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nr 175. ' Duminecă 23 Septemvre (5 Oetomvre) 1884.

Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei
Cu I Oetomvre st. v. 1884 se începe unii biou 

aboiBaiiBc»tâ, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul!!: Peaiti’u Austro-IJiigaria cu 
posta: pe trei linii 3 fl., pe șese luni 6 fl., pe ună ană 
12 fl.- Pentru KomâBHia și stireiBiătote: pe trei 
luni 9 franci, pe șăse luni 18 franci, pe ună ană 36 
franci.

Rugămu pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului se nu se întrerupă,

REDACTIUm „GAZETEI TRANSILVANIEI"

BrașovH în 22 Septemvre (4 Oct.)
încă nu erau terminate alegerile celoră 90 

de representanți preoțesc! și mirenesci pentru 
congresulă națională-bisericescă ală Româniloră 
greco-orientali din Transilvania și Ungaria, care 
avea a se întruni, conformă legei, la 1 (13) Oc- 
tomvre a. c. și btă că organulă părintelui Metro- 
polită anunță cu câteva șire laconice la capetul ă 
numerului său dela 18 (30) Septemvre, că ună 
emisă mai nou ministerială face „de-ocamdată 
imposibilă convocarea congresului.‘‘

Cu alte cuvinte ministrulă de culte Trefort 
interdice Metropolitului de a convocă congresulă, 
și Metropolitulă se grăbesce a aduce acbsta la 
cunoscința publică prin organulă său, (Jicândă, 
că-i este „deocamdată imposibilă1* de a-și împlini 
cea mai de căpeteniă din datoriile sale față cu 
constituțiunea bisericbscă.

Ciudată lucru. Legea prescrie convocarea 
congresului la ună termină anumită și ministrulă, 
care e chiămată a supraveghiâ stricta esecutare 
a legiloră, vine și împedecă pe capulă bisericei 
de a-și împlini datoria ce i-o prescrie legea. Și 
mai ciudată lucru este însă, că Metropolitulă nu 
convbcă congresulă la timpă, ci amână acesta 
convocare până ce-i vine „emisulă ministerială,“ 
căruia, dbcă este să dămă credământă comunica
tului memorată, i-se supune necondiționată.

Paragrafulă 151 din „Stătutulă organică ală 
bisericei greco-orientale române," întărită de Ma
iestatea Sa dice: „Convocarea congresului se face 
în înțelesulă ardeiului IX de lege din anulă 
1868, pe lângă făcuta înștiințare Majestății Sale, 
prin Metropolitulă....

Legea nu vorbesce prin urmare decâtă de 
o prealabilă însciințare a Maiestății Sale, căci bi
serica este supusă dreptului de supraveghiere a 
monarchului, ceea ce s’a accentuată în art. IX.
de lege din 1868 și în tbte representațiunile con- Makart zace de Mercur! fără simțire, 
greșului națională-bisericescă ală Româniloră 
greco-orientali.

Se p6te bre ca o poruncă ministerială să răs- 
torne legea ce este în deplină valbre? Și bre 
Metropolitulă ținendă contă mai multă de po
runca ministerială decâtă de lege, nu devine indi
rectă complicele ministrului la călcarea acestei 
legi?

Noi credemă că în sensulă statutului orga
nică Metropolitulă este îndreptățită și datoră 
totodată de a convocă congresulă fără a mai în
trebă pe ministru, însciințândă numai simplu pe

Maiestatea Sa. Cu totulă alta ar fi fostă dăcă 
ministrulă ar fi oprită apoi „întrunirea" congre
sului. Amă fi fostă curioși atunci să vedemă ce 
motive ar fi putută aduce, d-lă Trefort pentru 
ună actă arbitrară de-o așa mare gravitate.

Fbrte multă ne tememă că ministrulă vrândă 
a împiedecă întrunirea congresului nostru biseri- 
cescă și neavendă motive de a face acăsta pe 
față și-a luată refugiulă la mijlbce de terorisare 
prin ordonanțe adresate Metropolitului.

Se nasce acum cestiunea, că de ce Escelența 
Sa Metropolitulă Iasă a fi terorisată când se trac- 
tbză de interese așa de mari ale bisericei?

La acăsta cestiune va răspunde viitorulă, 
va răspunde istoria. Datoria năstră este deocam
dată de a constată faptele, de a semnală peri- 
clulă și de a apelă la toți cei chiămați ca să se 
pregătbscă spre a’lă întâmpină.

Constituțiunea bisericăscă n’are sensă far’ de 
representanță legală bisericăscă și congresulă este 
tocmai acelă corpă, care are a se îngriji înainte 
de t6te pentru susținerea autonomiei bisericesc!. 
Ce va fi de acăstă autonomiă dăcă esistența ei 
va depinde dela liberulă arbitriu ală unui mi
nistru ?

F6ia metropolitană ne spune că motivulă 
interdictului ministerială e luată din „considerați- 
uni politice." Ce feliu de considerațiuni? De ce 
nu se publică actulă ? De ce să nu cunbscă de
putății aleși pentru congresă și toți fiii bisericei 
cuprinsulă motiveloră, ce au pricinuită luarea 
unei măsuri așa de grave și estraordinare?

Că ea s’a luată din considerațiuni politice, 
sciea ori și cine și fără de a i se spune prin 
comunicată.

Din considerațiuni politice se comită tbte 
nedreptățile în contra nbstră; din considerațiuni 
politice se amestecă ministrulă în afacerile nbstre 
bisericesc! fără deosebire de confesiune; din ace- 
leși considerări se lucrăză în contra restabilirei 
autonomiei depline și a sinodalității în biserica 
română unită și se uneltesce în potriva vieței 
constituțiunale a bisericei române greco-orientale.

Dăr bre numai ministrulă Trefort să aibă 
privilegiulă de a se îngriji de politica lui, nu sun- 
temă și noi Românii în dreptă de a ne îngriji Ist van, 
de politica nbstră națională și bisericăscă ? N’ă-' Pre?ecBnt
vemă și noi considerațiuni politice? ,

Intrebămă încă odată: Ce face partida au
tonomiei bisericesc! ? A amorțită cu totulă zelulă 

activitatea ei?Și

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,«) 

Viena, 3 Oetomvre. — Pictorul!! Hans 
. Medicii 

au constatată aprinderea cămășei creeriloru, la 
care se mai adauge și ună atacu de plumâni 
în timpulu din urmă. Viața artistului nu mai 
are cple, ci numai bre.

Vesta, 4 Oetomvre. — In conferința clu
bului partidei liberale s’au candidată ca președinte i 
Pecby, ca vice-președințî Paulă Szontagh, Bela 
Banffy, ca cestoră Ladislau Kovacs, ca notari 
Tibad, Berzeviczy, Zsilinsky, Ștefan Racovsky. 
Două posturi de notară aparțină partidei inde
pendente și dela 1848, și oposițiunei moderate. 
Unulă s’a lăsată vacantă pentru Croați.

