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„GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
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Pe anO 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.
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176. Luni, Marți 25 Septemvre (7 Octomvre)

Abonamentu
Ia

Gazeta Transilvaniei."
Nou

st. v. 1884 se începe unft nouCu I Octomvre 
aboiiamemtâ, la care învitămu- pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul!!: Pentru Austro-Uugaria cu

nisce juni studiați se cere însă ca să vorbăscă 
numai limba cultă maghiară, căci idea de stată 
maghiară pretinde dela toți cetățenii, ca să se 
sâmță ca Maghiari." Așadăr să se disolve socie
tatea „Iulia."

Iritațiunea între ClușienI din causa concesi- 
uni- 
să-și

unei ne mai audite, ce a făcut’o rectorulă 
versității societăței ,, Iulia “ permițându-i

posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 11., pe unii anii alâgă biroulu și apoi să-și închidă sala de lec-
12 fl. Pentru România și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe uufi ană 36 
franci.

Rugămă pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme premvmerările, pentru ca trimi
terea clarului se nu se întrerupă.REDACȚIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI."

face
- este așa de
„Kol. Kozl.“

BrașovH în 24 Septemvre (6 Oct.)

dâr înzadaru.

s’a împutatu ju- 
din acea societate.

tură pană la anulă când ear’ își va pută 
plăcerea de a’șl alege ună birou 
mare încât.ă tăia guvernamentală 
se semte constrînsă de a luă în apărare pe rec- 
toră și de a scrie ună lungă articulă pentru li
niștirea spiritelor^.

,,J)ăcă vomă considera esperiențele trecute.“ 
(jice numita tăie, ,,atunci este îndreptățită părerea 
acelora cari ceră disolvarea societății „Iulia.“ 
Gândindu-ne însă la eventualitățile viităre : n’a- 
vemă nici o causă de a fi îngrijațl!“

Și cum își închipuesce ,,Kol. Kozl.“ vii
torului ?

Studenții români dela universitatea din Clușiu 
să se redice mai presusă de nivelulă de cultură 
ală dascaliloră dela sate și se aibă în vedere ne
curmată, că s’au dusă la Clușiu ca se învețe 
„dreptulu maghiară" și „limba maghiară." De 
aceea ei se nu se isoleze de Maghiari; să nu fie 
esclusiviști; să nu crădă că ei aparțină unei na
ționalități, care are interese de 
bite de ale Maghiariloră; să nu 
politice românesi și să suprime 
politică, ca nu cumva să se 
pulă loră ideea, că pe lângă „dreptulă Maghîa*  
riloru" ce’lă învăță în Clușiu mai esistă și ună 
dreptă ală Româniloră, care este adi călcată în 
piciăre de puternicii (jilei; să iea parte în fine la 
societățile studențiloră maghiari și se învețe a 
respectă totă mai multă „supremația îndreptățită" 
a națiunei maghiare.

Tăte aceste le cere tăia guvernului pentru 
concesiunea ca societatea „Iulia“ să esiste mai 
departe cu numele ei românescă sub condițiune 
ca

cultură deose- 
cetăscă (jiare 
ori-ce gândă 

nască în ca-

I

Spiritele patrioțiloră privilegiațl din Clușiu 
au fostă ărăși profundă agitate în talele acestea.

Senatulu universitară a suspendată activita
tea societății de lectură a studențiloră români 
„Iulia," și a permisă numai ca să-și constitue co- 
mitetulă și pe anulă următoră 1884/85 și să aș
tepte așa sentința de viață său de mărte a minis
trului. Permisiunea rectorului este privită de 
cătră purtătorii culturei maghiare din Clușiu ca 
o concesiune, ce nu se p6te justifică. Ei ceră 
mărtea societății „Iulia."

Se împlinescă cinci luni de când s’au în
tâmplată demonstrațiunile scandalăse în contra 
societății ,.Iulia.11 De cinci luni organele univer
sitare totă întrăbă și cercetăză
Nu se găsesce nici o dovadă pentru conjurația 
secretă în contra statului, ce i 
nimei române, care face parte

Dăcă s’ar fi aflată în actele societății vr’ună
faptă agravantă, acăsta descoperire s’ar fi trâm
bițată în tătă lumea și cu multă plăcere ar fi 
scrisă toile ungurescl, că s’a descoperită conju
rația daco-romanistă în Ardălă. Domnulu Tisza 
ar fi putută apoi accentuă cu atâtă mai tare ne
cesitatea de a se suspende libertatea pressei și a 
cuvântului.

