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ANULU XLVII.

N® 174. Sâmbătă 22 Septemvre (4 Octomvre)

Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I Octomvre st v. 1884 se începe unii nou 

abonaincntii, la care învitămti pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul^: Pentru Austro-Ungaria cu 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 fl., pe ună ană 
12 fl. Pentru România și strein&tate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe ună anti 36 
franci.

Rugămu pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-șî 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului s6 nu se întrerupă.REDACțlUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI.11

BrașovîL în 21 Septemvre (3 Oct.)
De nenumărate ori amil arătată, că arma 

cea mai puternică, de care se folosesce guver
nulă unguresc!! în specială contra Româniloru, 
este sistematica înegrire înaintea tronului prin in- 
formațiuni false și sinistre.

Tactica acâsta de înegrire a devenită o a 
doua natură a celoră ce conducă adi frânele gu
vernului. Nu ne mirămă dâr, când vedemă că 
ea nu^fte mărginesce numai la urgisiții de Ro
mâni, ci se pune în lucrare și față cu alți fac
tori , a căroră atitudine e o piedică pentru 
realisarea tuturoră planuriloră d-lui Tisza.

Cetitorii noștri își voră aduce aminte de ne
mulțumirea ce a produs’o în sînulă clerului ro- 
mano-catolică dojana cuprinsă în răspunsulă ce 
l’a dată monarchulă astă vâră conducătorului 
acestui cleră la Aradă. Se’nțelege, că nemulță- 
mirea a privită numai pe ministru-președinte, 
care a informată pe monarchă. că clerulă ro- 
mano-catolică ar provocă frecări naționale și 
confesionale, din care causă a fostă admoniată, 
ca să se ferâscă de patimile mișcăriloră po
litice.

Asemeni admonări durerose a întâmpinată și 
clerulă nostru românescă de repețite ori, totă 
numai din pricina releloră informațiuni date de 
guvernă monarchului. Sperămă că resentimen- 
tulu ce l’a produsă acâstă purtare a guvernului 
în clerulă nostru înaltă, nu va fi ‘mai slabă 
deoâtă acela ce a causată amărăciunea clerului 
romano-catolică.

i Foile maghiare scriau cailele trecute, că vi- 
sita ce a făcut’o nunțiulă papală la primatele din 
Strigoniu a stată în legătură cu admoniarea dela 
Aradă, nunțiulă vrândă adecă a se orientâ în 
persdnă asupra causeloră ce ar fi provocată acea 
admoniare.

Este f6rte interesantă deslușirea ce a dat’o 
în privința acâsta, după cum ne spune „Egyet- 
ârtâs,“ ună prelată înaltă. Acestă prelată pare 
a fi însuși primatele.

Prelatulă din cestiune declară, că cuvintele 
monarchului respicate la Aradă au mișcată și pe 
sântulă părinte totă așa de durerosă ca și pe a- 
ceia cătră cari au fostă adresate, pentru că cei 
dela Roma sciu, că clerulă catolică maghiară nu 
agitâzâ în nici o privință. De aceea nunțiulă 
n’a avută lipsă de a se mai orientă.

Preoțimea catolică, Țise mai departe prela- 
tnlă, a făcută numai ceea ce legea ârtă oricărui 

individă care ia parte la sarcinele statului. Este 
sciută însă, că guvernulă a informată corâna de 
repețite ori contra clerului catolică, cu tâte că 
n’ar fi în stare a dovedi nici măcară c’ună sin
gură Gfteăy că a agitată contra cuiva.

Suntă 6meni de stată — cjice fine 
prelatulă ungură — cari au agitată și agitâză cu 
tâtă vehemența pe lângă punctele loră de vedere, 
și guvernulă totuși nu i-a amenițată prin graiulă 
regelui încoronată....

Suntă într’adevăru adi mari agitatori între 
âmenii de stată unguri și celă mai mare dintre 
dânșii este fără îndoiâlă căpetenia loră : ministrulă- 
președinte Tisza Koloman.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans,*)

(xui’gliiu, 3 Octomvre. — Eri prințulă 
de cordnă Rudolf a împușcată ună ursă bine des- 
voltată de 150 chilograme greu, la distanță de 
80 de pași. Ursulă a căzută după prima înpuș- 
cătură.

Roma, 2 Octomvre. — Țarulă conferi 
ministrului de esterne ală Italiei Mancini marea 
cruce a ordinului Alexandru Newsky, pentru că a 
înfluințată ca să se susțină și întărâscă relați- 
unele de amicițiă dintre guvernulă italiană și 
rusescă. <

Din incidentulă aniversărei a 14-a dela ocu
parea Romei, orașulă este înpodobită cu stâguri 
și strălucită iluminată.

CRONICA piLEI.
Din Seraievo se anunță, că în provinciele ocupate 

s’a începută recrutarea la 22 Septemvre a. c. și s’a 
terminată pănă acum în 16 cercuri, între cari 9 în 
Herțegovina. Mare mulțămire a produsă în cercurile 
armatei faptulă că recrutarea s’a săvârșită în totă liniș
tea și în cercurile vecine cu Muntenegrulă, că în cele 
mai multe cercuri feciorii s’au presentată de bună voia 
înaintea comisiuniloră de asentare, precum și că în ren- 
dulă acesta n’au lipsită așa de mulți dela asentare. In 
Gațc cei asentațl se dice că au cerută ună slâgu negru 
galbenă și au plecată cu elă în frunte spre Mostar.

Se vestesce totodată, că în Bosnia mai că nu se 
mai arată de locă bande de hoți, er în Herțegovina se arată 
forte rară. Vestitulă căpitană de bandiți Kovac’ a fostă 
prinsă înainte cu dece dile.

*
Partida liberală germană, formată din fosta partidă 

progresistă și din desertorii partidei naționale, publică, 
în vederea viitoreloră alegeri, următorea programă:

Partida liberală germană vrea întărirea unirii na
ționale a Germaniei, desvoltarea vieții adevărată consti
tuționale prin conlucrarea guvernului și a poporului, 
organisarea legală a unui ministeră imperială responsa
bilă. Ea nu vrea se fie atinse drepturile representațiunii 
poporului, mai alesă perioda financiară de ună ană, 
încuviințarea venituriloră anuale, libertatea cuvântului. 
Ea vrea garantarea drepturiloră poporului, asigurarea li
bertății electorale, deplină libertate a consciinței și reli- 
giunei avândă drepturi egale tâte confesiunile; ea nu 
vrea, ca dreptulă electorală secretă, generală, egală, di
rectă, libertatea presei, întruniriloră, egalitatea înaintea 
legii — și anume fără deosebire de personă și partidă — 
se sufere vre-o restricțiune. Ea vrea progresarea bunei 
stări a poporului: vrea să intervină pentru clasele mun- 
citâre, fără să facă socialismă. Vrea ca sistemulă de 
dare să fie dreptă, după puterea poporului. Monopoluri 
și politică colonială ca cea francesă nu voesce; servi- 
ciulă militară să fie generală, der mai scurtă, și stabili
rea puterei armate în timpă de pace. Cine voesce a- 
cestea, se alâgă deputată liberală!

