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NB 132. Duminecă 29 Iulie (10 Augustu) 1884.

Brașovu în 28 Iulie (9 Augustu).
Principele de Bismark a inaugurata o cam

pania seridsă în contra „elementeloru nesigure.“ 
Delăturarea acestorti elemente pare a fi marea 
problemă a dilei.

Unulu din cliarele oficidse din capitala Ru
siei, „Gazeta de Petersburg,“ are informațiunea, 
că măsurile de espulsiune în contra Rușiloră din 
Berlin voră fi continuate și față de supușii ce
lorlalte state. Este posibilă, <jice numita fdie, 
ca și alte state se procădă totu asemenea, spre a 
delăturâ în unire, „pe basa legiloru esistente“ 
elementele nesigure.

Cari sunt aceste elemente ? Eată o întrebare 
la care cu greu se p6te răspunde. Căci dăcă ar 
fi vorba numai de vagabuntji, de nihiliști și de 
anarcliiști, nu mai e de lipsă d’a să luă măsuri 
speciale de espulsiune, după ce și așa întregu 
aparatnlu polițieloră este puști în mișcare spre 
ai descoperi.

Măsura de espulsiune a poliției din Berlină 
fiindă estinsă asupra tuturora supușiloru ruși: 
tineri și bătrâni, însurați și ncîusurați, locuitori 
vechi său pasageri ai capitalei germane, este de-o 
importanță multă mai mare, și după tdte preve
derile omenesci ea n’a putută fi luată decâtu din 
două considerațiuni. Său că principele Bismarck 
consideră pe toți supușii străini locuitori în Ger
mania, ca pe unu elementă turburătorii, care 
face și nutresce propaganda revoluționară în Ger
mania, ce amenință temeliile nioiiarchiei Holien- 
zolleriloru, său că cu acea espulsiune urmăresce 
unu scopă deosebită față de Rusia.

Dăcă amu pută crede (jiarelonl germane 
casulă celă d’ântâiu este cel îi mai probabilă; ear 
dăcă vomă avă în vedere tăcerea semnificativă, 
ce-o observă o parte a pressei rusesci și bănue- 
lile ce le esprimă cealaltă parte ne vomă gândi 
mai multă la eventualitatea din urmă.

Și care păte fi motivulă politică de care se 
conducă cei din Berlină? Unii dică că voiescă să 
facă ună serviciu Rusiei, dăr (jiarulă rusă „He- 
rold“ o spune clară și limpede, că Rușii sunt 
prigoniți de cătră Pruși, pentru a încordâ relați- 
unile între Germania și Rusia.

Acăsta ar însemnă că se prepară viitorulă 
răsboiu ală Austro-Germaniei cu Rusia, pe care, 
se dice, că l’ar dori așa de multă marele cance- 
lară germană.

țfiarele rusesci, ca și cândă ară fi voită se 
aibă o probă, că espulsiunea Rușiloră din Ber
lină nu este îndreptată în contra Rusiei, pretin- 
seră mai tdte, că urmarea logică a acestui faptă, 
dăcă nu e vorba numai de jidărirea Rușiloră, 
ar fi, ca măsurile de espulsiune să se estindă și 
asupra supușiloră celorlalte state.

Acăstă dorință se esprimă din ce în ce mai 
multă și ceea ce este fdrte caracteristică până 
acuma numai din partea pressei rusesci. „Ga
zeta de Petersburg“ ne spune, că Rusia ar fi 
luată inițiativa pentru ca tdte statele se facil ca 
Germania cu supușii străini. Acesta însă încă 
nu dovedesce că Rusia ar fi fostă din capulă lo
cului înțelăsă cu Germania.

Amă accentuată aceste împrejurări, căci după 
modulă cum se va resolvâ misterulă afacerei es- 
pulsiunii se voră pută judecă și adevăratele re- 
lațjuni ale Germaniei cu Rusia și întru câtă aceste 
două state mergă său nu mână în mână.

Posibilă ar fi și aceea, că Rusia, ne mai 
sciindă ce să încăpă cu nihiliștii, voesce să li se 
spargă tăte cuiburile din străinătate, de unde 
se conducă tăte mișcările revoluționariloră ruși.

Or i-cum ar fi, prepare-se său nu îăsboiulu 
dintre Austro-Germania și Rusia, ună lucru e 
sigură, că aceste măsuri, mai alesă dăcă se voră 
luă și de celelalte state, voră produce o reacțiune 
grozavă în Europa, care ca tdte reacțiunile, ce 
au bântuită în seclulă acesta popărele continen
tului, se va sfârși printr’o vărsare de sânge cum
plită.

Prin urmare, fie că măsurile de espulsiune 
se facă în contra Rusiei, fie că se făcu în servi- 
ciulă ei și dintr’ună casă și dintr’altulă nu re- 
sultă decâtă răsboiulă.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.*)

Berlinu, 9 Augustă. împăratulă Wilhelm 
a sosită sănătosă în Grossbeeren și de aici a 
plecată îndată la Babelsbergă.

Versailles, 9 Augustă. — Congresulă du
pă mai multe scene turbulente provocate de par
tidele oposante drăpta și stînga, a hotărîtă înche
ierea desbaterii generale. Ședința în urma acestei 
hotărîri a trebuită să fiă întreruptă din causa 
sgomotului, care numai voia,să înceteze. Ședința 
redeschisându-se mai pe urmă să începu discur- 
siunea specială (pe articule) a proiectului de re- 
visuire.

Salerno, 9 Augustă. — Magazinulă de 
prafă din castelulă San Giorgio a esplodată. 
Trei persdne mdrte, trei vulnerate.

CRONICA piLEI.
Mâne Duminecă, în 10 Augustă, mustea pompieri- 

loră voluntari va dă la 4 6re d. a. concertă la berăria 
»Hajek< (Hellwig).

*

Reuniunea învățătoriloră unguri din Ungaria de sudă 
și-a ținută adunarea generală în 15 și 16 Iulie st. n. în 
Becichereculă mare și a alesă de membru onorifică pe 
ministrulă instrucțiunei și ală culteloră Augustă Trefort. 
In diploma, ce i s’a trimisă Trefort este numită »maestru.» 
«mare bărbată de stată,» și »nemuritoră reformatoră ală 
culturei naționale.*  Apoi la ună locă se cjice: »Aici, în 
mijloculă povoiului feliuriteloru naționalități, noi suntemu 
meniți pentru săvârșirea unui mare lucru. Puterea pen
tru acesta și nădejdea în succesă ni-o împrumută con
știința, că în fruntea organisărei culturale unguresc! stă 
Augustă de Trefort. Noi avemă tare credință în trium- 
fulă idealului, ală cărui drapelă îlă țineți și-la pur- 
tațl d-v6stră.« — Stimă că acestă ideală este maghiari- 
sarea și de aceea nu ne tememă că elă va triumfă 
vreo-dată 1

*
Referitoră la furtulă de 30,000 fl. din Buda-pesta 

nimică sigură nu s’a aflată. Mărturisirile tuturoră am- 
ploiațiloră de la postă constată, că predarea lădițeloră 
cu banii s’a făcută în ordine și la gară și la oficiulă 
poștală din Pesta și conformă instrucțiuniloră esistente.