Cxurghiu, 4 Oetomvre. — Vânătbrea a 
avută ună succesă strălucită. Prințulă de cordnă 

a împușcată ună ursă de 4 ani, dându 4 focuri 
asupra lui.

Varis, 4 Oetomvre. — Se anunță că co- 
misiunea bugetară va propune convertirea rentei 
de 41/» % în rentă de 4% sbu 3°/o-

Copenhaga. 4 Oetomvre. — In caste- 
lulă regală Christiansborg a isbucnitu focă. Sala 
cavalerilor!! e perdută. Probabilă că va arde și 
zidirea parlamentului. Pinacoteca regală se speră 
că va fi scăpată.

Viena, 4 Oetomvre. — Pictorulii Hans 
Makart a murită eri săra.

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

cu 
cu 
se

CRONICA piLEI.
Scimă că în mesagiulă regescă, prin care s’a des

chisă dieta ungară, s’a vorbită în specială numai de »in
timele relațiuni cu Germania,* ăr de Rusia nu s’a făcută 
nici o mențiune specială, ci a fostă pusă în răndulă ce
lorlalte puteri. Acestă pasagiu bătătoră la ochi pare că 
n’a făcută bună impresiune în Berlin. Organulă cance
larului germană >Norddeutsche Alg. Ztg.,< recapitulândă 
mesagiulă ungară, lasă cu totulă afară pasagiulă 
privitoră la relațiunile esteriăre. Acăsta eliminare se ob
servă tare de cătră cei dela ministerulă de esterne din 
Viena. Formularea acelui pasagiu din mesagiu a avută 
negreșită de scopă de a linisci pe Unguri, că amiciția 

Rusia nu este mai mare ca aceea ce legă împărăția 
celelalte state. Der tocmai acăstă indirectă mărturisire 
pare că a displăcută la Berlină.

*
In ședința dietei de la 2 Oetomvresecțiunile de veri

ficare și-au dată rapârtele loră despre examinarea pro- 
tocoleloră electorale. Președintele anunță apoi, că suntă 
petițiunl de casare a alegeriloră deputațiloră Colomană 
Dessewffy, Petru Mihalyi, Mihailă DimitrievicI, Alexandru 
StoiacicovicI, cornițele Dominică Teleki, Ștefană Apathy 
și baronulă Uechtritz. Pe lângă aceștia, secțiunile de ve
rificare au mai găsită și alte alegeri nelegale. Intre cei 
nelegală aleși însă nu găsimă și pe »Nimenea« (Nemenyi). 
Cum se face, că ună deputată, scosă din 
netele, e trecută între cei fără prihană? 
ficare!

urnă cu baio- 
Ciudată veri-

*
Fracțiunea A ntisemițiloră din 

27 la numără, voiesce să joce în viitoră 
osă. Și antisemiții și-au constituită clubulă în tbtă forma 
ba și-au pusă candidați chiar la alegerea biuroului camerei. 
Ei mai voescă să presenteze dietei și ună proiectă de 
adresă deosebită. Acesta a șî fostă discutată în sînulă 

. clubului loră, care s’a constituită în 1 Oetomvre, alegen- 

. du-se unanimă ca președinți: baronulă Gabriel Andre- 
anszky și Geza Onody, de notari Kacz și Komlossy. 
Ist van, care fusese alesă mai ânteiu în postul de 

;e, n’a voită să primăscă, și a recomandată a se 
alege în loculă lui demnii susă numiți.*

Viitdrele delegațiuni voră ave erăși să-și pună în 
mișcare întregă aparatulă spre a vota plusulă pretensiu- 
niloră ce le face administrația de răsboiă cu privire la 
marină și la artileriă. Se voră face în curăndă 
schimbări în organisarea artileriei de câmpă cu 
privire Ia care se anunță între altele:

In loculă celoră 13 regimente de artileriă de câmpă 
de pân’acuma se voră înființâ 14 brigade de artileriă. 
Fiecare brigadă de artileriă va constă din două divizii 
de brigadă indepentente una de alta (cu câte două-spre- 
dece tunuri in timpă de pace și 14 tunuri în răsboiu) 
și din regimentulă de artileriă de corpă. Celă din urmă 
se formeză dintr’o diviziă de bateriă grea cu 3 baterii 
și dintr’o divisiă ușoră cu 2 baterii. Mai departe pe 
lângă fiecare regimentă de artileriă de corpă să mai fie 

■ și o diviziă de bateriă de Landwehr (cu 3 baterii de câte 
2 tunuri în timpă de pace) său o diviziă de bateriă că- 
lărăță (cu 2 baterii de câte 16 tunuri în timpă de pace 
ca și în răsboiu). Față cu starea artileriei de câmpă 
austro-ungare în timpă de pace (696 tunuri) viitorea orga- 
nisațiuneva cere ca să se îmulțescă numărulă tunuriloră cu 
70. Aceste măsuri se dice că voră încheiâ lucrarea de re- 
organisare a armatei începută la 1882.

dieta ungară, 
ună rolă seri-

>

*



CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.

C1 u ș ă, 10 Octomvre 1884.
In urma demonstrațiuniloră de astă veră, înscenate 

de cătră tinerimea maghiară în contra societăței «Iulia,» 
senatulti universitară a începută cu comitetulă societății 
din anulă trecută o învestigațiă. Atâtă protocâlele de 
investigare, câtă și actele referitore la activitatea de pănă 
acuma a societății s’au așternută ministerului de instruc
țiune spre afacere ulteriără. Se scie, că causa societății 
«Iulia» stă opăcită la ministeră, — deci pănă acuma 
nici în cercetare disciplinară nu’i trasă, nici activitatea 
ei nu’i suspendată.

Cu tate acestea, senatulu universitară a aflată de 
bine a suspendă activitatea societății, și a permite pănă 
una-altă numai constituirea comitetului pe anulă acad. 
1884/85.

Esistințeloră catilinare dela «Ellenzek* nici acesta 
nu le convine ; — dovadă, că abiâ s’a afișată convoca
rea pentru ședința de constituire a societății «Iulia» pe 
tabla negră dela universitate, și cei dela acest diară au dată 
din mâni și din piciore, și răcnindă ca nisce turbați pre
tindă dela tinerimea maghiară să nu sufere constituirea 
unei societăți desființate și compromise.

Domnișorii dela »Ellenzek« au vrută cu ună cu
vântă ârășl să provdce scandaluri; s’au înșelată însă, 
deorece partea cea mai mare a tinerimei maghiare, că
reia se vede că’i pare rău de ce a făcută pănă acuma, 
nu mai este dispusă a jucâ, după placulă aceloră pescari 
buni, cărora le-ară plăcă a pescui în apă turbure.

Aflatu-s’au, ce’i dreptă, vre-o câțiva tineri înflăcă
rați, cari improvisară Duminecă d. a. în cafeneua «Or- 
bană* o adunare sub presidiulă unui juristă, alegândă 
din sînulă loră o comisiune, care să mergă la rectorulă 
universității și să-lă r6ge a interdice societăței »Iulia< 
constituirea, adecă să-și retragă cuventulă dată și întă
rită prin subscrierea propriă pe convocare.