Se (jice că actele învestigătăre s’au trămisă 
ministerului instrucțiunei publice. Păte că se păs- 
trăză secretulă în privința descoperirei complotului 
pănă ce se va presentâ dietei proiectulă pentru 
Introducerea „măsuriloră escepționale." Păte că 
d-lă Tisza va surprinde atunci țăra și lumea cu 
nisce grozave destăinuiri.

Deocamdată noi nu scimă nimică mai multă 
despre activitatea societății „Iulia," de câtă 
amă sciută înainte cu cinci luni, că adecă a fostă vătjă cadavrulă lui Makart. Polițiștii au susți

nută ordinea.
Bucuresci, 5 Octomvre. — Astăzi se va 

ceti în camerele convocate în sesiune estraordi- 
nară decretulă de disolvare. Colegiele electorale 
voră fi convocate pe cjiua de 6 Novembre. No- 
uăle camere se voră întruni la 15 Noemvre.

New-Yorlt, 6 Octomvre. — Din Bue- 
nos-Ayres se anunță mari inundațiuni. In timpă 
de 11 clile comunicația între orașe a fostă între
ruptă. Au perită omeni în numără estraordinară 
de mare. Familii întregi s’au înecată în valuri.

ce
de

A 
m

o activitate spirituală nobilă, liniștită și corectă 
a unoru juni, cari își iubescu limba mamei 
i-a născută și cari semtă trebuința și datoria 
a-o cultivă câtu mai multă și câtă mai bine.

Este posibilă 6re ca cineva să descopere
acăstă cultivare pacinică a limbei române o agi
tațiune în contra statului ? Nu trăiescă aici mi- 
lidne de Români, cari crescă cu limba acăsta și 
cari suntă legănațl cu doine românescl?

Fanaticii din Clușă nu voiescă să scie de 
acăsta. „Țeranulă română dela sate vorbesce 
destulă limba „necultă" românăscă, dică ei, dela

se îmbrățișeze spiritulu. maghiarii,

o

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

Pojunii, 6 Octomvre. — Ministrul^ de culte 
și instrucțiune Trefort a ținută unu discursu îna
intea alegâtoriloru săi, în care, provocându-se la 
esemplulu altoru state, dise că o condițiune de 
esistență pentru 
dustrii.

Viena, 5 
unh publică de

Ungaria este crearea unei in-

Octomvre. — Adi după amâtjl 
totu numerosu se îndesuiâ să

CRONICA piLEI.
In Francia se pare că ămenii începă a se familia- 

i’isâ totă mai tare cu idea de a se apropiâ seriosă de 
Germania. Motivulu care o dispune pentru acăsta este 
necazulă, ce ’lă au Francesii asupra Englesiloră pentru 
purtarea loră în Egiptă și pentru atitudinea ostilă ce 
arată față cu politica colonială francesă. In «Journal des 
Debats» constată astăzi Gabriel Charmes antagonismul^ 
dintre puterile occidentale și disposițiunea favorabilă pen
tru o relațiune amicală cu Germania, de la care păte 
așteptă ună sprijină în politica colonială francesă, ba 
s’a vorbită pe față chiar și de-o alianță, de care făia 
parisiană se cam îndoiesce, pentru că privesce cu neîn
credere alianțele Germaniei. Mai interesantă este în 
privința acesta «France,« care este organulă partidei ce 
e pentru răsbunare asupra Germaniei, dar tocmai acăstă 
făiă scrie că astădi nici ună omă cu minte nu cugetă la ună 
răsboiu cu Germania, care de ar fi și victoriosă, totuși 
ar cere mari sacrificii în bani și în Omeni. Tătă mănia 
și-o varsă fbia francesă asupra Angliei și asupra dom
niei ei brutale în Egiptă. Neutralisarea canalului de Suez 
este o condițiune vitală pentru coloniile francese. Francia 
să pândescă momentulă favorabilă. Pentru aceea n’are 
lipsă a se încurcă într’ună răsboiu; puterile ară trebui 
numai să îndemne pe Sultană de a depune pe Tevfik- 
pașa și de a pune în loculă lui pe Halim-pașa ca Che- 
divă; trupe turcesc! să ocupe Egiptulă pe contulă Eu
ropei; escadrele floleloră puteriloră neutrale întrunite ar 
trebui să demonstreze dinainte de Port-Said și Ismailia, 
atunci Anglia nu numai că s’ar învoi ca să se neutraliseze 
canalulă de Suez, ci și Egiptulă ar scăpă de ocupațiunea 
englesă.