*
Soția lui Martină Mezei din Clușiu a născută în 

săptămâna acăsta trei fete. Atâtă mama câtă și copii 
sunt sănătoși.

*
In tabăra de barace dela Murășă-Oșorheiu voră fi 

concentrate 9 batalione de honvedi și ună regimentă de 
husari, cu totulă 2250 de 6meni infanteriă și 600 cava- 
leriă. Manevrele voră dură 19 dela 9—27 Sep- 
tembre.

*
Ună corespondentă din Viena ală »Voinței Națio

nale*  vorbesce într’o scrisăre și despre d-ra Agata Bâr 
sescu și dice: «Iată lista, roluriloră ce ea va jucâ în 
ârna viităre sub speciala direcțiune a directorului și 
marelui poetă dramatică Wildbrandt: .Mademoselle de 
Laury*  (dramă în 5 sete de Gonrad Mosing); »Sfîrși- 
tulă lui don Juan* ; (tragediă de Paul Heyse, rolulă 
Gittei); .Princesa Eboli*  (din ,Don Carlos*  de Schiller); 
>Porția*  (din Schyllock de Scheackspeare); »Leonora« 
(din »Vasalc și »Riege‘ de Wildbrandt); ,Joana d’Arc 
de Schiller; »Lady Milford*  (din Cabale und Liebe de 
Kotzebue).

*
«Românulă*  află, că d-nii Moceanu și Velescu, 

cunoscuții gimnastici și jucători români, aă ajunsă la 
Madrid în diua de 25 Iulie și voră dâ representațiunl 
de jocuri naționale.

*
»Telegrafulă« spune, că d. colonelă Cârpă plâcă în 

Rusia, ca să aducă ulliinulă transportă de cai pentru 
armata română. D-sa se duce la Tiflis.

*
» Agenția Havas*  din Româuia a primită următdrea 

inforuiațiune: Sâmbătă la 2 Augustă, ^Societatea națio
nală*  de medicină din Marsilia a ținută o ședință în 
cursulă căreia doctorală română Marcoviciă a declarată, 
că nu crede în esistența microbiloră, și că transmiterea 
colerei se face, după a sa părere, nu prin miasmele at
mosferice, ci prin contactulă omenescă.

*
D. Emil Castellar, renumitulă oratoră spaniola, a 

plecată — (fice »Voința Națională1 să viziteze Europa 
orientală. La finele lui Augustă va sosi pote și în 
România.

*
Carol Emil Franzos, cunoscutulă scriitoră, va 

merge în România, să studieze limba, viața și obiceiu
rile poporutui română.

*
Din Constantinopole se telegrafeză, că bastimen- 

tulă română »Mircea*  a sosită la Batum.
, *
Numărulă persdneloră date în judecată pentru esce- 

sele antisemitice din Nisni-Novgorod se urcă la cifra 
de 43.

*
>Journal de St. Petersburg*  desmite știrea dată 

de unele (fiare francese și belgiane, că în Rusia s’ară fi 
ivită bole epidemice. Ciuma siberică, despre care să 
vorbesce, este pesta bovină. Omeni n’au murită nici 
unulă de nici o bălă epidemică.

*
Comandantulu regimentului de gardă călăreță, din 

Petersburg, colonelulă Bareatinsky a fostă concediată 
și destituită din postulă de ajutantă imperială. Său vr’o 
intrigă, e causa, seu e nihilistă.

*
Din Varșovia se anunță, că țarulă va face călăto

ria sa la Varșovia pe mare pănă la Danzig și de aici pe 
Vistula în susă pănă la castelulă Skierniewice, care e 
situată în apropierea Varșoviei și destinată șederii țaru
lui. Despre întâlnirea țarului cu împărații Germaniei și 
Austro-Ungariei în Alexandrowo nu se mai vorbesce ni
mică. *

Se scrie din Sevastopolă unui (fiai>u din Moscva, 
că în fiua de 11 (23) 1. c. s’a întâmplată acolo o mare 
nenorocire. Dela 8 dimineța până la 1 după amâdl căcju 
atâtă în orașă câtă și în împreju -imea lui o plâie așa 
de torențială în câtă făcu mari stricăciuni. In orașă ca
sele au suferită mare pagubă și unele din ele suntă 
cu totulu distruse. Apa din Balca crescea cu o iuțâlă 
înfiorătore. In acestă furtună periră și 6menl așa d. e. 
trei copii ai locuitorului Poliaca s’au înecată, precum și 
mai mulți țărani, cari erau ocupați cu lucrarea câmpului.

S’au distrusă asemenea și edificiurl, printre cari și 
visteria. Paguba numai din ofașă se ușcă până la 
200,000 ruble.

*
»Pol. Corr.« anunță, că Pdrta pregătesce trape, 

munițiune și proviantă pentru suprimarea revoltei din



Yemen-Tonpelâ. Trupele de acolo voră fi ridicate la 
cifra de 10,000 de omeni.

*
Dintre cei opttl soldați turcesc!, cari au fostă con

damnați la mârte pentru revolta din Assiuth, doi au 
fostă esecutați Marția trecută. Pedâpsa celoră lalți s’a 
schimbată în muncă silnică pe viață.

*
*

Intr’unulă din numerile trecute anunțasemă, că d. 
Binder, fiulă consulului englesă dela Rodosto a fostă 
prinsă de briganzi, și cerută 7000 punți sterling! ca 
preță de răscumpărare. >Pol. Corr.» află acum din Bellova 
că d. Binder se află în viață, dar bolnavă din causa 
spaimei și a călătoriei obositdre. 0 scrisăre în limba 
grăcă, subscrisă de d. Binder și de capulă brigandiloră 
s’a trimisă superioriloră săi, cerându-se 4000 punți tur
cesc!, prețulă răscumpărării. Tratările s’au și începută 
între superiorii d-lui Binder și între capulă brigandiloră. 
Totdeodată autoritățile ostrumelice îș! dau tâte silințele 
să prindă pe tâlhari,

*
Flota francesă, sub comanda admiralului Courbet, 

a desbarcată pe insula Formosa și a ocupată porlulă 
și minele dela Colung. Se crede, că Chinesii voră dă 
despăgubirea de răsboiu cerută de guvernulă francesă, 
care e hotărîtă a procede cu Lâtă energia în contra 
Chinei.