Acestora li-a esplicată rectorulă universității starea 
lucrului, spunendu-le, că aceea nu o pote face, de ore- 
ce societatea sIulia« pănă acuma nu’i desființată.

Esistințele dela jEllenzăk* n’au fostă îndestulite 
nici cu atâta și din nou provocară pe tinerime la de- 
monstrațiunl, precum se vede însă pănă acuma, fără re- 
sultată.

Adunarea de constituire s’a ținută erî în 30 Sept, 
la 6ra 1 d. a. în localitatea societății «Iulia,» care eră 
plină de membri ordinari și de 6spețl români și ma
ghiari. Potă <Țice, că societatea nici când n’a avută o 
adunare atâtă de importantă ca acesta. Ilustr. Sa d. rectoră 
Dr. Csiky Victoră a asistată la adunare fiind de față 
dela începută pănă în fine.

Constituirea, adecă alegerea funcționariloră pe anulă 
acad. 1884/85 a decursă în ordinea cea mai bună, 
ținuta singuraticiloră membri încă a fostă esemplară și 
spre mulțămirea domnului rectoră. Alegerea s’a efeptuită 
prin votisare secretă. Președinte s’a alesă d. Pompiliu 
Pipoșă.

După terminarea alegerei, d. președinte nou alesă a 
mulțămită în numele său și ală comitetului pentru încrederea 
de care li s’a făcută parte, și îndemnă pe membrii prin vr’o 
câteva cuvinte la activitate, pentrucă spereză contând pe 
simțulă de dreptate ală înnaltului regimă și 
ală măritului senată universitară, căcestiunea «luliei» 
se va resolvâ câtă de curândă în favorulă sociețății. 
Apoi dechiară ședința de închisă. —

După acâsla rectorulă a adresată membriloră vre-o 
câteva cuvinte însuflețitare și petrecută de strigătele: 
«Sâ trăiască și eljenurl,* s’a depărtată pe deplină mul
țămită cu resultatulă ședinței. —:—

——o-------

Prințulft <le coroaiă, Riidolfu îia Gurghiu.
Ună altă Corespondentă ală nostru din Gurghiu 

ne scrie următărele:
Erî în 1 Octomvre A. Sa princesa Stefania a fă

cută o cale până cătră Sticlăriă (Gorgeny-Uvegcsur) și 
de acolo îndărătă până în Mociar, pădurea din josă de 
Gurghiu.

La reintorcere o femee din Târg.-Mureșului cu o copilă 

surdo-mută de 7—8 ani i-a întinsă o rugare, ce o și 
primi comitesa de Pâlfv; se tjice că femeea se răgă să 
i se primâscă copila în vre-ună institută.

La 12 ore din tji A. Sa princesa Stefania, eșindă 
la ferâstra castelului, a chiămată musicanții și de acolo 
le spunea ce să cânte, în fine le 4'se *nagyon szâp» (forte 
frumosă) și le mnlțămi. Musicanții, 13 persâne, sunt din 
Clușiu, sub conducerea lui Solomonă.

Ospeții suntă cu multă mai numeroși ca de altă 
dată. In 3 Octomvre sera se pregătesce a se face mare 
paradă în onărea M. Sale împăratului Franciscă. Vă voiă 
comunica tot ce să va petrece.

Același corespondentă ne comunică, că la 2 Oct. 
s‘a făcută vânătare pe Valea C a ș v e i și anume: întâiu 
pe Valea dracului, fără resultată, ală doilea în Cărbu- 
nașa, unde s’a arătată ună ursă, der a scăpată neatinsă; 
ală treilea în ținutulă Largei de josă, unde prințulă Ru- 
dolfă a împușcată ună ursă, care fundă dusă la Gurghiu, 
a fostă desemnată de pictorulă Curții Melka și apoi așe
zată pe piciore în parculă Curții palatului. Gonacii au 
primită, afară de plata dilii câte 1 fl., vigilii câte 2 fl. 
Sera a fostă conductă de facle, arătându-se totă odată 
publicului ursulă, care cânlăresce 150 Kgr. Prințulă ’șl-a 
pusă la venătore frunde de stejară în pălăriă, udate în 
sângele ursului. Princesa i-a eșită înainte când s’a în- 
torsă dela venătore.

Când a cădiută ursulă, la întâia împușcătură prin 
care a fostă lovită în partea stângă, Românii într’ună 
glasă au strigată: «Să trăiască prințulă nostru.»

SOIRI MERUNTE.
Ună corespondentă ală nostru din Lugoșă ne co

munică, că II. Sa episcopulă Lugoșului Dr. Victoră Mihaly 
s’a reîntorsă în săptămâna trecută din inspecțiunea ca
nonică, visitândă de astă dată tractulă protopopescă ală 
Buziașului. Pretutindenea, din partea poporului română, 
fără deosebire de confesiune, i s’a făcută primire stră
lucită. 0 nouă inspecțiune nu va întreprinde decâtă în 
vâra viitore.

—0—
Același corespondentă ne scrie: .Furturile și pe la 

noi suntă la ordinea (ȚliiJ In săptămâna trecută au fostă 
călcate de hoți mai multe case particulare, fără să fie 
eruați. Cu tate măsurile ce s’au luată de polițiă, în 
nâptea spre 1 Octomvre hoții au intrată în »cassa de 
păstrare*, spărgândă ună părete. Bani n’au putută luâ 
decâtă parte din prețiosele ce se aflau acolo. Făcătorii 
de rele nici de astă dată nu s’au putută eruâ.»

—0—
Din Șomcuta mare ni se trimete urmă tarea decla- 

rațiune:
.întrebată fiindă din partea mai multoră colegi în

vățători și altoră cunoscuțl, vină a le răspunde și pe 
acestă cale, cumcă eu nu nmă primită nici ună ajutoră 
dela societatea maghiarisătore >Szechânyi,« fiindă că nu 
m’amă supusă provocărei d-lui inspectoră reg. școlară de 
sub Nr. 599—1884, prin carea mi s’a cerută a-ml de- 
fige ună termină pentru a țină esamenă cu școlarii din 
limba maghiară. Eu sciindu-mă învățătoră și nu dile
tantă, amă refusată de a împlini acâstă poftă a .măriei 
sale» ș; cu atâta amă fmit’o pentru totdeuna cu domnii 
dela «Szechenyi târsulat.»

Rugându-vă On. Domnule Redactară a publică 
aceste rânduri în fdia națională «Gazeta,» vă esprimă 
adânca mea stimă.«

Elia Popă, 
învățătorii conf. română.

Se dice că antisemitulă Szalay, când s’a cetită a 
doua âră discursulă regală în dietă, la pasagiulă privi- 
toră la agitațiunile naționalitățiloră, confesiumloră, clase- 
Ioră etc., a esclamată: ,Totă numai măsuri în contra 
creștiniloră și nimică în contra jidoviloră?»