*

piarulă oposițională .Pozor* din Agramă se ocupă 
de rescriptulă regescă prin care s’a deschisă dieta croată. 
»Pozor« nu află destulă de francă esprimată în rescrip- 
tă intențiunea de împăcare a Croațiloră cu starea 
lucruriloră. Relele esistă odată și nu să potă dis
pută. »Pozor‘ le enumără și continuă așa: »Nu 
se face nimică spre a delăturâ plângerile nâstre și 
încă lucrurile se întărită și mai multă prin aceea, că în 
rescriptă s’a disă, că neînțelegerile să se delature priu 
concesiuni împrumutate; ar fi fostă pentru 
noi cu multă mai liniștitorii, elice »Pozor/ dâcă s’ar 
fi făcuță observarea cu privire la acesta în discursulă 
tronului rostită înaintea dietei din Peșta. Debrece însă 
nu s’a întâmplată acesta se vede, că voiescă să încarce 
vina neînțelegeriloră numai și numai în spinarea Croației.

Baronulă OzegovicI, care mai inainte a fostă mem
bru ală pardidei guvernamentale, a trecută definitivă în 
partea Starcevicianiloră. In decursulă verificărei s’a ce
rută pân’ acum anularea a 11 mandate de deputațl. 
Se dice că Starcevicianii nu voră împedecâ alegerea 
delegațiloră pentru dieta ungurâscă.

-------- O---------

ARCHIDUCELE RUDOLFU LA SINAIA.
(Raportulti Monitorului Oficialu.)

Vineri, 14 Septemvre, Maiestățile Loră cu Altețele 
Loră Imperiale și Regale au luată dejunulă împreună în 
apartamentele Loră după ce visitară cu deamănuntulă 
castelulă. La orele 2 p. m., au mersă în trăsuri spre 
a visitâ mănăstirea Sinaia, biserica, scola de fete, pre
cum și orașnlă cu nouăle sale construcțiuni, ce în fie-care 
ană prin variația stitului dâ o nouă viață acestei loca
lități. Timpulă din nenorocire fundă ploiosă, a tăcută ca 
vânătbrea și retragere? militară, ce se pregătise pentru 
acestăg(ji> să fie amânată.

La brele 7 se dete ună mare prântjă în onârea 
Augustiloră ospețl, la care au fostă invitați d. D. Sturdza 
ministrulă afaceriloră străine, cu domna; Exc. Sa d. 
baron Mayr, ministru plenipotențiară ală Austro-Ungariei; 
Exc Sa d. baronă Saurma, ministru plenipotențiară ală 
Germaniei; d. ministru Văcărescu; d. generală Radu Mi- 
hai, prefectulă Capitalei; d. doctoră Teodori, inspectoră 
ală serviciului sanitară; d. Edmond Herz cu d<5mna! 
d-na Lucia Duca; d. Hugo de Saurma, peste totă 34 per
sane. După masă, Maiestățile Loră și Altețele Loră im
periale și Regale S’au întreținută în modulă celă mai 
grațiosă cu d-nii invitați, cari în urmă au trecută cu toții 
în sala de musică, unde au petrecută pănă aprâpe la 
orele 11 din nopte, când s’a servită ceaiulă și după care 
Maiestățile Loră cu Auguștii bspeți S’au retrasă în apar
tamentele Loră.

*
Sâmbătă, 15 Septemvre, brele 10 dimineța, timpulă 

îndreptându-se, Maiestățile Loră și Altețele Loră Imperi
ale și Regale au plecată cu breakulă urmați de ună lan- 
dau în care se aflau domnele și domnișorele suiteloră la 
Poiana-Țapului, care erâ locuia de întâlnire ală unei ve- 
nătore ce Regele oferea Augustului Său ospe. Ajunși 
aci, Regele și Archiducele Se coboră din Jrăsură, ’ȘI iau 
cjiua bună și Se îndrepteză spre vânătorii cari ÎI adăs
tau. Regina și Archiducesa și dbmnele din suită Loră 
au continuată preumblarea în direcțiunea Predâlului, spre 
a vede frumbsele posițiunl ale munțiloră și S’au întorsă 
la castelă la orele 12.

De la Poiana-Țapului, vânătorii au apucată spre 
munții Jîpii, unde erau așezați bătăiași spre a scdte vâ- 
natulă. Peste câtva timpă se ivi chiar în fața Archidu- 
celui ună ursă, care trecândă repede prin smeurișă și 
fiindă urmată de aprope de bătăiași nu se putu trage 
asupra lui. După acesta, vânătorii s’au adunată pe o 
poeniță așezată în vârfulă unei stânci la picibrele Buce- 
ciloră, spre a luâ dejunulă. Apoi Regele și Archiducele 
au încălicată și au mersă până la marele cascade numite 
Urlătbre, de unde au admirată frumbsa panoramă ce se 
desfășură vederei, și d’acolo S’au reîntorsă la castelă la 
brele 6 săra. La orele 5 s’a dată prâncjulă, a care au 
luată parte 35 persone.

La ârele 9, o retragere cu lampione a fostă dată 
de batalionulă 2 de vânători Auguștiloră ospețl. In ace
lași timpă ună sore electrică și focuri bengale, așezate 
d’alungulu șoselei din față, iluminau castelulă și maies- 
tosele sale împrejmuiri, dându-le ună aspectă feerică. 
La ârele 101/» s’a servită ună ceaiă și, după ce Maies
tățile Loră și Auguștii ospețl S’au înLreținută cu obici
nuita Loru afabilitate cu persbnele presinte, S’au retrasă 
în apartamentele Loră.

*
Duminecă, 16 Septemvre, orele 91/a, Maiestățile Loră 

și Altețele Loră Imperiale și Regale însoțiți de suitele 
Loră au mersă la mănăstirea Sinaia spre a ascultă Sânta 



Liturgiă oficiată de starițulă mânăstirei și ajutată de co- 
rulă bisericei Domnița Bălașa, care venise încă din ajună. 
La intrarea în biserică, Suveranii și Altețele Lortt Impe
riale și Regale au fostă întâmpinați cu Evangelia și 
Crucea.

La ărele 11, Regele și Archiducele urmați de suitele 
Loră militare S’au dusă pe platoulă din fața castelului spre 
a trece în revistă ală II batalionă de vânători. La sosire, ba- 
t.alionu a dată onorurile militare, er maiorulă Ionescu,.coman- 
dantulă acestui batalionă, I-a întâmpinată și a raportată 
Alteței Sale Imperiale și Regale. După ce Regele și 
Archiducele a trecută pe dinaintea frontutului trupei, în 
sunetulă imnului austriacă, a tăcută defilarea batalionu
lui în colână de companii, în pasă gimnastică. Apoi se 
ordonă a se esecutâ mânuirea armeloră, scâla de batali
onă, execuția focuriloră și o luptă de tiraliorl apropriată 
terenului. Aceste diferite exercițiuri au fostă executate 
cu fdrte mare precisiune și ordine, pentru care atâtă M. 
S. Regele câtă și A. S. Archiducele au arătată coman
dantului. batalionului înaltele Loră mulțămirl.