*
Ofîciulă vamală din Lyon a confiscală ună butoiu 

cu esemplare de ale (Jiarulni anarchistă din Geneva 
»Rovolte.«

*
Din Linz se telegrafâză la „Neue freie Presse,“ că 

în Kirchenschlag și vecinătățile sale, după ce a durată 
tătă diua o mare furtună, căcju pela 4 6re o ploie cu 
grindină de mărimea unui ou de porumbă. In curtea 
casei băiloră ghiața era de-o înălțime, între 15—20 cen
timetri, și o au cărat-o cu săniile. Ghiața se află și în 
unele camere, din causă că grindina spărsese ferestrele. 
Dăcă cineva se uitâ din terestră în grădină, ave înaintea 
lui aspectulă unui sată în mijloculă iernei. — Aceeași 
furtună se descărcă și peste vecinele sate Blindmarkt și 
Amstetten. Aci se adunară mari nuor! întunecoș! dâr 
în locă se cadă apă, cădu grindină de mărimea unei 
nuci, care .răni pe mulț! inși âr pe alții îi umplu de 
spaimă. In Grein o ruptură de nuor! a distrusă o moră 
âr personagiulă morei a fostă înecată. Și aici cădu o 
mare cantitate de grindină, care a făcută mari strică
ciuni.

*
Mai multe corăbiore de pescari englesi au prădată 

mai filele trecute o eorăbioră germană, Pentru apărarea 
pescariloră nemți împotriva acestoră pirați, s’a staționată 
acum o canonieră în Marea de Nordă. Englesii însă totă 
nu și-au contenită atacurile loră, așa că mai la urmă 
va fi de lipsă să intervină guvernele celoră două țări, 
pentru a pune capătă acestoră abusurl ale păscariloră 
englesi.

ADUNAREA DESPĂRȚ. IV. ALU ASOCIAȚIUNEI.
Pianulă superiorii, 5 Augustă.

Precum s’a publicată într’ună numără ală pre
țuitei > Gazete,*  provocarea relativă la ținerea adunării 
despărțămăntului IV ală Asociațiunei transilvane pentru 
literatura și cultura poporului română, acâstă festivitate 
națională de mare însemnătato pentru totă Românulă, 
s’a și ținută aici, Duminecă în 3 Augustă sub conduce
rea d-lui directoră interimală Ioană Piso.

*) Așa num6u Curcanii sfărâmăturile ghiulelelorâ turcescl.
•*) Dela șalvari, pantalonii largi ai Turcilortt,

Sciindă positivă că d. secretară ală adunării va ra
portă în modă oficiosă, și mai amănunțită despre decur- 
sulă acestei adunări, îmi permită a aduce la cunoscință 
Onor, publică cetitoră unele momente d’o însemnătate 
mai caracteristică.

încă în diminâța (jilei de 3 Augustă fruntașii locu
itori ai acestei comune, să mișcau ca furnicele în drăpta 
și în stânga așteptândă cu o însuflețire mare întâmpina
rea multă dorițiloră ospeți. Timpulă ploiosă de dimi- 
nâță se păre a nu-i favorisâ, dar pe la 8 âre împrăș- 
tiindu-să norii și suritjândă ună sâre voiosă, inimile să 
liniștiră. O mulțime de bărbați și flăcăi călări, îmbră- 
cațl serbătoresce, cu stindarde naționale în frunte por
niră în galopă sub conducerea d-loră învățători spre să
tulă vecină Pianulă inferioră pentru a întâmpină și bine- 
ventâ pe ospeți. Pe la 11 âre stimabilii âspețl sosiră, 
dar nu în numără precum să așteptau, ci multă mai 
puțini. Cu tâte astea sătenii priviau cu o bucuriă nees- 
primabilă la cei sosiți.

Acestă însuflețire a Piănariloră a fostă cu atâtă 
mai simțită, de âre ce de cândă esistă înalta instituțiune 
în acestă ană pentru prima dată s’a serbată aici adunarea. 
După terminarea serviciului divină, adunarea să deschide 
în biserica locală prin o cuvântare acomodată însemnă
tății cjilei, rostită de cătră d. directoră interimală 1. Piso, 
accentuându-să în termini preciși scopulă înăreță ce-lă 
urmăresce >Asociațiunea transilvană.» Directorulă inte
rimală ală desp. aducândă mai departe la cunoscință 
celoră de față espirarea terminnlui alegerii sale și prin 
urmare încetarea dreptului d’a conduce adunarea, se adre- 
sâză căLră adunare să alegă ună președinte pentru con
ducerea ședinței. S’alege totă Dir. inter., se formeză comisi- 
unile și se procedeză mai departe pe basa programului. 
Ajungendu pe tapetă cestiunea alegerii directorelui pe 
anulă viitorii, să propune d. Ioană Piso și se alege.

Până aici au decursă lucrurile mai multă mono
tonă ; partea cea mai însemnată insă din totă decursulă 
ședinței și așa cjicendă coloritulu celă mai bătătoră la 
ochi să cuprinde în vorbirea de mulțămire a directorelui 
ședinței și anume: Directorele mulțămindă adunării pen
tru încrederea depusă in densulă, arată zelulă deosebită 
și interesulă viu cu care urmăresce acestă causă sântă, 
și că în mânia tuturoră persecuțiuniloră și intrigeloră, și 
atacuriloră, ce a avută a suferi dela adversarii săi, a fă
cută totă ce s’a putută și va face și de aici încolo.

Ei bine! de unde provină atacurile, persecuțiunile și 
alte multe înșirate de d. vorbitoră? Spre a mă înțelege 
on. cetitori, trebue aruncată o privire asupra relațiuniloră 
sociale esistente între inteligența sebeșană. Este bine 
cunoscută onor, cetitori, că de vr’o câți-va ani Sebeșulă 
este teatrulă sceneloră celoră mai neplăcute.