—o—
M. M. L. L. Regele și Regina României voră 

plecă Luni, scrie «Telegrafulă,» la Șigmaringen, spre a 
asistă la nunta de aură a Auguștiloră părinți ai M. S. 
Regelui, care va fi la 9 Octomvre stilă nou, în castelută 
Kranchenvies.

—0—
«Voința națională» află că Corpurile legiuitore voră 

fi convocate Duminecă, 23 curentă, pentru a fi disolvate 
în aceeași cji. Colegiele electorale pentru nouăle Adu
nări suntă convocate pentru tjilele de 6, 7, 8, 10, 11 
și 12 Noemvre, pentru ca Camerele să se pâtă întruni 
in sesiune ordinară, conformă Constituțiunel la 15 Noem
vre viitură.

—0—
Prima adunare generală a mediciloră, veterinariloră 

și farmaciștiloră români se va ține în București la 6, 7 
și 8 Octomvre viiloră, după cum amă anunțată deja. Luni, 8 
Octomvre sera, se dă ună banchetă de adio. Toți 
membri, cari dorescă să participe, urmâză să se înscrie 
la d. dr. Penescu, casieru adunărei, înainte de 7 Octomvre.

—0—
La esamenile de bacalaureată, ce se țină la Uni

versitatea din BucurescI, din 150 da canditați înscriși, 55 
au fostă respinși dela proba în scrisă, spune «Națiunea.» 
Din 15 candidați la esamenulă orală din seria ântâia, 
numai 5 au fostă admiși er 10 respinși.

—0—
Intr’unulă din numerile trecute anunțaserămă, că 

gâdele Schwartz din Metz a esecutată pe ucigașulă Son- 
nenschein, care fusese condamnată la mârte. Acesta ese- 
cutare l’a mișcată atâtă de multă, încâtă a<|I zace bol
navă. Durerea ce l’a cuprinsă în ultimele momente, 
când a văzută pe condamnatulă implorândă pe cei adu
nați să se roge pentru sufletulă lui, l’a trântită la pată

—0—
Doctorii Klein, Gibbs și Lingard, cari au fostă în

sărcinați de secretarulă de stată englesă să studieze co- 
lera, se află acum în Bombay. Dr. Klein atâtă de pu
țină încredere pune în teoria baccileloră d-rului Koch, în 
câtă a înghițită o cantitate de baccile, fără să aibă vre-o 
urmare rea.

—0—
«Noua revistă» din Iași spune, că la Dorohoiă este 

o biserică a lui Ștefană celă Mare și încă una dintre 
cele mai fruntașe. Pe zidurile ei se află zugrăvită Ște
fană celă Mare în haine lucsose și cu barbă; zugrăvâla 
e vechiă și semână tarte multă cu cea găsită la Sf. 
Nicolae domnescă din Iași. Totă acolo se mai află por
tretele domnei Maria, a doua soțiă a lui Ștefană celă 
Mare, și alefiiloră săi Bogdană Voevodă, Ștefană Voevodă 
și Petru Voevodă.

—0—
Frații Espira renumiții virtuoși spanioli în clopoțele, 

au dată aseră primulă concertă în sala dela Nr. 1. Amă 
admirată multă precisiunea și desteritatea cu care au 
esecutată o frumosă programă, ca și nuanțarea de forte 
de piano penă la pianissimo. In deosebi ne-a plăcută 
debutulă micei Laura de ani, la care ne-a surprinsă 
desvoltatulă ei aucjă și siguranța cu care îșl esecutâ mi- 
culă rolă.

Astă seră ca și mâne sâră voră fi ultimele concerte 
totă în Sala dela Nr. 1/

FOILE T ONU.

Leica Maria și domnișdra Marieta.
(Schiță de caractere).

(Urmare).

Odată ședea leica Ana în casa ei, în sărăcuța ei 
casă, și făcea de mâncare, căci, veQI domne, mâncarea 
e celă dintâiu lucru pe care trebue să-lă facemă. — 
.Ei, când n’ar mai fi gura asta,» grăiâ câte-odată leica 
Ana, «multă eftină amă trăi în lume.»

Pe când erâ încă în trâbă, întră pe ușă George 
Pledpă, bărbatulă leichii Măriei și, după ce dădu .Bună 
săra,* se aședă pe lavița de lângă părete. Pleâpă erâ 
omă mare de felulă său, și cum ședea în cășctara ve- 
cine-si lângă o ferestră, se făcu în casă și mai înlune- 
recă decum fusese înainte. Erâ plină de voiă George 
Pleâpă, căci de, ori și cum, deși leica Maria alcătuiâ tote 
trebile, totuși și lui îi plăcea ginerele, și apoi chiar să 
nu-i fi plăcută, putea elă face ceva în contra nevesti-si ? 
Ar fi fostă in stare leica Maria să-i scâtă ochii cu unghiile, 
dâcă ar fi încercată să <}ică, că ginerele ,nu-i cum se cuvine.

— «Și dațl pe Marieta din casă,» grăi leica Ana 
cu ună oftată prefăcută, «nu vă este milă de biata dom- 
nișâră s’o trimiteți între streini; d-vâst.ră după câtă avere 
aveți, v’ațl pută luâ ginere în casă și ați pută să aveți 
ună sprijină la bătrânețe.»

— «De, ce să facemă,» dise Pleăpă și fața lui se 
făcu mai gânditare. Se cugetase elă la bătrânețe, dar 
nu cuteză să grăiască ceva în contra nevesti-si; acum 
însă, văcjândă că și vecină-sa are aceleași idei ca și elă, 
deveni gânditoră.

— »Nu-i vorbă.... acum lucrulă este făcută, căci 
logodna este gata, dar scii-,..-. mie îmi cade forte greu 
ca d-șăra să plece dela casa d-v6stră. — Da ce să faci.... 
așa’i va fi fostă scrisă, așa’i va fi fostă noroculă.»

— «Noroculă ....... noroculă?» grăi Pleopă dândă
din capă, «cine scie cum îi va fi ursita»; de domnă- 
domnă este, der ce se mai vorbimă, căci tote suntă de 
geaba; cu nevastă-mea asta, nu sclu cum și de ce, pen
trucă totdăuna în fața ei nu potă (jice nimică. Este în 
stare sâ-ml facă nu sciu ce, și-apoi scii, leică Ano dra
gă, cu fată mare în casă e multă mai bine să ocolescl cârta.«

— ,Așa este vecine,' se adresă leiea Ana, ,der 
eu sciu una și una vorbescă.... adecă ce să mai dică.... 
e bună domnulă Leonașă, deși.... nu-i vorbă, mulți domni 
am văzută eu....* aci leica Ana dădu din capă și nu mai 
dise nimică, și privirile sale și-le ațînti în pământă.