*

«Națiunea*  scrie cu privire la situațiunea Români
loră de dincăce de Carpați între altele:

«Lupta dintre Unguri și Români, care de atâta 
timpă se părtă, cu atâta înverșunare dintr’o parte și cu 
atâta statornicia din cealaltă, e pe cale d’a întră în o 
nouă fașă. Amă reprodusă strigătulă de alarmă dată de 

, fiarele nOstre de peste munți, și ne-amă putută încre- 
. dințâ pe deplină de planulă ce-lă urzesce d. Tisza în 
unire cu noua cameră ungurescă.

«In realitate, camera ungurescă, încuviințândă ,mă
surile escepționale» ale d-lui Tisza, nu va face alt-ceva 
de câtă să dea sancțiunea ce lipsea până acum 
stărei de lucruri esistente. Căci nici odată legile 
Ungariei nu s’au aplicată de-o potrivă pentru Unguri și 
pentru Români; partea acestoră din urmă au fostă tot- 
deuna escepțiunile.»

*
Candidatulă la pieședința Stateloră-Unite Mr. Blaine 

are actualmente a călători prin statuia New-York; din 
partea partisaniloră săi republicani elă este primită pre
tutindeni în modă entusiastică. In Rochester candida
tulă la președință a ținută ună discursă mai lungă, în 
care a definită credeulă partidei republicane cum urmeză; 
Partida republicană are în credeulă său patru doctrine 

1 clare și importante: 1. Pace cu tătă lumea. 2. Estinderea 
| comercială în tote direcțiunile posibile. 3. încurajarea in- 
! dustriei americane de orice felă ar fi ea. 4. Scută pentru 
fiecare cetățână, fie indigenă său naturalisată în întru și 
în afară. Conformă acestei programe politice partida re
publicană va nisui de a conduce guvernulă; basată pe 
aceste principii partida republicană se supune sentinței 
poporului americană. ,Cu aceste principii vomă învinge 
6ri vomă fi învinși.»

*

In timpă ce guvernele austro-ungare pregăteu pro
iectele de lege pentru delegațiunî, prin cari se pretindă 
nouă jertfe din partea poporațiunei imperiului, ună anume 
losifă Ban o din comitatulă Șaroșului se gândea asupra 
mijlăceloră ce ar fi a se luă spre a delaturâ crisa de 
care e amenințată economia rurală ungară. In 
congregațiunea generală a comitatului, Bano a arătată cum 
se prepară acăstă crisă prin scăderea constantă a pre- 
țuriloră cerealeloră. Elă dovedi că prețurile cerealeloră 
au scădută de-odată aprăpe cu una a treia parte, că 
acesta scădere va fi, precum se vede, durabilă și că din 
causa acesta bugetulă Ungariei, care e basată pe bunele



prețuri ale cerealeloră, trebue să fie aședată pe alte base. 
In Ungaria o recoltă rea nu pote fi reparată prin industria 
și comerciu. Producțiunea colosală de cereale din țările 
streine care, prin restabilirea canalului de Panama, prin 
plantațiunile de cereale în America de sudă, ce promită 
ună bună succesă, și prin juncțiunea de căi ferate cu India 
ostică, ce este în pregătire s. a., numai câtă se va urcă, 
însemnă ruinulă economiei rurale a Ungariei. Trebue să 
ne gândimă dâr 11 mijlâce de scăpare: Bugetulă statului 
și legea pentru armare trebue revisuite din fundamentă, 
economiloră trebue să li se procureze ună credită ef- 
tină, să se concheme o anchetă a țării seu de e lipsă 
chiar și o anchetă internațională ș. a. Bano propune 
prin urmare ca comitetulă să se adreseze în acâstă afa
cere la dietă cu o representațiune, să provâce tâte co
mitatele ca să primescă și să sprijinescă acestă propu
nere și să îndrepte atențiunea deputațiloră dietali ai co
mitatului asupra acestei afaceri. — Congregație nea ge
nerală a primită unanimă propunerea lui Bano.