Inteligența, despărțită în două partide în locă d’a 
fi încetată cu sfășiările și certele, dă din nou semne des
pre tristele și durerosele relațiunî, în cari trăesce. Dovadă 
eclatantă este vorbirea din adunare țesută cu nisce ter
mini greoi și aspri în loculă primă și în ală doiiea ab
ținerea maiorității inteligenței rom. din S.-Sebeșă, d’a 
participa la adunare, numai din motivulă că a fostă con
dusă de d. Piso.

filă discordia șî-a arătată hiddsa față și în localulă 
celă mai sânlă, și la serbătorea cea mai principală a 
Româniloră. Ura și inimiciția nu-lă potă părăsi pe Ro
mână nici în diua de astădi, când abia mai pâte respiră 
de multele greutăți și lovituri, îndreptate cjilnică contra 
esistinței lui. Ar fi de dorită ca să se curme odată sfă
șiările, făcândă locă bunei înțelegeri și armonii.

Pre câtă a fostă de obscură și unilaterală partea 

oflcidsă a adunării; pre atâtă a fostă de veselă și plă
cută partea socială. După terminarea ședinței la sune- 
tulă musicei se îndreptară toți spre locuința d-lui Vulcu, 
unde fruntașii satului au aranjiată o mâsă bogată pentru 
două sute de persâne. Inteligență și necărturarl, dame 
și sătene se aședară într’ună cercă frumosă în jurulă 
meseloră. Intre âspeții mesei se pută zări în frontă și 
ună domnă bătrână, de altă naționalitate, a cărui față 
simpatică, revarsă o rază plăcută în inimele ospitaliloră 
Români.

Acestă străină fu d. pretore Rolh din Sebeșă, care 
însoțită de amabila sa fiică, a binevoită a-ne onora.

Ca de comună la astfelă de ocasiunî, s’au ținută 
și aici mai multe toaste. Dîntre multele toaste, mai de 
însemnată a fostă toastulă d-lui direct, ală desp. ținută 
pentru fericirea, sănătatea și viața îndelungată a Prâ înal
tului nostru împăcată și rege Franciscă Iosifă I. Acestuia 
a urmată toastulă d-lui subpretore Savu, ridicată în onâ- 
rea Ilustr. sale d-lui lacobă Bologa.

O sensațiune plăcută a produsă unulă din toastele 
d-lui pretore Rolh, care fiindă rostită după cum i-a dic
tată inima, ce nu dubitămă, portă caracterulă bunăvo
inței și a interesării de sdrtea poporului nostru. In acestă 
toastă, vorbitorulu luându-șl ca punctu de mânecare in
scripția de pe gimnasiulă evang. din Sebeșă: »Bildung 
ist Freiheit» prin cuvintele-i amicabile și îmbărbătătâre, ne 
îndămnă la luminarea și cultivarea poporului română. In 
fine accentuăză, că scâla să nu ne lipsescă. E de în
semnată încă că Ia apelulă d-lui subpretore s’a adunată 
pentru scâla locală 17 fi. 50 cr.

Sosirea sării a pusă capătă peLrecerii, depărlându-se 
toți cătră căminele loră după ce s’a adusă o multămită 
ospitaliloră săteni, cari, <jău, nu s’au simțită pre la cul
mea fericirii, vădându-se înșelați în așteptarea loră, și 
cumpenițî la o mulțime de spese cu pregătirea de două 
septemânl pentru ună numără mai considerabilă de âs
pețl, decum au participată.

Mull/unesvă frații PienarI înțelegerii bune și armo
niei frumose, ce esistă pe aici, că adunarea din acestă 
ană a avută ună resultată atâtă de frumosă precum se 
va vede d-n raportulă oficiosă!!? Luntătoruiu

CORESPONDINȚA MOSTRĂ DIN COMITATE.

Lugoști, 5 Augustă 1884.
Serata de musică și danță anunțată de > Reuniunea 

română de cântări» din locă pe diua de 26 Iulie a. c. 
abia în 2 a 1. c. s’a putută ține din causa timpului ne- 
favoritoră.

Mai ântâiu conformă programei s’a cântată din partea 
chorulni »Reuniunei< piesele: 1. Călărețulă de Czeka; 
2. »Sorentina< de Schamain și 3. .Junimea Parisiană» 
de Adam.

Tenărulă violinistă Iosifu Czeka, fiulă bravului con
ducătorii de choră ală .Reuniunei române,» a binevoită 
a ne încântă cu ună solo pe violină »‘Circasiana» de 
Bariot, acompaniată la piano de fratele său Otto Czeka.

Cu o dexteritate într’adevără artistică a fostă ese- 
cutată acâstă grea bucată, ceea ce pâte servi numai spre 
lauda tineriloră artiști. O deosebită și plăcută impre- 
siune au făcută asupra on. publică ascultătorii și piesele 
esecutale de chorulă vocală, dovadă aplausele frenetice 
și strigările de »bravo» ce nu mai încetau. Cu deose
bire însă, solo din .Sorentina» ne-a dată o nouă oca- 
siune de a admiră puternica și sonora voce a renumi
tului tenoristă ală .Reuniunei*  d. Franciscă Iacobescu, 
care și în vâra trecută a debutată la Brașovă în ope-

FOILETONU.

Schiță din resboinlii româno-turcescft.
Se luase Grivița. Tânăra armată română părea, 

că fusese de cândă e lumea totă în bătaiă. Dilele de 
răpausă o obosea mai multă de câtă grelele încăerărl cu 
Turcii. Ii plăcea de minune musica glânțeloră, și în fi
lele, cândă nu o auQiâ, o omorâ urîtulă.

Ca să le trâcă din vreme, uneori oștenii mai învârtiau 
câte o horă la sunetulă fluerului vre unui Dorobanță; alteori 
îșl spunea fie-care dorulă ce l’a dusă cu sine de acasă 
pe câmpulă de răsboiă, și oftau adâncă bieții Curcani, 
căci rău arde dorulă de părinți, de soțiă și de copii, do
rulă de țâră; altă dată oficerii și sergenții îșl adunau 
âmenii loră pe lângă dânșii, le povesliau din istoria pa
triei, despre răsbâiele vitejiloră domni români, și soldații 
ascultau cu multă plăcere, căci fie-care sciâ, că e urma- 
șulă aceloră bravi osteni, cari au băgată din vechime 
atâta grâză în dușmanii țării

Ii vedâi aprin^endu-se de dorința de a se încăerâ 
la momentă cu dușmanulă și oftau amară, că trebuiâ să 
mai aștepte cine scie câtă timpă.

Trecuseră câteva tjile de răpausă. Bravii Dorobanți 
credâu că nebunescă det urîtă.

Erâ într’o dup’amâdl. Intregă batalionulă se îm
părțise în grămezi, și întinși pe ârbă povestâu Dorobanții, 
unii de p’acasă, alții pățaniile loră, ca să le trâcă urîtulă.