Pleăpă se sculă de pe laviță, ca să-și ia nopte bu
nă, și să plece spre casă. Plină de gânduri, vedea bie- 
tulă omă, seu mai bine dicândă, simțiâ că elă nu p6le 
fi așa de intimă cu ginere-său, cum ar fi cu ună al- 
tulă de bresla sa; și este rău lucru când cineva își ca

pătă ună ginere eu care nu-i prâ dă .mâna să stea de 
vorbă.

— «Mă ducă, vecină,» grăi Ple6pă, căci păf.e să 
vină nevasta acasă. Nopte bună!»

— «Năpte bună,» t|ise leica Ana și fugi răpede la 
focă, căci cu vorba îșî uitase de trâbă și 61a de pe căr
buni ferbea în clocote.

* **
Pleâpă se apropiă de casă; înainte însă de a întrâ 

în curte, arunncă o privire în tăte părțile și par’că n’ar 
fi vrută să-lă zărescă cineva. Lui i-se părea că și stre
inii vădă năcazulă său și că decă ar grăi cu ei, ară în
cepe a-lă luâ în rîsă ca pe ună omă, pe care îlă stăpâ- 
nesce nevasta.

Nici nu intră bine în curte, când âtă că se întor
cea din orașă și leica Maria, nevastă-sa, într’o uirje cu 
domnișâra și cu ginerele, adecă cu domnulă Leonașă. 
Fuseseră departe, căci rdtele erau pline de noroiu și caii 
nu mai puleu de oboselă. Toți de prin suburbiu eșiau 
la ferăstră seu la portă, să privescă la ginerile lui Pleopă, 
la domnulă despre care atâta a vorbită leica Maria. Ea 
stâ în trăsură înapoi cu fiă-sa, âr înainta ședea domnulă 
Leonașă și cu bastonulă atingea pe birjară când în drâpta, 
când în stânga, când în spate, după cum avea lipsă să 
fie dusă. Birjarulă nu pricepea aceste semne, căci nu 
sciâ obiceiurile țărei românescl, și astfelă de câte-orl îlă



PROGRESULU NOSTRU CULTURALU.
(Discursă presidențialtt, la deschiderea adunării generale 
a Societății pentru fundă de teatru română în Aradă 

la 27 Septemvre st. n. 1884).
(Urmare și fine din Nr, 174.)

De atunci și pân’acunia a trecută ună timpă în
delungată.... Apostolii culturei nostre au devenită mai
toți și martirii noștri. Dâr sângele loră s’a prefăcută în 
sămânța deșteptării nâstre.... Ne-amă tredită și amă făcută 
ună pasă înainte....

De atunci și pân’aeuma cele două episcopii din 
Ardălă ajunseră două metropolii, a treia se ridică în Bu
covina, se mai înființară alte trei ] episcopii, domnirea 
ierarchiei sârbesci se curmă și biserica luă ună avântă. 
Astădi avemă 6 seminarii teologice, în ele profesori de 
cultură înaltă; mai trimitemă tineri la teologiă și în 
streinătate, avemă ună cleră superioră celui din Ro
mânia.

Pe (erenulă școlară progresulă nostru se manifes- 
tăză prin! 4 gimnasii complete și unulă inferioră, vr’o 2 
internate pentru băeți, 6 preparandii, vr’o 10 scoli nor
male, o scâlă comercială, una reală și prin vr’o două 
mii de scoli sătesc!.

In timpulă mai nou conducerea culturei nâstre se 
îndreptâză și în favorulă scosului femeescă. începurămă 
să înfiiințămă și scoli de fete, între cari cea de frunte 
este a Reuniunii femeiloră române din Sibiiu; totă acolo 
Asociațiunea transilvană va întemeiâ în curândă o scâlă 
superioră de fete, spre a răspunde astfelă la o generală 
trebuință națională.

Aci este loculă să accentuămă înaintarea nostră pe 
terenulă asociațiuniloră, căci ele, surori dulci ale scâlei, 
dau mână de ajutoră acesteia întru împlinirea misiu- 
nei sale.

In frunte porniră femeile. Ele înființară prima reu
niune filantropică-culturală și anume la Brașovă. Esem- 
plulă frumosă fu imitată și în alte părți, încâtă astăzi 
avemă asemenea reuniuni la Sibiiu, Blașă, Făgărașă, 
Abrudă, Zărnesci, Mediașă, Selagiu, Aradă și Sătmară.

In Bucovina asemenea s’a înființată o societate, 
care, deși cu mai puțină succesă, nu încetâză d’a tinde 
la scopulă ce și-a ficsată.

A treia asociațiune s’a făcută în Aradă, care — 
să sperămă că va realisâ și ea ideea înființătoriloră ei;

Tâte asociațiunile aceste și-au manifestată activi
tatea cu deosebire în ajutorarea materială a tinerimei 
școlare, încâtă astădi avemă o mulțime de bărbați cres
cuți cu cheltuiala asociațiuniloră.

Der tinerimea nâstră școlară se bucură și de alte 
ajutare. Bărbați de vrednică aducere aminte fundară 
internate și stipendii în folosulă ei. Dintre toți vomă 
aminti numai pe dr. RomonțaI, Gozsdu, mitropoliții Șu- 
luță și Vancea, Zsiga.

Nu putemă să trecemă cu vederea nici mișcările 
de associațiune ale învățătoriloră noștri. Vedemă cu bu
curia, cu dânșii în t6te diecesele formară reuniuni, cari 
țină adunări și desbată cestiunl pedagogice.

Ca resultată ală activității culturale întreprinsă din 
mai multe părți, vedemă clasa nâstră inteligentă sporin- 
du-se pe <ji ce merge. Numai în sala acesta suntemă 
mai mulți, decâtă erâ numărulă acelora cari înainte cu 
50—60 de ani sciau carte.

Ună resultată ală culturei este și aprețuirea ces- 
tiunii materiale și financiare. Astfelă astădi avemă și 
noi ună institută de credită, «Albina* din Sibiiu, alte 
două la Năsăudă și Făgărașă, ăr la unulă totă în Sibiiu 
suntemă tovarăși.

In literatură, de și încă totă începători, avemă și 
represintanți vrednici ai sciințeloră și ai beletristicei. 
Dămă Academiei de sciințe din BucurescI câțî-va membri 
distinși. Ună Cipariu este decârea învățătoriloră români, 
ună Șaguna va rămână riemuritoră în istoria bisericâscă, 
ună Andreiu Mureșană a scrisă celă mai puternică imnă 
românescă.

Limba nâstră are catedră la trei universități? și la 
tăie gimnasiile pe unde locuescă Românii. Studiulă lim- 
bei a luată o direcțiune mai seriâsă; slilulă a devenită 
mai corectă, mai românescă.

Diaristica asemenea începe a luă ună avântă. Atunci 
n’avâmă nimică, mai târziu numai «Gazeta,* care eșiâ 
de două ori pe săptămână: astăcji avemă 2 diare coti- 
diane politice, 4 cari apară mai de multe ori pe săptă
mână; mai avemă câteva foi beletristice, pedagogice, bi
sericești, poporale, ba și o revistă umoristică.

Cele mai multe din ele se tipărescă în tipografii 
românescl, din care avemă 8.