Convocarea camerilorik române.
Printr’ună decretă regală apărută în «Monitorulă 

oficială,» corpurile legiuitore ale României s’au convocată 
pe diua de eiî în sesiune estraordinară. Ele voră fi de 
sigură disolvate și se voră face alte alegeri după noua 
lege electorală.

Raportulă consiliului de miniștri cătră Maiest. Sa 
Regele este de următorulă cuprinsă :

.Corpurile legiuitore întrunite în 10 Maiu 1883, au 
avută marea și importanta misiune de a se ocupa cu 
revisuirea mai multoră articule din Constituțiune, âr mai 
alesă cu aceea a legii electorale.

.Constiluțiunea fixâză la patru ani durata legisla
tivă a adunării deputațiloră și reînoirea pe jumătate a 
membriloră Senatului. Nici o disposițiune constituțio
nală nu prescrie, că revisuirea Constiluțiunei atrage după 
sine încetarea activităței, odată începută, a Corpuriloră 
legiuitâre. Precedentulă stabilită cu ocasiunea revisuirei 
art. 7 din Constituțiune dovedesce, că lucrarea estraor
dinară și specială a revisuirei nu împedecă funcționarea 
mai departe a unei legislaturi pănă la sferșitulă termi- 
nului ei legală.»

»Actualele corpuri legiuitore ară mai pute ave dar 
legalmente o existență de câțiva ani. Cu iote acestea, 
este de luată în considerațiune că revisuirea recentă a 
unoră articole constituționale a modificată basele consti
tuire! corpuriloră legiuitâre; căci prin ea s’a reformată 
însăși legea electorală. E dar rațională și de cuviință 
ca efectulă acestei reforme reclamate de țeră și acum 
realisată să nu se amâne pănă ce actuala legislatură se 
va termină.

«Disolvarea actualeloră Camere legiuitâre și ună 
nou apelă la țâră devine deci o necesitate.

«Cu celă mai profundă respectă credemu dar de 
datoria noslră a propune aprobării Majeslății Vostre:

«Convocarea Cameriloră actuale în sesiune estraor
dinară pentru diua de 23 Septemvre;

«Disolvarea acestoră Camere în aceeași <}i;
»Convocarea colegieloră electorale pentru dilele de 

6, 7, 8, 10, 11 și 12 Noemvre, spre a se pute întruni 
Camerile legiuitâre conformă prescripțiuniloră constituți
onale, în cjiua de 15 Noemvre.

DEM0NSTRAT1UNE ANTIPRUSIANA IN BOUGIVAL.
In Bougival, în Francia, Francesii au făcută Marți 

o mare demonstrațiune antiprusiană cu ocasiunea 

aniversării esecutărei a trei eroi: Debergue, Cardon și 
Martin, toți trei împușcațl în 1870 de Prusieni. Deber
gue a fostă ună grădinară bătrână, care în * * anulă grâ- 
zei« de cinci ori una dupe alta a tăiată firulă telegra
fică, aședată de Prusieni între Bougival și Versailles. 
Dusă înaintea tribunalului de răsboiu nici nu așteptă ca 
să’lă întrebe, ci îndată dise : «Eu v’amă tăiată sârmele 
telegrafice.» — «Și pentru ce?» — .Pentru că d-vostră 
’mi sunteți dușmani.*  — «Și îțî vei mai repetă fapta?» 
— »Da« — «Pentru ce? — «Pentru că suntă Francesă.» 
Câți-va cetățen*  din Bougival oferiră Prusieniloră 4ece 
mii de franci dreptă preță de răscumpărare pentru dânsulă 
ca să’i scape viâța, dar elă protestă, dicendă: — «Nu 
dafî nimică pentru mine, căci mâne ârăși voiu tăiâ sîr- 
mele, tiindă că suntă Francesă!»