într’o grămadă, care erâ așezată mai la o parte, se 
vorbiâ tocmai de timpulă celă scumpă, ce-lă perdă fără 
să facă ceva.

— Da multe dile vomă mai stâ noi fără trâbă, 
măi frațiloră? 4'se Stănică, ună voinică de Curcană ca 
ună bradă. — Ne-au lăsată de urîtă și .purcelele*  Tur- 
ciloră*)  și, deu, stă să crape fierea în mine de ciudă.

— Dâr și-o aduce Dumnedeu aminte de noi, dâcă 
păgânii ne-au uitată, răspunse ună altă Curcană din 
grămadă, totă așa de voinică. — O să plătâscă amară 
șalvaragii **)  vremea asta perdntă.

Toți se puseră pe gânduri, mușcându-șl buzele, că 
na putâu să dea năvală în tabăra turcâscă, căci destulă 
așteptaseră; erau sătui și ei până în gâlă de atâta to- 
lănâlă.

Stănică, scoțândă ună oftată adâncă, se ridică de 
pe iarbă, îșl luă pușca cu densulă și, mergândă încetă 
și gânditorii, se depărtă binișoră în tabără, fără să se 
mai gândâscă la ordinulă celă aspru ce se dase, d’a nu 
eși nici unulă afară din rada taberii.

Unde a plecată Stănică și ce a pățită pe unde a 
fostă, ne-o va spune elă mai târziu.

Să râmânemă în tabără, lăsândă pe voiniculă Cur
cană să-și continue calea.

* **
Sorele se apropiase de apusă. In tabără se făcuse 

o tăcere de morte. Părea că toți se gândescă la același 
lucru. Comandantulă și oficierii batalionului se uitau și 
ei triști la voinicii Curcani, cari toți sufereu de aceeași 
bolă: dorulă de a se bale.

— Domne nu ne lăsâ! resună deodată din diferite 
grămedi. N'apucă să se pârtjă în aeră aceslă oftată și 
o împușcătură se audi.

— Susă copii! strigă comandantulă, și Dorobanții, 
ale căroră fețe se înveseliră, înlr’o clipă fură în piciâre 
cu puscile în mână, așteptândă numai comanda de în
aintare.

Comandantulă trimise îndată ună oficeră cu câți-va 
soldați în direcțiunea de unde venise detunătura. Nu 
trecu multă și oficeruiă se întârse în grabă, spunândă 
că ună puternică despărțământă de Turci e aprâpe să-i 
încungiure. împușcătură o dase sentinela c> semnală.

— înainte, pe ei! strigă comandantulă și vitejii 
Curcani, pe cari nu-I mai încăpea pielea de bucuriă, 
dicândă ună: »D6mne ajută!» ca fulgerulă se repeziră 
spre Turci, cari deja omorîseră sentinela.

îndată ce se apropiară de dușmani, începură a tri
mite Dorobanții glânțele loră omorîtâre totă în carne vie. 
Nici unulă nu-șl greșia ținta, căci, ’șl diceau ei, țâra pă- 
gubesce, dâcă. se perde ună glonță în vântă.

Ajunseră peptă la peptă. Incăerarea fu îngrozitâre; 
cădâu și de-o parte și de alta ca snopii. Și trebuiâ fie
care Curcană să lupte câtă trei, căci de trei ori mai 
mulțl erau Turcii, cari prin surprindere ocupaseră și o 
posițiune mai favorabilă.

Apusese sorele și vitejii Dorobanți luptau încă ca 
leii, căci vedâu că puterea Turciloră stă să-i cupleșiască.

Dar o întâmplare neașteptată și ne mai pomenită 
făcu, ca bravii Curcani să se întârcă în tabără mândrii 
și glorioși.



reia «Craiu nou*  înaintea numerosului publică alti adu- 
nărei generale a .Asociațiunei transilvane.» .

Mergândă spre tabără și observându-i sentinela, Ie 
strigă să stea pe locă. Sentinela se apropiă de ei cu 
bsioneta înainte, dar cândă îi zări, că suntă Curcani, între 
cari și unulă rănită, le lăsă calea liberă.

Ajunși în tabără, rănitulă fu luată în îngrijire me
dicală, âr Stănică dusă înaintea comandantului, care deja 
dase ordină să-lă caute ca p’ună desertoră.

Stănică povesti tâtă întâmplarea și comandantulă, 
convingându-se — după o cercetare amănunțită — de 
adevărulu vorbeloră lui, — căci Stănică erâ modelă de 
soldată, — ca să dea o pildă celoră cari ară mai în- 
drăsni să calce ordinele superiorului, pedepsi pe Stănică 
cu ună arestă aapru de câte-va După espirarea,
pedepsii, comandantulă batalionului chiemâ pe Stănică 
înaintea frontului și-i (Țse:

— Fiindcă ai călcată ordinulă, care trebue Să fiă 
sfântă pentru ori ce oștână, amă trebuită să te pedep- 
sescă. Pentru vitejâsca ta faptă însă, prin care ai scă
pată întregă batalionulă de peire și ai dovedită ce pâte 
oștânulă română, Marale Căpitană ală țării ’țl imorta- 
lisâză fapta, decorându-ți peptulă cu «Virtutea militară.»

Comandantulă îi atârnă lui Stănică medalia pe 
peptă îmbrățișându-lă. Toți oficerii se întrecâu a-lă fe
licită și Curcanii a-lă sărută, cu dorulă în peptă de a 
se purtă fiecare ca Stănică.

E de însemnată că dimpreună cu chorulă română, 
fiindă invitată a cântată și chorulă «Reuniunei sodaliloră 
germani,» tiresce românesce cu ascepțiunea piesei »Ju
nimea Parisiana,*  care din partea corului germană s’a 
cântată unguresce, âr de Români românesce. îndată după 
cântare s’a începută danțulă, care cu ună entusiasmă 
demnă de inimile tinere s’a continuată până în dalbe 
(Jorl.

Deși publiculă nu a fostă atâtă de numărosă, du- 
păcum se speră, lotuși o cunună frumosă de dâmne și 
domnișâre au luată parte la acesta serată plăcută. Dintre 
domne polă să amintescă pe socia d-lui adv. Hațcgă, 
dâmna d-lui adv. Marlinescu, d-na Cosgaria, domna 
Prosteanu, ș. a. Dintre domnișâre au luată parte d-șâra 
Vladă a judelui dela Curiă în Pesta, apoi d-șora Sofia 
Martinescu, d-ș6ra Helena DiaconovicI din Reșița, d-șârele 
Csermelyi, d-șâra Sofia Florescu și altele multe, ale că- 
roră nume, durere îmi sunlă necunoscute. Venitulă cu
rată ală acestei serate, intrată în cassa ,Reuniunei« se 
urcă la 40 fl. v. a.