De aci, Regele și Archiducele au mersă la canto- 
namentulă de veră ală acestui batalionă frumosă împo
dobită încă din diua de 30 Augustă, când a fostă a șep- 
tea serbare a luărei Griviței, și după ce l’a visitată cu 
deamăruntulă, au mulțămită din nou atâtă comandantu
lui câtă și întregului corpă oficerescă arătându-le înalta 
Loră satisfacțiune.

Cum în acâstă seră Altețele Loră Imperiale și Re
gale hotărîseră sâ părăsescă Sinaia, la orele 21/3 s’a 
dală ună mare prântjă la care a luată parte, afară de 
suita Alteței Sale Imperiale și Regale și de casa M. S. 
Regelui, d. D. Sturdza, ministru afaceriloră străine, cu 
domna; d. generală Fălcoianu, ministru de răsboiă; Exc. 
Sa d. baronă Mayr, ministru plenipotențiară ală Austro- 
Ungariei; Exc. Sa d. baronă de Saurma, ministru plenipo
tențiară ală Germaniei; d. generală Radu Mihai, prefec- 
tulă Capitalei; d. Grigorie Ghika, secretarulă generală 
ală ministerului afaceriloră străine; d. Emilă Ghika, agen
tă diplomatică la Sofia; d. Furduescu, prefectulă județului 
Prahova; sânția sa superiorulă mânăstirei Sinaia; d. ba
ronă Salzberg, consilieră ală Legațiunei austro- ungare; 
căpitanulă Schneider, atașată militară la Legațiunea aus
tro- ungară; d. și d-na Edgard Herz ; d. ingineră Manega, 
în totulă 37 persăne

La orele 43/.,, Majestățile Loră și Altețele Loră 
Imperiale și Regale au plecată la gară în același modă 
în care sosiseră. La gară ună numerosă publică adăsta pe 
Auguștii călători, cărora domnele din societate au oferită 
frumăse buchete de flori.

Trenulă specială, în care s’au suită Măjestățile Loră 
cu Augustă ăspețl, a plecată spre Predâlă în sunetulă 
imnului austriacă și în mijloculă urăriloră entusiaste 
ale tuturoră celoră ce se aflaă aci adunați.

La Predelă Altețele Loru Imperiale și Regale, după 
ce Se coborâră din trenulă română, intrară în sala de 
așteptare unde Se întreținură în modulă celă mai grați- 
osă cu toți domnii și domnele cari ’I însoțiseră. Ase
menea ’Sî arătară viile Loră mulțămirl cătră Auguștii 
noștri Suverani pentru frumosele dile petrecute în casa 
Loră de la Peleșă; apoi îmbrățișându-Se afectuosă, Se 
îndreptară spre trenulă specială austro-ungară care ’I 
adăstâ.

In momentulă celă din urmă Altețele Loră Imperi
ale și Regale, viu mișcațl de grațiositatea cu care au 
fostă primiți și astă dată în țeră, au luată din nou ră
masă bună de la Maiestățile Loră.

La 6rele 6 trenulă regală s’a întorsă la Sinaia.

-------o-------

CORESPONDENȚA MOSTRA DIN COMITATE. 
Moștenitorulu tronului la Gurghiu.

Gurghiu, 30 Seplemvre 1884.
Diua de 29 Septemvre a anului curentă, pentru opi- 

dulă nostru Gurghiu și jură, fu o di de sărbătăre mă- 
rejă, căci în (j’ua acesta pela 11 ore înainte de amecji 
au sosită în mijloculă nostru AA. LL. Imperiale și Re
gale Rudolfă și Stefania cu suita Loră, spre a’și începe 
vânătorea fn munții fiscali ai domeniului dela Gurghiu.

încă pela 8 6re înainte de amedl s’a observată o 
mișcare neîndatinată, adunându-se poporulă din locă și 
jură spre a’și manifestă iubirea, credința și alipirea, care 
a avut’o pururea națiunea năstră față cu dinastia și 
tronulă Habsburgică.

Preia 9 ore s’a adunată preoțimea de amândouă 
confesiunile gr. cat. si gr. or. tractuală la casa preotului 
locală Nicolau Petru și sub conducerea d-lui Ba sili u 
Rață, protopopă română ală Reghinului, au plecată spre 
paiață, și ajungândă acolo, au stată la scările castelului 
spre stânga în ordinea următăre: clerulă rom. cat. cu 
vice-protopopii Csiky Peter din Kozvenyes-remete, Finta 
Istvân din Reghină și cu vre-o cățî-va preoți rom. cat., 
cari veniseră la întâmpinare; după dânșii imediată au 
urmată d. protopopă B asii iu Rață cu totă preoțimea 
romănescă; de-a drepta scăriloră au ocupată locă aris
tocrația adunată la vânată, câtă sosise până în timpulă 
acela, și corpulă oficială dela fiiscalitatea Gurghiului în 
frunte cu d. Ionă Girsik, aranjatoră și directoră supremă 
ală fiscalitățiloră din Transilvania, care venise dimpreună 
cu d. Wunderbaldinger, arangiatoră internă ală caslelului, 
cu vre-o 3 dile înainte spre a face cele de lipsă pentru 
primirea Altețeloră Loră Imperiale și Regale.

îndată ce au sosită în sunetele clopoteloră și în 
strigătele entusiastice de »Să trăescă,« se dederă josă 
din trăsură și, după ce A. Sa felicită aristocrația adunată 
schimbândăcu fiecare câteva cuvinte, se întorse cătră preo
țime, strinse mai întăiu mâna celoră doi protopopi rom. 
cat. adresându-li-se în limba maghiară; după aceea se 
duse la d. protopopă Basiliu Rață, îi slrînse mâna cu 
cordialitate, întrebându-lă cum se află. D. protopopă I-a 
răspunsă în limba germană astfelă: »Alteța Vostră! Am 
venită dinpreună cu preoțimea tractuală, ca să ne mani- 
festămă credința probată, iubirea și alipirea ndstră de 
persănele Altețeloră Vostre, de Dinastiă și Tronă. Primiți, 
Alteță, bucuria inimei nâstre cu acesta ocasiune.«

La acestea cuvinte răspunse Alteța Sa prințulă Ru
dolfă în modulă următoră:

»Vă mulțămescă din inimă pentru omagiele și pri
mirea cordială, ce M;-ațI arătată totdeuna cu ocasiunea 
venirei Nostre aici, pentru care primiți espresia simță- 
minteloră ce păstretjă față cu clerulă.» — ț)ise mai în
colo cu o bucuriă mare: »Venimă dela Sinaia, din Re- 
gatulă României, comunicați acesta și celorlalți. «

Nu a concesă A. Sa să se facă nici o portă tri
umfală, ci numai vre-o 4 stindarde s’au înălțată: 2 în 
castelă, er alte 2 la pârta curții, dintre care unulă ma
ghiară, er altulu austriacă.