Deodată se deschise pârta. Pe pârtă eșiâ stăpâ- 
nulă caseloră George Pleâpă; îmbrăcămintea lui erâ cu
rată, așa că se vedea încă a fi fruntașă. Căutătura lui 
erâ posomorită, așa că oii cine văcjendu-lă ar fi tjlisă, 
că omului acestuia ii muncesce ceva inima. Cum eși, 
Pleâpă se uitâ în drâpta și în stânga, aruncă o privire 
asupra cerșitorului, ce stâ pe bolovană, și porni. Unde 
se va fi dusă șcie’lă Dumnezeu, totă ce sciu este, că s’a 
întorsă acasa fârte târziu.

* *
*

Negoțulă e bună când se întâmplă bine, dar rău 
este când se întâmplă vre-o perdere momentană. — 
George Pleâpă iscălise o poliță pentru alt.ulă, și când 
la plată a fostă silită să-și vânejă totă, numai ca,să 
scape de rușine de a nu-i vinde alții. Casele, cari după 
construcția arătau găsdășagulă de odiniâră, o grădină si 
mobilele cele bune îi mai rămăseseră din tâtă averea sa 
și astfelă lesne își esplică ori cine năcăjită stare în care 
se aflâ George Pleâpă

George Pleâpă ca George Pleâpă, dar câtă de supărată 
erâ leica Maria, numai ea singură sciâ îi erâ rușine de lume 
și acâsta o chinuiâ în continuu. Nu mai sciâ oe’i de capulă ei. 
Dâcă mergea dealungulă slradeloră și vedea două muerl 
grăindă împreună, o trecea sudorile, căci credea că vor- 
bescă despre năcazurile ei. Când erâ la târguite, trime
tea pe o femee de casă, pe carea o ajutase multă vreme. 
’I erâ rușine să cumpere ea însăși, căci se gătaseră di
lele de odiniâră, trecuse berechetulă, și erâ nevoită să 
cumpere cu creițarulă și să plătâscă cu țîrăita.

In diua următore fu împușcată prin capă. Elă în
suși ’și oferi batista, ca să’lă lege la ochi cu ea. — 
Cardon și Martin, funcționari într’o fabrică de țîgle, din- 
tr’ună locă ascunsă împușcau asupra unei trupe prusi- 
ane ce ducea munițiuni spre Versailles și pentru aceea 
fură împușcați și dânșii. Acești doi Francesi încă erau 
bărbâți în verstă; ei muriră liniștiți și mândri, strigândă: 
«Se trăiască patria !“ în acelașă locă unde fusese esecu- 
tată și Debergue. In onorea acestoră trei martiri ne- 
cunoscuțl pănă acum s’a ridicată și Marți s’a desvăliiă 
ună monumentă la Bougival, unde fuseseră esecutați. 
De față erâ întregulă Bougival, autoritățile, reuniunile, 
batalionele școlare și o mulțime de dspeți din Parisă. 
Pe lângă monumentă defilară bataliânele școlare, în su
netele unui marșă funebru, apoi se ținură câle-va orați- 
uni patriotice, într’ună tonă fârte aspru antiprusiană. 
Deroulâde, președintele ligei patriotice, în nisce cuvinte 
pronunțate cu multă focă, dise, că fie-care Francesă trebue 
să apuce arma, când se va audi strigându-se: «Susă 
contra Germaniei!» piaristulă Lepelletier, cu provocare 
la esemplulă celoră trei martiri, accentua, că toți Fran
cesii trebue să fie cum au fostă aceștia trei, dâcă se va 
începe lupta ârăși, și cu deosebire acum sub liberalulă 
guvernă, când Francesii voră învinge și voră recuceri 
provinciile răpite. Serbarea s’a finită cu cântărea Mar- 
seillaise-i în mijloculă unui mare entusiasmă.

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

CORESPONDENTA PART. A «GAZ. TRANS.» 
f

Festivitățile «lin Aradii.

Adunarea Asociațiunei Transilvane și Adunarea fon
dului teatrală suntă pentru noi Românii de dincoce, două 
prilegiurl de convenire frățâscă, doi motor! ce dau avântă 
nou vieții nâstre sociale și culturale. Cea dintâiu este 
mai cu semă cercetată de cătră Românii Ardeleni, cea 
de a doua de cei de prin Ungaria și Bănală; la ambele 
se vădă însă mulți veniț.I și dintr’o parte și dintr’alla.

