d-lui N. Blaremberg. Bucuresci în tipografia 
lui Miulescu. Calea Victoriei Nr. 32.

x
A apărută: «Filoxera*  de Alesandru N. Gre- 

ciană. Craiova 1884.
x

• Vocea Română*  dela 15 Iulie (Craiova) are 
următorulă sumară: Cătră cetitori, de com. de redac- 
țiune. Memoria artificială, de I. Niculescu. Adriana, 
de G. Th. Buzoiană. Poporele suntă creatârele 
sârtei loră, de G. Bucurescu. Cristranismulă, 
de D aconulă D. Ionescu. China și locuitorii săi 
de M. V. Stăureanu. Ună cimitiră la țâră (poesiă), 
de G. B. Meridi anulă universală, de G. Th. Bu
zoiană. Cântece populare din ArflQlă, de Gr 
Sima a lui Ionă. Cestiunea Sudanului egiptână, 
de G. Th. Buzoiană. Discursulă d-lui I. Bombă 
cilă, pronunțată la distribuirea premieloră la scâla nor
mală din Craiova. ------ »------

Invitare de prenumerațiune. Subscrisulă îmi iau li
bertatea, a aduce la cunoscința on. publică română, că 
am pusă sub țipară unu volumă întitulată:’ »0re de 
petrecere*  care va cuprinde romanuri în»miniatură, 
novele, povești, copii de pe natură, amintiri din copilăriă 
și diverse — scrise în limbă ușâră poporală. Volumulă 
va apăre pe la primele lui Octombrie n. a. c. și se va 
cuprinde în 10—12 cole tipărite frumosă în 8%.

Prețulă abonamentului: pentru Austro-Ungaria 1 fl. 
20 cr. v. a. România 3 lei noi, se va trimite înainte, 
însoțită de lista de abonamentă, celă multă până la 
1 Septembrie nou a. c. ca să mă potă orientâ cu nu
mărulă esemplareloră, ce se voră tipări. CIoectanții la 
10 exemplare voră primi unulă gratis.

Căldura și sprijinulă On. publică cetitoră, precum 
și bunăvoința d-loră colectanți îmi voră servi de încu- 
răjare pentru viitoră.

Viena, Iulie 1884.
Alexandru Tuducoscu.

Adresa autorului: Viena, Hernals, Ottakringer Ilaupt- 
strasse 27.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.15
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.15 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 101.90

Bonuri rurale ungare . . 101.25 
Bonuri cu ci. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.- 
Bonurl rurale transilvane 101 50

Curaulu la bursa de Viena 
din 4 Augusta st. n. 1884.

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

vină ung.............................99.75
Imprumutulti cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115.25 
Renta de liărtiă austriacă 81.05 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aură austr. . . 103.25 
Losurile din 1860 . . . 134 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 863.—
Act. băncel de credită ung. 312.50
Act. băncel de credită austr. 311.25 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orI.................. 9.65>/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.45 
Londra 10 Livres sterlinge 121.50

fflSnrsa de tfhietirescl.
Cota oficială dela 20 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cuirip. 937a vând. 94
Renta rom. amort. (5%) . . 957a > —

> convert. (6°/0) . . 97 7< > 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > B41/, » —
Credit fonc. rural (7%) . . > 1027, > 1028/,

9 H „ (5°/o) • • n 907a JJ 91
> > urban(7°/0) . . » 101 s/4 > 102
9 > » (6’/0) . . > 977a > 98
> > > (5°/0) • • > 877a » 88

Banca națională a României » 1325 > 1405
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 346. » 347

« > > Națională . . > 240 » —
Aură • » 5'3O.°/o » .—
Bancnote austriace contra aură > 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovfl
din 5 Augustă st. p. 1884.

Bancnote românesci . . . . Cump. 9.12 Vând. 9.16
Argint românesc .... . . » 9.10 9.15
Napoleon-d’orI................. . . » 9.62 » 9.66
Lire turcescl..................... . . » 10.90 > 10.96
Imperiali......................... . . > 9.84 > 9.88
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.

H

L. 93 ci*,  costă ur- 
mătorele obiecte de va- 
lore, care, precum se pote 
dovedi, au costată în

treită.
Aceste obiecte vor*  face sensațiune. 