Curendă după sosire merse pe ruinele cetății lui 
Rakotzi și împușcă o buhă (bufniță) mare și se bucură 
dicândă: .Acâsta e semnă bună pentru -diua viitore, 
când vomă începe vânătârea regulată.»

Prândulă s’a începută la 6 ore sera, cântândă mu- 
sica dela Glușiă piesele cele mai alese. La prândă au 
luatu parte numai cei din suita regală și vre-o câțiva 
aristocrațl, cari sosiseră pănă în acelă timpă.

Vânătorea va dură 14 dile și în timpulă acesta 
voru luă parte vre-o 5 prinți din Germania și aristocra
ția cea mai alesă din Transilvania.

Ce se atinge de succesulă vânatului numai atâta 
vă polă relată, că au începută adl la 8 ore a vână în 
pădurea Adrianului, însă fără succesă. Mâne voră 
merge în pădurea dela Casiva, așa numita Osoiu. 
Ce resultată va ave, vomă vede. Nicolau Petru,

A Gurghianulu.

SOIRI MERUNTE.
Din Gurghiu ni se serie, că Miercuri s’a făcută vâ- 

nătăre pe valea Casivei, unde s’a dată de cinci urși. 
Unulă din ei a fostă rănită de pictorulă Curții Melka, 
âr ceilalți doi au fugită neatinși.

—0—
Același corespondentă ne comunică, că la 30 Septem

vre st. n. A. Sa priucesa Ștefania împreună cu comitesa 
Palfy au făcută o preumblare pe la IbănescI în susă, care 
de 1 oră, fără nici o suită.

—0—
Ministrulă ungurescă de culte și instrucțiune a a- 

dresată episcopiloră catolici o circulară, prin care îi pro
vocă a face cnnoscută subalterniloră loră, că numai pe 
acei copii din căsătoriile mixte să-i boteze, cari aparțină 
bisericei catolice. Decă însă împrejurările le permită, potă 
boteză și copii, cari aparțină altei confesiuni, fără însă 
ca prin acestă actă să devină ei membri ai bisericei ca
tolice; prin urmare preoții catolici să nu’i înmatriculeze, 
ci se trimetă în timpă de optă dile atestatulă de boteză 
preotului de a cărui confesiune țină părinții copilului, ca 
elă să înscrie pe copilă în matricule. Preoții cari nu 
voră lucră după acestă disposițiune voră fi pedepsiți.

Fine apucături mai are și d. Trefort, dâr totă așa 
de fină i se cunoscă și planurile.

—0—
In dilele de 15 și 16 Septemvre s’a ținută în Aradă 

adunarea generală a societății pentru fondulă de teatru 
română, fiind bine cercetată. Concertulă și balulă ce s’au 
dată au avută ună succesă splendidă.

—0—
D-nii Dr. A. Mocioni și F. Musta au fostă aleși 

deputațl ai Lugoșului pentru congresulă bisericescă.

D. V. Mândrânu ’șl-a dată demisiunea din postulă 
de profesoră dela scolele cetățenescl din Caransebeșă, 
trecândă ca profesoră la liceulă din Focșani.

—0—
Intre studenții înscriși la Universitatea din Clușiu 

suntă 36 de Români. Cei mai mulțl suntă înscriși la facul- 
atea de dreptă.

—Cl
in Clușiu s’au anunțată pentru serviciulă armatei 

56 de voluntari. In Sibiiu de asemenea s’a anunțată 
ună mare numără de voluntari la ală 28-lea batalionă 
de vânători.

-0- *
Cornițele Herbert Bismarck, fiiulă cancelarului a 

făcută o visită reginei Angliei în Baltimore.
—0—

»Sloboda« din Agram anunță, că șefulă culteloră 
Voncina, voindă să se îmbarce în Fiume pentru Novi, a 
fostă bătută de vr’o 200 de Starce viei ani cu smochine 
putrede. Poliția a arestată pe mai mulțl din ei, pedep- 
sindu’i imediată.

—0-
.Loydului Română» i se scrie din Viena, că ne

gocierile pentru răscumpărarea liniiloră române ale căi- 
loră ferate Lemberg-CernăuțI-IașI n’au avută nici ună 
resultată positivă, fiindcă guvernulă austro-ungară are 
interesă de a împedecâ răscumpărarea, celă puțină pănă 
când se va decide asupra răscumpărării liniiloră auslriace, 
pe de altă parte acționarii englesî încă nu suntă dispuși 
a schimbă acțiunile loră cu renta română.

—o—
După cum spune «L’Independance roumaine,,» gu

vernulă română ar avă de gândă să convăce camerile

FOILETON U.

Leica Maria și domnișâra Maneta.
(Schiță (le caractere).

(Urmare).

III.
Erâ într’o Duminecă, o di de totă frumăsă, așa în- 

câtă să fi totă stată .la părtă de povești. Și nu-i vorbă, 
când nu mergi nicăiri, nimică nu-ți face mai mare plă
cere, decâtă petrecerea ce-o ai cu vecinii și cu pretinii 
stândă de povești la părtă. Acestă obiceiu este forte lă
țită în suburbii.

Maria lui Pleopă scosese din casa »cea mare,» 
cum se dice, ună fotoliu frumosă și se puse la părtă, se 
privescă la trecători. — Și să nu credă cineva, că n’avea 
trecători; — ba avea, chiar prâ mulțl. Ea din firea ei 
erâ darnică, și cum avea parale destule, fată mare și idei 
>modrne,‘ cinstea din grosă pe ori ce tânără, carele 
»o onoră cu presența.«

Alăturea pe ună bolovană stâ vecină-sa leica Ana, 
cu fața posomorita și gânditore. Și cum să nu fie gân- 
ditOre, când ea avea 4 copii în casă și sărăcia de gâtă 
în locă de salbă de galbeni.

Fotoliulă leichii Măriei lui Pleopă, veselia ei din 
față, bolovanulă leichii Anei și posomorita ei căutătură, 
erau ună contrastă din cele mai mari. Leica Ana ar fi 
stată bucurosă acasă, dar ce să faci serăciei, — și leica 
Ana erâ săracă și de multe ori avea lipsă de ajutorulă 
vecinei sale. — Așa-i omulă săracă, trebue să facă adese
ori pe placă acelora dela cari se hrănesce, trebue să fie 
veselă chiar când inima lui este tristă.