Adunarea fondului teatrală s’a ținută în 27—28 Sep
temvre st. n. în Aradă. Toți credâmă, că o să fie nu- 
merosă și nici nu ne-amă înșelată..... Considerândă pe
de-o-parte ședințele ei, pe de alLa petrecerile ce s’au dată 
cu aceea ocasiune, vă răspundă că în casulă primă nu 
eramă mulțămiți, fiind':, că au participată puțini, âr în 
casulă ultimă că succesulă a fostă preste așteptare stră
lucită. Lasă altora dreplulă de a vorbi despre discordia 
Aradaniloră, care la ocasiuni mari și la vederea alâtoră 
frați de ună sânge, adunați la ună locă pentru ună scopă 
măreță, ar trebui să pâră ca câra de fața focului.

Voiă a vorbi numai despre ceea ce amă văzută și 
audită, despre bală și concertă.

Sâmbătă la amâ^i a sosită corulă din Chiseleu, ță
rani și țărane, în costumulă loră pitorescă.

Streinii se’ntrebau cu curiositate: «Ce? acâsta glâlă 
de plugari o să cânte în concertă? Noi Ungurii suntemă 
mai civilisați.... și încă n’avemă astfelă de coră!»

Sâra toți eramă în așteptare nedumerită. Concer- 
tulă se începu cu «Salata Italiană» de Genâe, o salată 
gătită cu uloiu de andante, cu oțetă de fortissime, sare 
de staccato și piperă de pizzicato.... servită cu multă 
.gustă de corulă bărbătescă din Chiseteu.

Iți săltă inima vătjândă acești țărani nâoși cu note 
în mâni, cântândă cu tactă și precisiune uimitore. Onâre 
bravului preotă, d-lui Se pe ți ană, conducătorulă corului, 
carele sciu dâ o distracțiă atâtă de demnă poporeniloră 
săi, precum este arta cântării; acâsta nobilitâză gustulă 
âmeniloră și îi recrează după o săptămână de lucru.

Ce bine ar fi, când s’ar imilâ acestă esemplu și 
prin comunele din Transilvania, în locă de a lăsă bielulă 
poporă a petrece Duminecile prin crâșmele depravalore.

Nr. 2. .Nocturne*  de Chopin și «Fantaise rou- 
maine' fură esesutatepe piano de cătră D-șâra Anna 
Bon ci u. Pentru cei cari cunoscă acâstă drăgălașe ființă, 
e superfluu a le mai spune, cum a delectată pnbliculă. 
In .fantaisie roumaine*  ea manifestă nu numai ună ade
vărată simțămânlă de româncă, ci și dibăcia unei esce- 
lente pianiste.

Nr. 3. »Aria« din Trovatore, solo cântată de d. 
N. Popovici. Audisem multe bune și frumâse de cân- 
tulă acestui domnă, âr acumă, în modulă cum a cântată, 
s’a arătată prâ deplină justificată acea faimă. Vocea 
d-sale, pre lângă sonoritate și intensitate, e și bine cul
tivată, încâtă ar pute debutâ în orașe mai pretențiâse 
decâtă Aradulă. Fie amintită docamdală, că d. Popo
vici a mai cântată ună duetă precum și 3 piese. «Me- 
dulă nopții,» «Seguidilla*  și «Doră de răsbunare,*  mai 
cu sâmă piesa din urină produse atâta efectă, încâtă tre
bui repetată.

Cu câtă mă silescă a vă spune câtă se p6te mai 
fidelă, cum a decursă concertulă, cu atâtă observă că 
până mea slăbeșce, mai vertosă acumă, când vrâ a vorbi 
despre o artistă precum este d-na Gabriella Ionescu 
earea este o elevă a vestitei Marchesi.