Se vorbesce pre aici, că d-lă V. Alexandri avândă 
de cugetă a trece la băile dela Buziașă, se va opri și 
prin Lugoșă.

---------- 4----------

DOROBANȚII DIN DOBROGEA.J
„Poșta11 din Grălați scrie următdrele:
A<ȘI, 17 Iuliu, E. Sea Suleimană beiă, ministru ple- 

nipotențiară ală Turciei la Bucurescl, condusă fiiindă de 
d. Baroți, comandantulă divisiei active din Dobrogea, 
asistată și de d-nii Persicână, prefectulă județului, M. Co- 
gălnicânu, I. Poenaru Bordea și consulii Franței și En- 
gliterei, au inspectată tabăra noului batalionulă de do
robanți din Dobrogea, înființată de curândă. Toți au 
rămasă deplină mulțămițl de frnmosa organisare și îngri
jire a batalionului. Mai alesă soldaliloru musulmani li 
se facă tâte menagiările cultului loră; pe lângă batalionă 
se află în permanență ună hogea pentru facerea servi
ciului divină ală dilei. E. Sa Suleimană beiă a dată 
soldațiloră frumose povețe, sfătuiindu-i să servâscă cu 
credință și iubire nouăi loră patrii, astfelă cum a servită
Turciei. Apoi E. Sa a esprimată viele sale mulțămirl 
d-lui generare Baroți și d-lui maioră Vicolă, comandan
tulă batalionului, și tuturoră oficeriloră respectivi pentru 
escelenta organisare a batalionului dobrogână. Presența 
ministrului plenipotențiară turcă la acestă inspecțiune și 
cuvintele sale au încuragiată multă popula țiunea musul
mană de aici.

DIVERSE.
0 sinucidere. — Din Praga se scrie, că în (Țua 

de 5 Augustă — MercurI — s’a săvârșită o îngrozi- 
t6re sinucidere într’o ospătăriă de acolo. Cântărețulă o- 
perei germane- Berlovsky, care avea să cânte a doua di 
pe Valențiu în «Faustă*  ședea în ospătăriă și cina vor- 
bindă cu ospeții hanului forte veselă, când femeea lui 
tânără și frumâsă, întră repede și strigândă cătră elă: 
»Uite-te dară, mâne nu vei cântă în >Fauslă«, își înfipse 
ună cuțită în inimă. Mai nainte de-a o putea Bertovsky 
împedecă de la săvârșirea sinuciderei, ea cădu la pă- 
mântă fără viâță. Bertovsky nu mai sciâ ce face de du
rere. Soția saîlă căutase totă sera până ce-lă 
găsi în ospătăriă. Ea eră o femeă cultă, dar de-o fire 
tare excentrică. In dilele mai din urmă traiulă ei se

dice, că i-a fostă năcăjită și turburată. La ea s’a gă
sită o scrisăre închisă.

—x—
Ună păstrăvii uriașă. — Ronai Arpăd, pădurarulă 

din Illivisce ală contelui Antoniu Sztaray, a aflată în 
săptămâna trecută într’ună ochiu de mare de lângă Vih- 
orlată ună păstrăvă uriașă. Pescele de-o mărime 
uimitore e de 108 centimetri de lungă, de 30 cm. de 
lată, la capă e lungă de 27 cm. și lată de 12 cm., âr 
la cădă de 12 cm. de lungă. Acestă pesce are o greu
tate de 13 kilograme. Cei mai mari păstrăvi au de co
mună o greutate numai de 3 punți și sunt de două urme 
de lungi. Despre ună păstrăvă numai aproximativă așa 
de mare încă nu s’a mai audită. Țăranii, cari locuescă 
în satele învecinate cu ochiulă de mare de multă timpă 
totă povestescă despre ună pesce miraculosă, dar nu le 
dă nimenea cre4ămentă. Dar âtă, pescele miraculosă 
s’a prinsă. Pădurariulă a dusă pescele la contele Sztâ- 
ray, âr acesta l’a trămisă la Budapesta.

—x—
Claviră duplll. — A Kluzsinsky, constructoră de 

clavire din Budapesta a fabricată ună claviră duplu. Cla- 
virulă are numai ună corpă și o basă de resonanță, însă 
posede două claviature, Una dintre claviaturi dă sunete 
mai vii, ceealaltă sunete mai tîmpite, ceea ce este ună 
mare avantagiu la esecutarea pieseloră cu patru mâni. 
Clavirulă ocupă puțină spațiu.

—x—
Arderea palatului regalii din Atena. — Familia 

regală grecă tocmai se pregătea de drumă în patriă, după 
o scurtă visită la ducele de Cumberland în Gmunden, 
cândă sosi o telegramă, că castelulă regală a fostă dis
trusă de flăcări. Castelulă a fostă construită de archi- 
tectulă din Munchen Gărtner, curendă după întemeiarea 
regatului Grecei în anii dela 1834 până la 1838, pentru 
tenărulă rege Otto. Castelulă erâ o c-onstrucțiune colo
sală cuadralică, de ună aspectă monotonă, sămenândă 
unei casarme. Dară erâ construită întregă de marmoră 
și impunea prin valorea materialului. Erâ aședată la 
eșirea din strada Hermes și ave o priveliște măreță spre 
Acropole, spre mare și spre munții peloponesici. In in- 
terioră, castelulă erâ întocmitu fârte modestă. Singură 
sala de bală, mare și în stilă pompeiană, făcea o impre- 
siune favorabilă.

Cu ocasiunea stingerii focului au fostă rănite 29 
de persone, între cari și doi oficerl., Ministrulă preșe
dinte Tricupis a stată la loculă sinistrului până la me- 
(Julă nopții și a avută și ună atacă de leșină. Foculă 
a ținută dela 11 bre a. m. până la 11 6re sâra. Pa
guba e calculată la 500,000 fr.