Stătură mai multă vreme împreună aceste două 
vecine. Leica Maria istorisiâ, er leica Ana o ascultă. 
Multe de tote spunea leica Maria, și cum să nu spună, 
când la ea se adunau veștile din tote părțile suburbiu- 
lui și ale orașului, întocmai cum aducă sîrmele telegra
fului scirile la una și aceiași stațiă. — >Ce a disă cu
tare  ce a mâncată cutare.... cu ce se îmbracă, cu 
cine umblă, cu cine se întâlnesce...« și alte multe vorbe 
eșile din spiritulă femeiloră fără ocupațiune seriosă, tre- 
buiâ să le asculte leica Ana, trebuiâ să le admire și une
ori să rîdă ex o fi ci o. Leica Maria erâ pe deplină mul- 
țămită, vătjândă interesulă cu care o ascultă pre- 
tina sa.

Dar femeea este totă femee, și leica Ana încă nu 
erâ mai multă decâtă o femee și astfelă nu se pre nă
căjea de spusele vecinei sale, ba ași pute dice cu sigu
ranță, că’i făcea chiar plăcere, întocmai ca orchestra în

tre actele unei drame, căci viața’n sărăcia, care o ducea 
ea, pretindea câtuși de câtă puțintică distracțiă.

Pe când vorbiâ leica Maria lui Pleăpă cu mare focă 
despre ună domnă, pe care îlă cunoscea de curândă, pe 
când tocmai făcu observarea curiăsă, că deși domnă 
mare, totuși i-a sărutată mâna, pe atunci tocmai, dom- 
nișora de casă, adecă Marieta, începuse a cântă la pi- 
ană scala din »c‘ moli, și cum erâ ferăstra deschisă 
se audiâ în uliță.

Leica Maria lui Pleăpă se înveseli la față și mai 
multă ca cum erâ, tăcu o clipă și cu ochii făcu atentă 
pe vecină-sa să asculte. După câteva momente însă se 
adresă cătră ea cu cuvintele:

—• *Cântă Marieta nostră la drîmbă.... la piană 
să dică și eu,» se corese răpede, și cuprinsă de ciudă 
se sculă de pe fotoliu, dar iute se puse ârăși pe elă. 
Se necăjise rău de acestă lapsus, căci fie disă între 
noi, vecinii mai batjocuroși grăiau între ei și totdeuna 
spunâu, că leica Maria lui Pleăpă șl-a cumpărată ună 
drîmbă. Și cum să nu’i fie năcază leichii Măriei, când 
ea însăși, preocupată de acea batjocură, a esprimată nu
mele de drîmbă.

Multe de toțe au mai vorbită aceste două vecine, 
care însă neînteresândă nici chiar pe o femee, aflu cu 
totulă de prisosă a le scrie. Și chiar decă le-ași scrie, 



pe dina de 26 Octomvre în sesiune estraordlnară, avândă 
a votâ câteva proiecte urgente.

—0—
Același (jiară comunică, că minislerulă agriculturii, 

comcrciului și industriei discută proieclulă de reorganisare 
ala scâleloră de meserii;

—0—
Colonelulă Dumilrescu Maicană, șefulă misiunei 

militare, care a representată armata română la mane
vrele germane, a fostă decorată de împeratulă Wilhelm.

—0—
Tribunalulă de comerciu din Bucuresci a înscrisă 

2700 de firme comerciale,
—0—

Din Londra se anunță, că princesa de coronă a 
Germaniei, fiica reginei Victoria din Anglia, ’și dă tâtă 
silința, ca să aducă la cale o întâlnire a lui Gladstone 
cu Bismarck.

—0—
Regele Albert. ală Saxoniei și prințulă Wilhelm ală 

Prusiei se află. în Viena. Voră însoți la vânărâre pe M. 
Sa monarchulă Franciscă losifă.

—0—
Suntă câteva Qile, anunțaserămă că mărețulă cerbă 

ală papei omorîse pe îngrijitorulă, fiindcă îi adusese mân
carea mai târdiu ca de obiceiu. A doua încercare a fă- 
cut’o cerbulă cu ună gendarmă ală papei, care scăpă cu 
viață. Papa decretă în urma acesta mârtea cerbului. 
Printr’o lovitură de toporă în capă mândrulă cerbă fu 
ucisă.

—0—
Cine vrea titlu, să se adreseze unei agenturi ita

liana, care de curândă a publicată următârele preturi: 
pentru titlulă de prință 75,000 franci, pentru titlulă de 
duce 50,000 franci, pentru titlulă de baronă 25,000 fr. 
Pentru ori ce titlu se garantăză.

PROGRESULU NOSTRU CULTURALU.
(Discursă presidențialti, Ia deschiderea adunării generale 
a Societății pentru fondă de teatru română în Aradă 

la 27 Septemvre st. n. 1884).
Onorabilă adunare generală /

Ca representantă ală comitetului Societății pentru 
fondă de teatru română, în numele aceluia, am onorea 
a vă salută pe d-vostră întruniți în acâstă adunare! Cu 
bucuria am venită la d-v6stră, căci am fostă convinsă, 
că numărosa clasă inteligentă, dimpreună cu poporulă lu
minată și cu dare de mână din aceste părți, va întâm
pină cu căldură scopulă ce urmăresce Societatea nâstră. 
Dar cu bucuriă și mai mare potă să constateză acuma, 
că convingerea mea. nu m’a înșelată. Am plăcerea să 
vădă în acestă sală o pre frumăsă adunare, compusă din 
bărbați de felurite condițiuni sociale, din numeroși re- 
presentanțl ai poporului, și — unde se lucrâză pentru 
cultură, nici femeile nu potă să lipsâscă.

Da, onorabilă adunare generală, scopulă Societății 
năstre e culturală. Așecțământulă ce voimă să înteme- 
iămă are menirea să respândâscă cultură; căci după bi
serică și scolă, teatrulă este mijloculă celă mai puternică, 
întru atingerea acestui scopă. Ună adevără acesta, re
cunoscută de totă lumea civilisală. De aceea statele în- 
fiiințâză teatre și le dau subvențiuni mari. Decă der e 
vorba de cultură, nici noi Românii nu putemă esitâ, ci 
trebue să grăbimă a ne adună din tăte părțile să ne 
dămă sprijinulu pentru răspândirea ei. Astădl cultura e 
pânea de tăte 4>lele, fără care nici ună poporă nu pâte 
să trăâscă; acesta e scutulă lui în furtunele viitorului; 
acâsta e scara pe care se pote urcă la nemurire.

nu ar fi întru nimică de folosă pentru cetitori, întocmai 
ca și clevetitârele vorbe ce le spunea leica Maria lui 
Pleâpă.