îmi aducă aminte, că cetisemă mai nainte cu câțiva 
ani o recensiune din streinătate, cediceacă: ,D-na Ga
briella Ionescu a cântată în Germania pe margareta 
din Faust, mai frumosă decâtă ori caie altă cântăreță. 
Acestea le amintescă aici, pentru că mă simță mândră, 
că și națiunea română posede cântărețe de valârea unei 
Teodori ni, Le ria și Ionescu; ela rendulă nostru dară, 
a le cunâsee și aprețui precum le șciu aprețui streinii.

D-na Ionescu a cântată «Vorrei morire» de Tos- 
ti,» Nu te potă uitâ*  și «Styrienne» aria din opera Mig
non. A cântată frumosă, dar pe «Styrienne*  mai pre- 
susă de tâte.

Inzadară voiă folosi aci terminii artei, că d. e. cân- 
tulă d-sale posede perfectă technică, simță dramatică și 
că coloritulă vocei i-a fostă caldă, passionată precum tre
buia să fie a Mignonei, cumcă efectulă a culminată în 
pianissimulă abia audibliă, de-țî părea că vine dela ună 
echo îndepărtată. Când a terminată pe «mignonă*  ini- 
ma’mi bătea violentă și nîncetată îmi venâu în minte cu-

FOILETONU.

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

(Urmare).

Pleâpă eși din casă, căci nu ’i prâ plăcea să stea 
de vorbă cu ginere-său, și se duse prin grădina ce erâ 
în dosulă casei. Pomii erau înverdițî și cum erâ cătră 
sâră, în grădină se făcuse cam întunerecă. George Pleâpă 
se puse josă pe iarbă, se uitâ în depărtare și ascultă 
șoptitulă frundeloră, âr în gândulă său se frământă cu 
felă de felă de idei. Cu deosebire vorbele grăite în casa 
lechi Anei îlă făcâu de totă neliniștită. Printre frunde 
audi ună sburată fâlfăitoră și deodată audi cobitulă 
urîciosă ală cucuvelei. Se sculă repede de pe iarbă și 
eși în curte.

Pecând Pleopă se aflase în grădină, sub acele 
amare gândiri, pe atunci se audia în casă o voce. Dom- 
nulă Leonașă cânlâ, âr Marieta îlă ascultă. Cânteculă 
ce’lă producea, deși melodiosă, avea însă nisce vorbe de 
totă scandalâse, de aceea nu le grăiâ ci numai le tălălăiâ...

— »E fârte frumosă câtenculă... trebue să aibă și 
vorbe pline de simțămânlă," observă Marieta.

— «Adecă.... le-amă uitată,*  Leonașă făcendă 
din mână ună gestă cu multă artă. «Sciu că-i vorba 
despre o tânără fală, âcheșă și amabilă ca....« aci se 
uită la Marieta cu o privire de tâte (jfilele, privire pe 
care alții ar fi numit’o diabolică.

Marieta se simți măgulită, deși cunoșcea prâ bine 

tecstulă cântărei, căci cântarea erâ ceva în deobște cu
noscută. Astfelă de cântări le face mai multă plăcere 
feteloră decâtă bărbațiloră și se propagă fârte lesne 
printre densele, și se țină în taină cu o mare sfințenia 
întocmai cum ținâu vechile preoiese cultulă loră. Marieta 
deși cunoșcea acelă cântecă , simțiâ ea că este cu multă 
mai favorabilă, dâcă se va arătă că nu’lă cunâsce. Așa 
e în lume, o amăgire reciprocă.

Multă mai slălură de vorbă împreună tinerii noștri 
și multe vorbiră, lucruri bune și nebune, sciți cum se 
întâmplă la astfelă de prilegiu.' Ceva deosebită de în
semnată n’a fostă în acâstă vorbire, deaceea credă că 
nici chiar fetele nu voră fi curiâse a cunâsce con
versația.

V.
Trecuseră 8 ani de cjile decând leica Maria își 

măritase fata, decândă veselia se depărtase, dela casa 
lui Pleâpă. Pe câtă i se pare omului de puțină tim- 
pulă de 8 ani, pe alâtă de mari îi voră părea schimbă
rile, ce s’au făcută în decursulă lui.