1 ces*  deșteptătorii, de bronz*;  
1 ocllianu opticu: care vede în de
părtare de 3 milurl; 1 cesu de sore, 
ce se pdte întrebuința la ori-ce casă; 
3 farfurii de cristal ii pentru com- 
potU; 3 tave de metal*  albii pentru 
apă; 1 instrument*  care atrage 
venatulu; 1 album*  de piele forte 
eleganții pentru 40 de fotografii, 1 
ornament* ; 12 săpunuri de dife
rite soiuri, precum de plante, viorele, 
rose etc., costând*  bucata 20 cr. ; 
ună ornamenta pentru domne și domni 
din aur*  duplu, bun*,  precum broșe, 
cercei, nasturi de benți, 3 nasturi 
de cămăși; 1 pereche de pantofi rococo

pentru casă, eleganți pentru ddmne 
sâu domni; 1 pânzetură de masă în 
stil*  rococo, brodată cu aur*,  12 lin
guri de metal*  patentat*,  care remâne 
totdeuna alb* ; 1 necesara pentru or
namente și cusută, cu degetaru, ace, 
etc.; 1 zaharniță fdrte fină, ce se în
chide; 1 instrumenta de făcuta focă 
la venătore cu cap*  de vulpe, o fru- 
m6să poddbă în cameră; 1 pereche 
de paraglodurl patentate, de cele mai 
nouă, cu mașină; 1 Ijricegu necesara 
cu scobitore de dinți, în ureche, sub 
unghii; 1 pereche de sfeșnice elegante. 
T6te aceste obiecte se capătă numai 
pentru 4 ffl. 93 cr.

La trimitere se mai plătesc*  46 cr. 
pentru ladă.

FABRICA: YIENA) II, PRATERSTRASSE 16.
In marele depositu Rix.

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."
se potă face la 1 și 15 

Austro-Ungaria pe ană
i

i

Se acdrdă abonamente și lunare
Pentru

r
w

Celă mai 

dată poștală.

Rugămă pe domnii abonați s6 binevoiSscă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea (Rarului să nu sufere nici 

cea mai mică întârziere.

Pentru

România și

2 »

4

a fie-cărei luni.

. 12
. 6
. 3
. 1
. 36
. 18
. 9

este prin man-

• 7
• •

• •

cu .
străinătate pe ană

i
2

4

mijlocă de abonare

v. a.

»
»

fl.

franci

usoră

Abonamentele se plătescă înainte.

Administrațiunea.

16-26 Invitare âe abonament*  la cele mai eftine $iare române.
„Amicul*  Familiei46 (jiară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a dfi a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 cole; — și publică: novele, poesii, romanurl, aventuri picante, impresiunl de călătoriă, studii sociali; — articlii seientificî mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — >ScirI din lumea mare*  cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprope societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
număru este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 11. pre 7a ană 2 fl., pre 7, de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotul*  roman*. 66 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de P/4—2'/a căle 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe'oră teologice*  — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecî, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiunl funebrall, precum și »schițe de predici,» și ori-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 7a 2 fl., pre 74 I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„dârțile Săteanului RoiitâmVi Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s colă — și publică: »no
vele poporale, istoriâre, fabule, poesii, anecdote, proverbii*  și alte »amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe.. de economiâ, industriă, higienă ș. a., — »scirl din 
lnmea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

T6te 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 tote trei (tiarele nostre, ori barem două din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumăse.

Numeri d.e pro"bă se trimitiă. g’xatis ori cui.
A se adresă la: Cancelaria „WEGRIJ'ȘTU66 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vânzare următorele opuri, de minune eftiue:

Amoră și dincolo de mormânt*.  Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea 1., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din' econorniă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianțî. Prețulă 50 cr. — Apologia- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederile și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românesci 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. — Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Ifigenia 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 să se însdre. 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 Goelhe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Econorniă pentru scolele 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 mă uita. 
Colecțiune; de versuri funebrall 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. ■ ■ —

15-30 BKagazinu de mcălțămmie
„C1SMA B,OȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după măsură 
se vor*  efectuâ din material*  solid*,  

și cu prețuri moderate.

Subscrisul*  am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomând*  onoratului public*  depositul*  
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primesc*  și se efectui^ză 

promt*  și cu prețuri moderate.

G. Orghidanu.

Tipografia Alexi Brașov*.