* **
Domnișăra Marieta gătase de cântată și se puse pe 

ferâstră, dimpreună cu o cunoscută a sa, pe carea din 
greșelă o numea pretină. Eră veselă Marieta, căci multe 
îi spusese pretina sa, și apoi cine nu scie câte de tăte 
nu vorbescă între ele când suntă singure două fete cunos
cute mai de multă I Amă disă că cine nu scie, și într’a- 
devără că pote să fie cineva, carele să nu scie; 
cu tăte acestea eu nu sciu nimică, căci într’adevără, 
dâcă ași scrie, mulțl dintre idealiști și-ar perde ilusiu- 
nile loră.

IV.

țfilele trecă și timpulă înaintâză și schimbă pe omă 
atâtă în etate câtă și în disposițiuni.

Leica Maria lui Pleâpă nu mai sciâ ce să mai facă 
de bucuriă, căci îșl găsise ginere. Și cum n’ar fi ea 
veselă, căci Marieta împlinise 22 de ani și în suburbiu 
trecea de fată mai multă decâtă tânără. Acum scăpase 
de tremurulă ce’lă au mamele de a ’și mărită fetele, și 
nu mai sciâ ce să facă atâtă de veselă eră ea. Se 
apucă de câte ună lucru, der n’aveaastâmpărăsă’lăgate; 
eșiâ din casă, eșiâ din curte, alergă pe la vecini, când

Sub înrîurirea acestei convingeri, este fârte instruc
tivă să ne întrebămă : cum stămă noi Românii din Austro- 
Ungaria cu cultura? Făcut’amă vr’nnă progresă? Care 
ne suntă prospectele în viiloră ?

Decă vomă studiâ condițiunile în care amă trăită 
și din care multe ne împresoră până în diua de astădl, 
va trebui să răspundemă, că amă făcută progresă. Ni 
se pote (țice, că progresulă acesta e mică, că nu-i mul- 
țămitoră; der nu ni-se pote contestă, că totuși amă în
aintată. Și decă cei ce ne consideră, voră aprețui tote 
neajunsurile, ba și pedecile de totă felulă, cu care avu- 
rămă și mai avemă a ne luptă, voră cătâ să se mire, 
că suntemă și acolo unde amă ajunsă.

Insă ca să putemă probă resultatulă multă - puțină 
ală stăruințeloră năstre culturale, cată să ne întorcemă 
privirea în trecută. Să vedemă cum amă stată noi pe 
la începutulă vâcului de acuma, înainte cu 50—69 de 
ani? Să comparămă situațiunea nâstră culturală de atunci 
cu acea de acuma. Să ne esaminămă, ce amă avută 
noi atunci și ce avemă acuma?

Vomă începe la biserică, primulă factoră ală civili- 
sațiunii. De-aici dateză și începululă culturei năstre. 
Primele rade ale deșteptării intelectuale ne viniră de pe 
terenulă bisericescă, căci numai singură acela a putută 
să ofere t.inărimei năstre traiu și carieră.

Legănulă acestei deșteptări a fostă Ardeîulă ; âr 
isvorulă — cele două episcopii de acolo. Ele au trimisă 
tineri la scălele înnalte din Roma, Viena și de prin alte 
orașe să studieze teologia. De acolo se’ntârseră apoi 
Șincai, Maioră și Claină, cari făcură începutulă istorio
grafiei năstre moderne, și dimpreună cu alții de ambele 
confesiuni, puseră temeiulă renascerii naționale.

Intr’acestea șcălele din Blașiu ne deleră bărbați cu 
sciință; de acolo o schinteiă sbură la Oradea-mare, și 
așeejându-se în scaunulă episcopescă, aprinse la Beiușă 
ună nou focară de cultură, inființâ gimnasiulă din care 
a eșită aprore tătă generațiunea actuală ce scie carte în 
părțile celoră trei Crișuri.

Asupra bisericei române din părțile aradane și bă
nățene plană atunci ună noră greu, hierarchia sârbâscă, 
ce ținea în lanțuri grele spiritulă culturei nostre națio
nale și opriâ ori ce avântă ală idiomului românescă.

In aceste <Jile de grea cumdănă, orisonulă se lu
mină numai de fulgerile fabuleloră lui Cichindeală, care 
isbîâ în cei ce tindeu a răpi ceea ce strămoșiloră noș
tri le eră mai scumpă decâtă vieța și care dedea inimă 
turmei apăsate,

Și pe când scălele dela Blașiă și Beiușă își indepli- 
niau înalta loră misiune, în orașulă Aradă se deschise 
preparandia română, care ca și farulă îa mijloculă va- 
luriloră nimicilăre, conducea la. limană pe cei însetați de 
cultură.

Preparandia din Aradă are frumăse pagine în isto
ria culturei năstre. Ghiar și înființarea ei este monu- 
mentulă unei virtuți naționale. Regimentele românescl 
escelară cu bravura loră în răsboiulă în contra Franciei 
sub împăratulă Franciscă I. Monarchulă voindă să fie re- 
cunoscătoră. încuviință Ia 1812 înființarea unei preparandii 
române în Aradă. Acăsta deschisă, profesorii: losifă Iorgo- 
vicl, nepotulă de frate ală renumitului auloră ală »Obser- 
vațiuniloră despre limba română;» Constantină Loga Dia- 
conovici, care a scrisă o gramatică română și lănă Mi- 
huță, în frunte cu Dimitrie Chichindeală, arboraseră dra- 
pelulă științei. De acolo a răsunată puternica esclama- 
țiune a lui Chichindeală: »Mintea....... Mărită națiă
românâscăl... Mintea!... Când te vei lumină cu învățăturile... 
mai alesă națiă nu va fi pe pământă înaintea ta!<

Acestă strigătă electrisă românimea din aceste părți.

cu trebă când fără trâbă, și în cele din urmă cufundată 
în vorbe se pomenea că a trecută multă vreme decând 
plecase de acasă. Se înțelege, e de prisosă să spună, 
că leica Maria vorbiâ numai și numai despre fiitorulă ei 
ginere, despre fiitorulă ei Domnă. — »E forte învățată,» 
eră refrenulu fie-cărei vorbiri. — >Nu’i vorbă, rău îmi 
pare să ’ml dau fata în altă parte, der ce păcatele să 
facă, când tăte fetele de sâma domnișârei năstre s’au 
măritată de multă.

— »Ascultă, surată,» se adresă o vecină, »la noi 
ăștia îmbrăcați românesce este dreptă că se mărită fetele 
mai de grabă, dar de, d-ta că ai o casă ca de negustorii 
negustoresce trebue să’ți măriți și fata.»

— »Așa este/ grăi leica Maria plină de mulțămire; 
ea însă sciâ acum ce să facă. Plină de mulțămire eră 
Maria mi Pleopă, că i’a clisă că are casă de negustoră, 
și astfelă să nu prindă pe nimenea mirarea, dâcă mai 
pe urmă acea vecină n’a rămasă dela nici una din 
petrecerile ce aveu să fie cu prilegiulă căsăto
riei.

(Va urma.)
I. C. Frunză.