—x—
In mijlooulă trăsnetsloru. — Patru turiști din 

Sighetulă Marmației și ună tânără omă întreprincjătoră 
din Slatina au plecată, precum dicu: »Maramaroși-La- 
pok» la o escursiune pe Salavană, cu intențiunea de a 
petrece acolo sera și noptea întrâgă. Era ună timpă se
nină când porniră, și erau veseli. Fiecare avea o pușcă 
încărcată. Au cutrierală marea distanță, pănă ce în 
sfîrșită au sosită sub ună copacă mare. Aici au făcută 
focă și ’șl-au aședată armele sub înaltulă copacă. Nu 
peste multă timpă nuorl grei să arătară pe ceriu; înce
puse să fulgere și tunetele din ce în ce totă mai dese 
erau, astfeliu că turistiloră li-ară fi plăcută mai bine să 
se afle ori unde, numai acolo nu unde se aflau. Să în- 
căldiau la focă, și fruntjișulă copacului, care înainte cu 
câte-va minute îi răcorea sub umbra sa, acum le șer- 
via de cortă contra ploier Deodată urmă ună strașnică 
fulgeră, ună puternică trăsnetă, și în urmă o detunătură

ce eșise din cele 4 pușcî, âr foculă la care să încăl(Țau 
turiștii, le sare cu putere în ochi astfelă că îu clipele 
dintâiu gândiau toți că și-au perdută lumina ochiloră. 
Toți cădură josă amețiți. După câtă-va timpă se deștep
tară, să frecară la ochi la lumina scânteiloră ce mai 
remaseră, priviau încremeniți unii la alții, să vâdă câți 
au fostă nimeriți de trăsnetă? Toți erau vii, dâr unulă 
dintre ei nu ’șl pute mișca piciârele, celălaltă brațulă 
dreplă, âr la ală treilea ’i înțepenise gâtulă. Dar’ fulge- 
rile totă prin apropierea loră șerpuiau, nu cutezau să 
se atingă de arme, și numai mai târziu observară, că 
tâte patru pușcile s’au slobodită, fără să fi pusă cineva 
mâna pe ele. Au scăpată turiștii și sunt sănătoși acum, 
dar au luată resoluțiunea, că nu să voră sui la locuri 
mai înalte, când barometrulă va fi scăzută.

—x—
Unii uriașă în opera din Viena — Ună (Țară din 

Viena scrie următârele: Afișurile dela Opera Curții din 
Viena gemă de personage mici-mărunte; nu e minune 
deci dâcă publiculă admiră pe cei ce în adevără suntă 
mari, chiar și dâcă nu au în teatru decâtă rolă passivă. 
Cei ce au cercetată ieri representațiunea teatrală s’au im- 
părtășită de rara norocire de a putâ vedâ și admira 
pe celă mai mare dintre totl muritorii. Elă într’o logiă 
din parteră ședea, sâu mai bine disă erâ tupilită 
și la scenele mai interesante își scotea capulă 
din logiă, și ajungea cu creștetulă fârte aprâpe de lam- 
pele din primulă etagiu. Necunoscutulă uriașă este din 
Boemia, dar nu face negoță cu statura sa uriașă. Elă a 
fostă invitată să între și după culise, și câte-va balerine 
istețe cu mare iuțâlă i se suiră pe umeri. Străinulă să 
bucura mulLă de producțiunile balerineloră, și se (|ice că 
plecândă de pe bină a dusă cu sine două dame tinere 
în posunarele vestei sale.

—x—
Unu generală honvedă. — piarulă «Szabadsâg*  

povestesce nisce Interesante notițe din viâța genera
lului dela honvedl Andreiă Gaspar. Acestă generală 
se trăgea adecă din țărani dela Kecskemât, a lu
crată cu ciocanută multă vreme, până ce fu luată 
cătană,unde învăță, să citâscă. Fiind-că erâ fârte di- 
baciu la călărită fu] adusă la grajdurile curței din 
Viena, împrejurare, ce a favorisată mai apoi înain
tarea sa la rangă de generală. Era de 40 ani, când se 
făcu maestru de călăriă. Atunci se însurâ cu o fâtă 
de nâmă bună din Bihoră și așa se făcu acolo și pro
prietară. In lupta pentru libertate se distinse prin bra
vurile sale personale mai cu sâmă. După ce fu pusă 
disponibilitate se făcu poștară; dela 1868—1875 represintâ 
elă cerculu electorală ală Bihorului, dar după mârtea 
unicului său copilă se retrase la moșiâra sa, pe care nu 
a mai putută s’o părăsâscă căci a murită!

Bibliograful.
A apărută cartea: „Zur Geschichte der Sanitătz-Ver- 

hăllnisse in Kronstadt.11 (»Din istoria relațiuniloră 
sanitare ale Brașovului,») de Dr. Eduard Gus- 
beth. După ce se ocupă de posițiunea și hotarăle 
Brașovului, de relațiunile climatice ș. a., scrie ună mai 
mare capitolă despre epidemiile, ce au bântuită 
Brașovulă, despre medicii din trecută ai Brașovului; 
se ocupă de băile din acestă orașă, de întocmirea 
diferiteloră spitale și la sfârșită se ocupă și de 
băile Zizinului, propunându unele înbunătățirl, ce ar tre
bui să- se facă acolo. Cuprinsulă e de ună deosebită 
interesă.

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

Pe cândă încăerarea erâ mai înverșunată și Tur
cii așteptau să înfrângă oștea dorobănțâscă, nisce 
glânțe ce le veneu în spate, fără să se scie de unde, căci 
începuse a îmurgi, îi făcură să-și pâr(|ă curagiulă. Se 
credâu încunjurațl de oști românescl și nu se gândiau 
acum, decâtă încătrău să fugă, ca să scape de morte.

Zăpăciți se omorau unii pe alții și abia scăpă cu 
viâță o mică rămășiță din întreita oștire turcâscă, fngindă 
care încătrău putu.

Fiindă sâră, Românii nu-i mai urmăriră, ci se 
întârseră în tabără, unde întinseră o horă, ca și cum ar 
fi fostă o di de petrecere.

După ce mâncară, se puseră toți la odihnă. Tabăra 
se liniști. * **

Ne aducemă aminte, că Stănică plecase din tabără 
încă de cu (Țuă- Elă se strecurase binișoră, printre sen
tinele, cu pușca în mână și, cum mergea gânditoră, se 
pomenise deodată aprâpe de-o tabără rusâscă.

Pe aci întâlnise o patrulă muscălâscă și se pusese 
la vorbă cu ea, cum putâ și elă, mai pe românesce mai 
pe rusesce, căci învățase și elă câteva vorbe. Prelinia 
se făcu răpede și începu a gustâ când dela unulă când 
dela altulă din plosch țele cu vutcă.

Bietulă Stănică se amețise binișoră, era cum e mu- 
tulă mai vitâzu. Se despărți de patrula rusâscă și, fiind 
sârele aprope de apusă și aducându-șl aminte, că călcase 
ordinulă eșindă din tabără, o luă la picioră îndărătă.