Ca artă nu în tâte ramurile putemă să inregistrămă 
ceva. Sculptură nimica, pictură^prâ puțină. Dar în mu- 
sică putemă arătă mal multă. Românulă e cântăreță, îi 
place a cântă. Elă însuși ni-o spune acâsta prin doina 
din colecțiunea d-lui Alexandri:

Bate vântă de primăvâră, 
Eu cântă doină pe afară, 
De mă ’ngână cu florile 
Și priveghietorile. 
Vine ârna viscolâsă, 
Eu cântă doină ’nchisă în casă, 
De-mi mai mângâi dilele, 
pilele și nopțile. 
Frunda ’n codru câtă învie, 
Doină cântă de voinicie; 
Cade frunda josă în vale, 
Eu cântă doina cea de jale; 
Doină i|ică, doină suspină, 
Totă cu doină mă mai țină; 
Doină cântă, doină șoptescă, 
Totă cu doină viețuescă I....

In epoca cu care comparămă situațiunea nâstră de 
astădi, musica nâstră se manifestă numai prin doinele 
poporului. In ele românca își revărsă tainele sufletului, 
în ele flăcăulă își spunea dragostea; în ele poporulă își 
plângea durerea și totă ele erau isvorulă mângăerei sale.

Clasa mai cultă, asemenea iubitâre de cântece, în 
câsurî de veseliă și la petreceri, cântă nisce versuri bă
trâne seu improvisate, aplicate mai cu sămă la melodii 
streine, dar esecutate c’ună aceentă bisericescă, căci 
partea cea mai mare a cântărețiloră aparținea bisericei 
ori să trăgea de acolo.

Din biserică a pornită și desvoltarea musicei nostre. 
Inceputulă a fostă înființarea coruriloră bisericescl, ântâiu 
la catedrale, în urmă și la alte biserici de frunte.

Incetulă cu încetulă aceste coruri începură apoi să 
studieze și piese lumesc!, și îndeletnicindu-se de ajunsă, 
deteră concerte, represintară piese musicale cu succesă 
crescândă. Astfetă de coruri avemă la Lugoșă, Brașovă, 
Sibiiu, Făgăraș!, Timișâra, Caransebeș și Ora vița,

Se iviră apoi talente musicale, jjcari merseră să 
studieze în streinetate musica mai înaltă și rentorcen- 
du-se luară direcțiunea unoră coruri, [presintându-se și 
ca compositori. Astfelă erâ regretatulă Porumbescu, 
astfelă suntă dnii Dima în Sibiiu, N. Popovici la Caran- 
sebeșă, Todoră cav. de Flondor la Cernăuți, și Mureșiană 
la Brașovă.

Intr’acestea unii âmeni cu zelă, vădândă talentulă 
musicală ală Porumbescului, formâză coruri vocale în 
poporulă dela sate. încercarea isbuti și în curândă lumea 
română fu surprinsă, că corurile nostre vocale din poporă

atingea cu bastonulă, elă se uită înapoi și întrebă, ce 
are să facă. Să fi văzută la astfelă de prilejuri, cum se 
umflă domnulă Leonașă în pene și cum aruncă câte o 
privire la mirâsa lui, o privire, carea însemnă, că birja-' 
rulă este fârte nepricepută.

Leica Maria erâ veselă și se uită în drepta și în 
stânga și salută pe privitori atâtă de semnificativă, în
câtă pricepău cu toții ce vrea să le spună. In capulă 
ei se învârtea felă de felă de idei. Cu deosebire credea 
că toți o țină fârte fericită. Dâcă din întâmplare la vre-o 
portă unde ședea vre-o dușmană nu erâ nimenea la portă, 
îndată își esplicâ lucrulă, și fericirea ei deveniâ și mai mare

Drumulă acesta, atâtă de plăcută pentru leica Ma
ria, se sfârși ca multe lucruri din lume, care amă dori în 
nebuna nâstră judecată, să fie vecinice. Intrară în casă. 
— «Iată-ne și’n casă,< grăi domnulă Leonașă cu atâta 
mândriă ca cum cine scie ce invențiă deosebită ar fi făcută.

Domnișâra Marieta căută ocasiune a se află sin
gură cu mamă-sa, spre a-o pute dăscăli seu, cum s’ar 
dice, spre a o ocărî pentru purtarea ei necuviinciosă în 
escursiunea făcută. Abia acum se convinse multă deștepta 
fată, că învățătura la bătrânețe este cu pră puțină efectă.

George Pleâpă intră în casă, dădu «bună săra* și se 
așetjă pe ună scaună de lemnă nevăpsită, pe care și’lă 
aduse anume din bucătăriă, căci de mulleorl nevastă-sa 
lă ocărâ când, singură fiindă, se punea pe fotoliu. 

cântă, armoniosă în biserici, mai apoi dau concerte și ’n 
cele din urmă jâcă piese întregi.

Ală frațiloră plugari din Chiseteu, în frunte cu bra- 
vulă loră preotă d-lă Luciană Șepețiană, e meritulă înce- 
outului. Loră le competă aplausele recunoscinței, căci 
ei au formată celă dintâi ă coră vocală de plugari români. 
De atunci au trecută mulți ani la mijlocă, coru'ă din 
Chiseteu și-a serbată și jubileulă Jde 25 ani; dar acea 
sărbătâre frumâsă a avută plăcerea d’a vedâ întrunindu-se 
11 coruri vocale de plugari români, căci ^frumosulă său 
esemplu fu imitată și în alte sate, încâtă astăiil avemă 
aprâpe la 30 de asemenea coruri.

, Cu mândriă constatămă acâsta, căci ele ne formâză 
ună titlu de față, care ne spune, că ’n asta privință amă 
întrecută mai tote popârele cu cari locuimă împreună, 
ba asemenea coruri nici în România nu găsimă. Ei bine, 
ună poporă care are atâta talentă pentru artă, e capa
bilă de cultură, are ună viitoră frumosă!...

Din corurile vocale ale poporului și alei clasei mai 
culte eșiră și trupele nâstre de diletanți, cari din când 
în când dau representațiuni teatrale........ Ba în timpulă
din urmă s’a formată și o trupă ambulantă..

Spre a dă artei teatrale la noi o direcțiune seri
âsă, âtă motivulă pentru care s’a înființată societatea 
nostră. Teatrulă fiindă ună organă puternică pentru 
răspândirea culturei, pentru poleirea gustului și pentru 
cultivarea limbei: voimă s’avemă și noi ună teatru, mă- 
cară și ambulantă, care să îndeplinescă acâsta missiune.

Scopulă nu este âncă atinsă, căci lipsele ne suntă 
multe și alte întreprindrl asemenea reclamă ajutorulă 
nostru: dar putemă dice, că este assigurată în viitorulă 
celă mai de aprâpe....

Acâsta credință ni se întăresce și prin căldurâsa 
primire ce cu astă ocasine ați făcută Societății nostre; 
căci cleră, inteligență și poporă v’ațl adunată aici spre a 
vă dă spriginulă.