Corpulă națională amorțită prinse viață nouă. Luptele 
pentru cultură începură. Moise Nicoră combătu pedeca 
cea mai mare a desvoltării naționale, ierarchia sârbescă, 
fiind salutată cu bucuriă de toți Românii.

In părțile bănățene Paulă lorgovicl luă în mână 
stindardulă eliberării și luptă pănă la cea din urmă re- 
suflare. Eră mai târdiu Bojinca apucă condeiulă smulsă 
prin morte din mânile lui Petru Maioră.

O strălucită pleiadă de bărbați, adevărate stele pe 
orisonulă culturei nâstre în trecută. Ei au pusă funda
mentală, ală loră este meritulă că astădl putemă vorbi 
de progresă. Despre dânșii a disă Heliade: .Cetiți, tine- 
riloră, pe Paulă lorgovicl, Petru Maioră, Cichindeală, Șin
cai, și veți învăță într’ânși și limba vâstră și ceea ce au 
fostă moșii voștri, și ceea ce veți pute fi, de veți urmă 
învățăturile loră!‘ (va urma)

DIVERSE.
Misionarii între antropofagi. — Ună indigenă se 

presentâ cu amândouă soțiile sale înaintea unui misionară, 
rugându-lă se-lă boteze. — »Este cu neputință, fiulă 
meu,« răspunse misionarulă, »religiunea creștină nu iartă 
unui bărbată să aibă mai multă decâtă o femee.* Săl- 
baticulă dispăru dâr se întorse după optă c^ile numai cu 
o femee. — >De astă dală, părinte, nu-m vei refusâ bo- 
tezulă.» — »Unde-ți este cealaltă femee?« întrebă preo- 
tulă. — »Nute teme, n’are să se mai întârcă, amă mân- 
cat’o,» răspunse cu nevinovățiă antropofagulă.

Ună sfată părintescă. — O damă visită odată pc 
episcopulă de la Motte din Amiens, ca să ’i câră sfată 
în unele lucruri ce ’i apăsau conștiința. Intre altele îlă 
întrebă, dâcă e sâu nu păcală să se sulemenâscă. Ună 
preotă, caruia i se spovedise ea, i-a înterdisă strictă în
trebuințarea sulimanului; altulă din contră i-a permisă 
acâstă fără nici o condițiune. Celă dintâiu, 4’se dama, 
i se pare prea aspru, celă de-ală doilea prea îngăduitoră. 
Bătrânulă episcopă îi dete următorulă sfată: — »Deârece, 
după părerea d-tale, amândoi preoții au mersă prea de
parte, celă mai bună lucru e, dâcă vrâi să apuci calea 
de mijlocă, să te sulemenesc! numai pe o parte a obra
zului.*Invitare ie wnuierațiune la „Invețămeutulii intuitivii.11

Literatura nâstră în genere, și apoi cea pedagogică 
în speciă abia e încă în fașiă. Puține la numără suntă 
ramurile acelea de sciință, care să potă numără câte 
2—3 opuri de specialitate la noi, cele mai multe nu 
suntă representate prin nici ună manuală. Intre ceste din 
urină vine a se numără și »Iiivețtiiueiitfiilîî intui
tivii» (Anschaungs-unterricht, Be’szâd âs erlelmi gya- 
korlat), pentrucă întru adevără în obiectulă acesta n’avemă, 
afară de nesce tractate sporadice prin foile pedagogice 
nici o carte întocmită după lipsele scâleloră nâstre, deși 
în înțelesulă legiloră scolastice esistinte studiulă acesta 
are să se propue în primii doi ani de scâlă, formândă 
temelia întregă învățământului următoră. — învățătorii 
altoră popâră au la îndemână felă de felă de manuale 
sistematice, pe când ai noștri lăsațl de capulă loră — 
unii nesciindu-se nici orientâ, rătăcescă ori se și perdă 
în bogatulă materială ală obiectului acestuia, și erășl 
alții nu’lă propună de locă.

, Dâcă întrebi din întâmplare pre unulă sâu pre altulă 
1 după causă, ’ți răspunde, că n’are și nici n’a văzută 
vre’ună îndreptară românescă pentru »Invățământulă 
intuitivă.* Și apoi slândă lucrulă așa, întru adevără nici 
nu-i pre poți inculpă.

Dreptulă ce pentru de a desțelinl târâmulă pără- 
ginită în materia acesta de o parte, âr de alta pentru 
de a dă preparanijfiloră și învățătoriloră români îrdrep- 
tarulă optată de multă și de mulțl: mi-am propusă a 
edâ »Invățământulă intuitivă.* Manualulă se va estinde 
pre 13—14 câle de țipară și va cuprinde atâtă în- 
viațiuni metodice, câtă și unele lec ti uni prac
tice de modelă, și apoi întregă materialulă 
(scâla, casa părintâscă, corpulă omenescă, comunitatea, 
teritorulă comunei, plante, animale, minerale fenomene) 
dispusă după ună plană bine precisată așâ, 
încâtă învățătorulă română muncită și într’altă felă cu 
ajutorulu manualului acestuia îșl va 'putâ propune pen
sulă după o pregătire și numai de Va dră.

Studiulă ce l’amă tăcută în decursulă mai multoră 
ani decândă servescă ca profesoră, precum și esperiințele 
câștigate parte în scolă, parte pre la esamine și pre la 
adunările generale ale reuniuniloră învățătorescl, mă nu- 
trescă cu speranța, că frații învățători precum și alți băr
bați de scâlă voră află în opulă acesta cea ce aștâptă.

Dar după ce vedemă, că mai toți autorii români 
abia cu anii îșl potă scote spesele tiparului, ne mai po- 
menindă de răsplata muncei ostenitâre: m’am hotărită a 
pune sub țipară manuscrisulă numai după ce voiu fi asi
gurată pre calea abonamentului — de spesele tipariului.

Spre scopulă acesta mi’am permisă a esmite câla 
de prenumerațiune alăturată. Prenumerațiunile mă rogă 
să se facă (la adresa subscrisului) câtă mai îngrabă, ca 
să mă potă orientâ cu numărulă esemplareloră de țipară, 
pentru că esemplarie neprenumărate nu se voră tipări 
decâtă ună numără neînsemnată pentru corporațiunl, re- 
dacțiuni, reuniuni învețătorecă.

Prețulă unui esem piară 1 tl. v. a. (cu porto 
cu totă) solvită înainte, ori celă multă pănă în 20-a No- 
emvre a. c. st. n. când opulă se va pune sub țipară; 
dela 10 esemplare unulă grâtuită ori prețulă corespuu- 
4ătoră.

Gherla, (Szâmosujvâr) 17 Septemvre 1884.
V. Gr. Borgovanu, 

prof. preparandialu.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Coraulu la bursa de Viena 
din 1 Octomvre st. n. 1881,

Rentă de aură ungară6°/0 122.4-0

ISursa de Rucnrescl.