Frica de pedâpsă și efectulă vutchei îlă făcură, să 

pârcjă drumulă. Umblase aprâpe o âră, când nisce îm
pușcături îlă desmeteciră și-lă făcură să se oprâscă în 
locă. Nu se gândi multă și plecă în direcțiunea de unde 
se audaau detunăturile.

Stănică se pomeni după vr’o (|ece minute în spa
tele Turciloră, cari se încăeraseră cu batalionulă din care 
și elă făcea parte. Deși se cutremură observândă șal
varii turcescl, nu-șl perdu cumăptulă, ci, ștergându-se la 
ochi, se așecjă după o ridicătură de pămânlă și începu 
a trage la glonțe în Turci. Aceștia, observândă că cadă 
dintre ei, fiindă împușcațl pe la spate și neputându-și 
esplicâ lucrulă, crezură că suntă încunjurațl de Români. 
Cum s’a sfârșită încăerarea o scimă.

* **
Acum porni. Stănică, veselă că speriase pe Turci, 

spre tabără tocmai în direcțiunea unde se dase lupta. 
Loculă erâ plină de morți și răniți. Făcu câțiva pași și 
o voce curcănâscă îlă opri în locă.

— Ajută-mi, frate, să mă ridică și să mergă în ta
bără, îi (Țse Curcanulă, care zăcea rănită în iârbă.

Stănică se plecă, să-lă ridice, și vădu că erâ ună 
Curcană din cei cu cari stătuse de vorbă până nu ple
case din tabără. Bietului Curcană îi lipsiâ o mână, i-o 
tăiase ună oficeră turcă. Stănică îlă luă de subțiori să-lă 
ducă în taberă; dar cândă voi să plece, rănitulă îi (Țse:

— Nu așa, frate, eu am venită aci cu pușca, care 
e a țării și nu a mea, trebue s’o ducă îndărătă.

Lui nu-i păsâ atâta' de mâna ce-o perduse, câtă 
de pușcă. Stănică i-o ridică de josă și i-o atârnă cu 
curâua de mâna ce-i rămăsese.



Oursulu la bursa de Viena 
din 8 Augustă st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.40
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.03 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 142.40
Amortisarea datoiiei căi

loră ferate de ostă 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) .... 102.20

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

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

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

vină ung.............................98.75
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................117.
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.60 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aură austr. . . 103.95 
Losurile din 1860 . . . 135.20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  860.—
Act. băncel de credită ung. 315.25 
Act. băncel de credită austr. 313.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orI.................. 9.65‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.50

SBursa de Huenresci.

Cota oficială dela 25 Iulie st.. v. 1884.

Renta română (5°/0). • • • Cump. 93l/a vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 95^/8 • —

convert. (6°/0) . . 97 7< * 98
îinpr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 34’/4 9 —
Credit. fonc. rural (7.»/0) . . > 10274 » 103

> » „ (5%) • • 907a 9274
5 » urban (7°/0) . . » 10t3/4 » 102

» » (6%) . . 977a > 98
> > > (5°/o) • • » 877a » 88

Banca națională a României » 1385 > 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 344.7a > 347

« ■& » Națională . . * 2377a > —
Aură > 5-35.«/o » .—
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovii
din 9 Augustă st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . .. . Cump. 9.12 Vend. 9.16
Argint românesc .... . . » 9.— . > 9.10
Napoleon-d’orl................. . . > 9.62 > 9.65
Lire turcesc!..................... . . » 10.88 > 10.92
Imperial!......................... . . > 9.85 > 9.87
Galbeni............................. . . > 5,65 > 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă > . .. . 7—10 °/0 pe ană.

Numere complete (lin „Gazetă/ 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

9^ Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumătate de anu seu
pe unu anii, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., ăr pentru România 8 lei. ADMINISTRAȚIA „GAZ TRANS/

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."
se potu face la 1 si 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu • 7 12 fi. v. a.
ii|2 77 6 77 77

» a 11 » ■ • 3 77 77

Se acdrdă abonamente și lunare cu . . 1 77 77

Pentru România și străinătate pe anu * 36 franci
1! 1877 ?? 77 77 |2 77 77

77 77 77
11

77 |4 77 9 77

Celtt mai ușoru mijlocii de abonare este prin man
data postalu. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămîî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici
cea mai mică întârziere* Administrațiunea.

Inlocuesce pe deplinii vinulufinii de Bordeaux.
Acestă vinii negru escelenta și jură îndoială cela mai buna ala Un

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

Veritabilii e numai atunci dăcă atâtă eticheta câtă 
și capsula și dopula fie-cărei sticle va are marca de mai sîisu înregistrată 
la tribunala deodată cu firma. "S8KJ!

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Ulmii Porr la 
steua roșia (rotlien SternJ în Brașova, Ci. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukăts, Konya Sondor, Riskas Bela, Hirschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la tdte băile 
(scaldele) Transilvaniei.

Cu prețulu de intrare: jumătate»
In fiecare di numai

9

Munkacsy.

pe scurtu timpii

este expusă în sala redutei din cetate

marea exposiție artistică istorică a Iui veitee.
Acăsta, unică în felul său și fără concurență, consistă din preste 150 figuri executate cu artă în mărime naturală, îmbrăcate deplinii și în

armate, modelate t6te de cei mai vestiți măiestrii ai Europei.

Cu deosebire e se distinge grupa de sensațiune:

CHRISTOSU ÎNAINTEA LVI PIL ATU DE MUNKACSY,
representată de 50 figuri în mărime naturală, făcute de d-nii lESeno și SBivier profesori ai academiei din Paris, care au fnstă expuse în Paris 
și Londra și de curându și în sala cea mare a Redutei din Budapesta și a fost recunoscute preste totă de presă și de publică de ună capă de 

operă unică în felulă seu.
asemenea g’ria.pâ străin.cită:

Deschisă cliua

Maria Stuart și regina Blisaheta cu curtea sa.
După tabloulă premiată a măiestrului italiană JE. Foutaua.

Afară de aceea acostă grandidsă exposiție artistică e completată cu ună numără mare de grupe istorice, icone de genii, scene 
familiare, poeți și virtuoși însemnați ai trecutului și presentului, precum și domnitori și eroi călări și pedestrii.

dela 5 ore după amecll pană la IO ore sera, în Dumineci și serbători dela 
3 ore d. a. pană la IO ore sera.

Prețulu intrării de personâ 20 cr.
Militarii dela sergenți în josu și copii plătescu jumătate.

Cu tdtă stima

Louis Veltee.
Tipografia Alexi Brașovă.