Ancă odată vă salută pe acestă terenă, căci este 
terenulă culturei, și amă onârea a deschide adunarea ge
nerală a Societății pentru fondă de teatru română!

Ioslfft Vuloanu.
-------O-------

f HAI8 MAKART.
S’a născută în 29 Maiu 1840 în Salzburg. Arta 

sa a învăț at’o în Munchen, a fostă elevulă lui Piloty. 
Individualitatea sa artistică se distinge în aplicarea culo- 
riloră, care l’a și ridicată la renume. Lucrările lui prin
cipale suntă: ,Cele șepte păcate de m6rte< sâu cum se 
mai numesce «Pestilența în Florența,* «Modernele Amo- 
rette,< «Ophelia,* Julia, < «Venus și Amor,* «Venus și 
casele de molid!,* «Catterina Cornaro,* «Ariadne,* «In
trarea lui Carolă V în Antwerpen,* «Diana,* >Vâra,< 
«Cele cinci simțuri,* «Cele patru timpuri ale dilii,< «Su
rorile,* «Cleopatra* etc.

Imputarea ce i se făcea lui Makart, că nu pâte de
semnă, e nedrâptă; operile lui potă dovedi. Mai seriâsă 
și mai justificată este Imputarea ce se face technicei 
sale. Colorile se întunecă. Incâtva drâptă e și imputa
rea ce i se face, că nu reproduce tocmai fidelă natura. 
Dâr acâstă erâre se perde în fața adevărului poetică, care 
dă tablouriloră sale ună farmecă ne’ntrecută.

In genere lucrările {lui Makart în privința colorică 
suntă de admirată și formâză epocă în arta picturei.

Makart n’are decătă adoratori sâu dușmani.
înainte cu câțiva ani, c,ând cu serbările aranjate în 

Viena la aniversarea a 25-a a căsătoriei părechei împă
rătesei, Makart a dată desemnurile pentru conductulă is
torică festivă, care a produsă admirarea tuturoră.

Makart singură a luată parte activă la conductă și 
a serbată atunci ună adevărată triumfă, fiindă destinsă 
de cătră Impăratulă și Imperătâsa.

In elă pierde omenirea pe celă mai mare pictoră 
ală timpului de față.

— «Ce mai faci, socrule?* se adresă domnulă Le
onașă zîmbindă și continuă vorbirea cerându’și mii de 
scuse că ’și-a permisă a’lă numi astfelă, — deși într’a- 
devără nici că’lă pute numi într’altă chipă.

— «Bine.... mulțămescă d-tale, domnule ginere,* 
ijise Pleâpă. «Să veip, domnule Leohașă,* începu din 
nou Ple6pă, ,pe mine trebue se mă erți; scii.... eu 
suntă mai prostă la vorbă decâtă dumnâta, și de aceea 
să nu te superi. Eu adecă ași vrea să sciu, ce este a- 
ceea, îngineră de calea ferată, cum spuid-tacă ești.*

— «Apoi vedi, domnule Pleâpă, (aci nu’i dlse so- 
crule, căci elă în realitate nu erâ nici ună ingineră) 
pănă acum se numea altfelă, dăr de aci înainte..,, căci 
eu suntă primulă avansată la acestă postă.... și-apoi lâfă 
bună, domnule...* grăi Leonașă și fără să dea desluși
rea de lipsă începu să se primble prin casă.

Tocmai pe când cam da din capă George Pleopă, 
intră în casă nevastă-sa și fiă-sa, der iute eșiră când vă
zură, că Pleopă și-a adusă acelă scaună murdară din 
bucătăriă. Amândouă, alâtă leica Maria câtă și Marieta, 
se duseră în casă dindărătă și plânseră împreună, pen
tru că se gândău la impresiunea ce va fi făcută dom
nului Leonașă. In realitate însă lui nu i-a făcută nici 
o impresiune acelă scaună, căci elă se gândiâ, ce are 
să facă cu paralele după ce le va vedâ în mână.

(Va urma.) I. C. Frunză.

DIVERSE.
Iluminarea de nopte în Peohing. — Pănă acum 

stradele și piețele din Peching erau iluminate cu lampe 
de hârtiă, avândă forma unei colivii patruunghiulare, îm
brăcate în hârtiă de felurite colori, și atârnate înaintea 
porțiloră de ună stâlpă. Intr’o astfelă de lampă ardă de 
obiceiu două până în trei mici luminări de câră. Fie
care proprietară aprinde luminările și anume după mieijulă 
nopții, deârece pe timpulă acesta mandarinii (funcționarii 
înalțî), funcționarii poliției și militarii se ducă în palatulă 
imperială. După ună obiceiu fdrte vechiu, împăratulă Chinei 
primesce pe miniștrii și funcționarii săi numai după mieijulă 
nopții. Guvernulă chinesă a concesă acum unui comer
ciantă din Peching, să ilumineze de probă câteva strade 
din capitală cu lampe de petroleu.

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



Cursulu la bnrsa de Vlena
din 3 Octomvre Bt. n. 1884.

Rentă de aurO ungară6°/0 122.60 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 93.25 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.95 
ImprumutulO căilorti ferate

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

lord ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.75 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.30 

Bonuri rurale ungare . . 100.80 
Bonuri cu cl. de sortare 100. - 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișâ...............................100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vinii ung.............................98.75
Imprumutulti cu premiu 

ung.................................... 11480
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 81.95
Renta de aurii austr. . . 102.95 
Losurile din 1860 . . .134 60
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857 —
Act. băncel de creditG ung. 287.25 
Act. băncel de credita austr. 288.30 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’ori.................. 9.6G1/,,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.70 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Bursa de Biicuresci.
Cota oficială dela 20 Septemvre st. v.

Renta română (5%). . . • Cump. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 951/2

convert. (6°/0) . . • 95«/<
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 1023/4

» „ „ (5°/o) • • H 91
» » urban (7°/0) . . » IOP/2
» » » (6%) • • » 97>/a
> ’ (5°/0) . . > —

Banca națională a României > 1394
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 367.

< > > Națională . . > 243
Aură > 5 75.0/0
Bancnote austriace contra aură > 2.06.

1884.

vend. 943/.
• 96’/,
> 96i/.
» 34
» 1031/

913/,
• 102

98
> 87
» 1400
> 368
> 246
» 6-60
> 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Octomvre st. i>. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.06 Vând . 9.08
Argint românesc .... . . . 9.— • 9.05
Napoleon-d’ori................. . . > 9.63 • 9.66
Lire turcescl..................... . . » 10.90 * 10.94
Imperiali......................... . . • 9.88 > 9.92
Galbeni............................. . . » 5.64 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . » 121.50 » 122.50
Discontulă » . . 7—10 % pe ană

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
__ silvaniei££ se pota cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Extracții de Malz concen
trații a lui Bîoff. 0 sticlă 1 11.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Primele veritabile bombdne de Malzextract de pieptu pentru 
desfacerea flegmei ale lui Ioanu Hoffu sunt în hârtiă albastră.
Preparatele de Malz ale lui Ioanu Hoff suntu în 400 de lazarete și instituite de vindecare^ 
introduse, do unde vină dilnieu raporturi, diplome de fîirnisoru de curte a coloră mai mulțl 
suverani din Europa, 27,000 deposite de vendare în tote părțile luinei, unu milionu de ra
porturi de mulțumită si lecuire din tote desele societății prin cari se recunosce escelentulii 

loru efectu de lecuire.