Rentă de aură 4°/0 . . . 93.30 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 88.85 
Imprumutultt căilortt ferate

ungare.......................... 142.65
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de osttt ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30

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

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(3-a emisiune) .... 102.30 

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare 100. - 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vinQ ung.............................98.90
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................114.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.25 
Renta de hărliă austriacă 80.85 
Renta de arg. austr. . . 81.95
Renta de aurii austr. . . 103.— 
Losurile din 1860 . . . J34 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  856 —
Act. băncel de credita ung. 290.40 
Act. băncel de credita austr. 291.50 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.661/,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.75 
Londra 10 Livres sterlinge 121,55

Discontulă » ... 7—10 °/0 pe anii.

Cota oficială dela 19 Septemvre st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 94 vând. 94i/2
Renta rom. amort. (5%) • • > 951/2 • 961/.,

> convert. (6°/0) • • 953/4 • 96 i/t
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 • 34
Credit. fonc. rural (7«/0) . . » 102i/4 , IO31/4

> „ (5°/o) • • H 91 911/2
> urban (7°/0) . . > 101i/3 , 102

> » » (6°/o) ■ • » 97i/a . 98
■» ’ (5°/o) • • » 87 > 871/2

Banca națională a României > 1394 , 1400
Ac. di asig. Dacia-Rom. . . > 366.1/, , 368

« » > Națională . . » 243 » 246
Aură > 5-50.0/0 , 6-60
Bancnote austriace contra aură > 2.06. , 2.08

Cursulu pieței Brașovă
din 3 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . •. . . Cump. 9.07 Vând . 9.09
Argint românesc . . . . > 9.— » 9.05
Napoleon-d’orI................. . > 9.63 > 9.67
Lire turcescl..................... . » 10.90 » 10.94
Imperiali......................... . * 9.87 » 9.92
Galbeni............................. > 5.64 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» • « * 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . * 121.50 » 101.50

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Societatea comercială română Bassarabianu Calfoglu <V €omp. 
BULET1NU

BRĂILA 18 Septemvre 1884.

Vendetoră Cumperetorft Felulii Kilo Libre Prețulă
5 Notite5

D. Z. Zavo Gamolin Grâu 550 6O1/2 75 Șlep
Tem. Dimitriadi Bloch 11 400 60— 66 50 Magasiă

d-to Kirchen •5

Porumbă
220 563/4 56 25 Caică

llieff L. Mendl & C-ie 430 61— 54 — Magasiă
d-to d-to 55 440 593h 52 75

I. Catzica d-to Orză 120 451/2 38 25 Caică
W. P. Sassu d-to Porumbă 800 591/2 52 50 Magasiă

Cambano d-to 55 400 59^ 52 75
A. Emberico Sechiari freres & Cie Fasole 500 °/o 19 75 Caică

Din partea trib. reg. din Brașovă se aduce la cunoscința 
publică, cumcă în urma incusei lui Nicolau Penciu, proprietarii 
din Veneția inferidră, contra tuturoru locuitoriloră din comuna 
Veneția inferidră pentru admisibilitatea comasării hotarului acestei 
comune, se determină diua de pertractare pe 10 Decernvre 1884 
a. m. 9 dre, în cancelaria comunei Veneția interidră, la care 
se citdză toți interesații sub urmările prescrise în ordinațiunea
din 23 Augustă 1880 § 36. 

Brașovu, 16 Sept. 1884.
Din ședința trib.

BeCsi Jânos, preș. Bene, directorii.
reg.
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Publicatiune.
în urma emisului Ilustrităței Sale D-lui sub-comite și consiliaru reg. 

ddto 15 Septemvre a. c. Nr. 9526 are să se țină în 18, 11) și 30 
Octomvre st. i». 1884 adunarea de controlă asupra concediațiloră 
și reserviștiloră cu domicilulă stabilă pe teritoriulă brașovdnă.

Se avisdză deci toți concediații, reserviștii și reservișt.ii de reîntregire 
a tuturoră corpurilură de trupe ale instituteloră armatei permanente și 
a marinei de resbelă, fără distingere decă respectivii suntă sdu nu suntă 
stabili pe teritoriulă brașovdnă, cu acea observațiune, că concediații, re
serviștii și reserviștii de reîntregire din suburbiulă Scheiu au să se pre 
senteze în 18, cei din Brașovulă vechiu și Stupini în 19, cei din cetate, 
Blumăna-, Timișulă de susă și inferioră, din Derste, precum și aceia, cari 
în calele susă menționate nu s’au presentată, în 20 Octomvre 1884 în
ainte de prânejă la 9 dre în localulă de controlă în casarma din ulița 
Ndgră aducându-șl fiecare și passulă de milițiă.

Acei concediați, reserviștî și reserviștî de reîntregire, cari nu se pre- 
sentdză la adunarea de controlă în susă amintitele cjile, suntă strictă 
obligați, de a presentâ la controlulă supletoriu, ce are să se țină în 15 
și 16 Noemvre a. c. în localulă cercuală de reîntregire. Acei conge- 
diați și reserviștî obligați, cari nu se presentdză nici la acestă controlă, 
neproducendă ună motivă bine meritată de scusă, se voră pedepsi con
formă prescripteloră penale militare.

Brașovă, 27 Septemvre 1884. .
Jțfagistratulii urbanii.

TIPOGRAFIA ALEXI, Brasovu
s’a strâmutatu m casele proprii strada Teatrului Nr. 95.

Unica tipografia romândscă în tdtă Austro-Ungaria susținută de ună particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primultt <8 i arii românii ciaotidianii.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulă orașului Brașovă furnisarea tipărituriloră necesare pentru orașă, 
învingendă prin concurență, pe cea mai vecliiă și renumită tipografiă din Brașovă.

Avantagiele pe care le pdte oferi acestă stabilimentă fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a se adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura ndstră ni permitemă a recomanda:
G. C u r ț i u s. Gramatica limbei elenice prelucrată 

de Ștefană Iosifă, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr-or. din Brașovă, prețulă fl. 2.50 

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scolele secundare de Nicolau Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă 1.25

A

Arion, seu culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dar iu, 
învățătoră la scola primară din Satulung 
prețulă ....................................................

Iuliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă ...» —.35

fi. —.30

Mortea lui Miliai Vitezulti, dramă națională 
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă .

Rumâuisclie Kunstdiclitinigen, ubersetzt von 
Theochar Alexi, prețulă . . .

Noua Biblioteca Română, anulă I și II 
Noulă Călindară de casă întră în anulă

apăruta 6 broșuri
clin Romanulu istoricii

VODĂ, DOMffU

» —.40

. fi. 1.—
. > 10.—
ală V-lea i.

Ic

în cinci părți
Acestu romanti se va publica în broșuri ă câte 20 crucerî seu 50 bani.

)

Tipografia Alexi Brașovă.