Extracții de Malz a lui 
Ioanu Hoff „Gesundlieits- 

I>ier.ss 0 sticlă 60 cr.

Raporturi de lecuire dilnice 
pentru vindecarea b61ei de peptu, de plumâni, afecțiuni cataralice, 
slăbiciune de digestiune și de nervi, anemiă și slăbire, pentru 6meni 
slabi de constituția și reconvalescenți, suntH o îmbucurătdre garanțiă 
pentru ori ce suferindă și învinge speranța lui într’o apropiată le

cuire prin întrebuințarea unoru preparate așa de probate.

Joliann Hoff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

â 60, 30, 15 și 10 cr. numai în 
tocă albastru.

Joliann Hofif’s
Malzgesundhetts-Chocolade.

i/a Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60 III. fi. 1 
»/4 Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

IDcxxm.vi.lixi

IOJLNU HOFF
inventatorulă și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulți suverani din Europa etc.
Wien, Stadt, Graben, Braunerstrasse Xr. 8.

Bucata

fl. 1.20
Duzina

fl. 12.50
Ușore ca pena! Elegante! Forte moderne!

Abia <le o greutate <le 60 grame!
Intre tdte pălăriile până acum fabricate nu va fi nici una care 
să fi ajunsă perfecțiunea, ca ușurelele, modernele, de totă efti- 

nele și la tdte exposițiile premiate
W" o ZEUL IE ZMZ.A.I 2ST O TT E3 I <^3

pălării de „burgesi“
(„Burger“ Hule)

Aceste pălării sunlă cele mai comode, din pâslă fină, pentru Domni 
și Dame, băețl și fetițe, in tdte mărimile dorite, de diferite 10 fețe, cele 
mai multe, gris (cenușii), cafenii, albastre, vercjl etc., lucrate superbă la 
modă, și practice pentru ori ce clasă: pentru bogată și săracă, pentru 
cavaleri și burghesl potrivite pentru stradă, la promenadă, la vânată, la 
drumă, așa der, pălăria cea mai comodă, elegantă și eftină, care s’a pro
dusă până acum, pentru acea și cele mai cerute și căutate în t6tă lumea.

— Trimeterea prin rembursă. —
Din altă parte se anunță asemenea pălării, care insă nu suntă 

decât ă o imitațiă rea a pălăriiloră mele.
De cualitatea cea mai bună și efline pălării se polă procură sin

gură numai prin firma:

Groste Hut-Agentur „Heclit,“
WIEN, I. Bez. Christinengasse G.

(Pentru imitațiă și reproducții se averlisâză).
Tergulu Mureșului 20 Noemvre 1877.

On. D. După ce am întrebuințată eu însumi vindecătârele preparate ale 
D-v6st.ră de Malzextract, cu unii succesă strălucită și avendă acum intențiunea 
a le întrebuința la altulă, vă rogă pentru espedarea grabnică (urmeză comanda) 
cu rembursă. Cu stimă

On. D.
Chocoladă I. a

On. D.

Cu stimă
Reiner Schwarz, căpitană c. r. în reg. 62. 

Gherla, 22 Februarie 1878.
kilo din escelenta 
stomacă.
Bertha Wass.

Octomvre 1883. 
rembursă 3 flacăne 

din probatulă D-v6stră Malzextract concentrată, împreună cu 2 tocuri de Malz- 
extract-Bonbons. Baronesa Hangwitz, călugăriță.

Caslelulă Ozd la Maros-Ludos.

Vă rogă să’mi trimiteți cu rembursă 21/a 
D-v6stră, contra unei suferințe cerbicdse de 

Cu stimă Contesa

Castelulti Ozd, la Maros Ludos, 17 
Binevoiți a’ml trimite cu poșta ce vine prin

Raporta medicalii.
D. Dr. I. Stulz, medică c. r. la Curte în Castelulă de vară Schonbrunnn, 

dice: »Efectulă acestei gustose Bere de Malz-extract a lui I. Hoff, pote Ii pentru 
sănătatea corpului omenescă numai favorabilă, și adecă pentru substanțele ei. 
O recomandă pentru băle nimerite și mai alesă pentru reconvalescenți.

OT- 60 mari decorația ni "S&G 
înființată 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposite în Brașovă: Demeter Eremias, BucurescI: F. Bruss, J. 
G. Rissdorfer, R. Schmetau farmaciști, G. Rietz, Martinovics, Ploiesci: N. Pe- 
trescu et C-nie, Bistriță: Cari Nussbăcher, Dăes: Fr. Nik, Dăva: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu;, 
I. B. Misselbacher farmaciă, Tergulă Mureșului: M. Bucher, C. Hutflesz, 
Mediașă: C. Buckneră, Ai udă: Ioană Winkler, Sighisără: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu săcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabâs farm., Turda: I. Timbus și fiu.

Incunosciințare!
Subscrisulu facă onoratului publicu și clientelei mele cunoscută, 

cumcă ml-am permutată, cancelaria advocațială în Tergulii pomelorii, 
casa Nr. 93 în piață, în fostulu locală de până acuma alu institutului 
de pensiune.

Brașovă, 2 Octomvre st. n. 1884.
<<eorgiu Imslo

1—3 advocată.

$

4433—1884 civilă Publicare.
2—3

Din partea trib. reg. din Brașovă se aduce la cunoscința 
publică, cumcă în urma incusei lui Nicolau Penciu, proprietară 
din Veneția inferidră, contra tuturora locuitoriloră din comuna 
Veneția inferidră pentru admisibilitatea comasării hotarului acestei 
comune, se determină 4*ua de pertractare pe 10 Decemvre 1884 
a. m. 9 dre, în cancelaria comunei 
se citdză toți interesații sub urmările 
din 23 Augustă

Brașovă,

Veneția interidră, la care 
prescrise în ordinațiunea

De6si J«ăiaos,

1880 § 36.
16 Sept. 1884.

Din ședința trib, 
preș.

reg.
ISene, directorii.

O •rrrri.    O O O .jtss ~.-..v..TTȚrMy««7ff«î~t o

Casse de Wertheim
| ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu | 
i se potn sparge, din cele mai renumite fabrice de casse j 
I L. FLEISCHER, I

| oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile | 
i condițiunl și în tote mărimile j

Justinianu M. drama, I 
= 8—11 depositarulu fabricei în Brașovu. :

Wfc 1 jfc 1 .......... ..nn.-.-.-rn^Tn^u....................................  Q

Tipografia AJexi Brașovă.