* **
La colțulă unei case pe ună bolovană mare ședea 

ună cerșetoră și întindea mâna spre trecători ca să’i dea 
ceva, numai și numai ca să’și potolâscă fâmea și pentru 
ca a doua di să aibă de nou pretextă de a cerșetori. 
Casa erâ spălată de ploi și în zidă se vedea o crepătură 
lungă, par’că ar fi fostă lovită de trăsnetă. Totă insulă 
putea să se convingă, că aci locuesce ună omă scăpătată; 
chiar abstrăgândă dela crepătură zidului, ună omă, gazdă bu
nă, nu ars iferf ca dinaintea casei sale să stea vr’ună cerșitoră. 



vintele lui Golhe: «Kennst du das Land wo die 
Citronen bluhen?*  Și par’că dorulă începea a mg 
munci d’a sburâ din naintea iernii ce s’apropiă în acele 
regiuni calde și ’nbalsamate cu fiori de portocălî...

Odată ședea leica Maria singură în casă și se gân- 
diâ la felă de felă de lucruri, âr bărbatu-său umblă prin 
curte și se uită la nisce acareturi, ce’i serviseră la dife
rite t.rebl, se uită la cămările sale, cari acum erau des
cuiate, analisâ lăcățele, ce stau atârnate de reteză, în
tocmai ca haina pe ună omă destrăbălată, și cum se 
uită elă la acestea, întră fără voiă într’una din cămări.

Era golă cămara.
Pleopă dgdu odată din capă, în semnă de tristă 

aducere aminte, eși afară din cămară și se apucă sg 
închidă ușa cu lăcatulă. Lăcatulă însâ eră stricată.

Cum se chinuiâ elă sg închidă lăcatulă, ce’i va fi 
trecută prin capă, ce nu’i va fi trecută, destulă că scbse 
lăcatulă din retâză și’lă trânti de pămânlă. «Pote sg 
încuiu sărăcia,* grăi Plebpă apăsată și dicândă acestea 
intră în casă.

— «Nu mai ai o dutcă?* se adresă Plebpă cătră 
nevastă-sa și păși cu dreptulă peste pragă în casă, âr 
cu stângulă rămase în tindă.

Leica Maria nu ^ise nimică, ci dădu din capă în 
semnă că n’are parale.

— «Le-ai dată fie-ti.... domnișorei,* vorbi poso
morită Plebpă și porni să iasă din casă.

— «Ba dumnâta le-ai dată veciniloră, că ți-a tre
buită să iscălesc! mii pentru alții,* țipă leica Maria și, 
făcându-se focă de mâniă, se sculă dreptă în piciore. 
«Dâcă am dată eu, ai dată și dumnâta.... și amă dată 
copilului nostru,’ continuă ea cu atâta înverșunare, că 
i se cunoscâu vinele dela gâtă; continuă însă în ventă, 
căci hărbatu-său de multă eșise pe pbrtă.

D6r să rămână mai bine la concertă.
Corulă de țărani și țărance apare cu «Hora Sinaei,» 

care pnse’n tote sufletele entusiasmă. Ce musică dulce 
românescă, ce cântă plină defrăgedime, fără voiă cugețila 
murmurulă Peleșului și la sussurulă bradiloră. Publiculă 
nu mai încetă cu aplauselele, pân’ce nu se repetă «Hora.»

D-na Eugenia Șerbă urmă apoi la rendă cu «Fan- 
aisce Impromte*  de Chopin, care piesă o esecută cu 
virtuositatea propriă d-sale.

Astfelă concertulă avu ună succesă splendidă nu 
numai morală ci și materială, căci sala eră îndesuită de 
lume.

In sera următbre s’a dată și bală.
• Dar de unde au răserită atâtea fete frumbse?*  

• Acestea suntă Crișene, acelea Bănățene/ mi se răspunse. 
Constumulă națională românescă și de astă dată a serbată 
triumfuri legitime.

Mi ceră scuse că nu vă polă da o listă completă 
de dbmnele și domnișbrele, cari au luată parte’la bală; 
cu părere de rău vă spună, că nu sciu multe nume, pe 
care mi ie-așă fi putută notă, dâcă nu eramă cam 
ocupată cu... joculă. Lucroția C. Olariu.

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

SOIRI MERUNTE.
' Citimă în »Pester Lloyd' dela 2 Oclomvre: «La 

verificarea mandaleloră de deputațl din Parlamentă s’a 
găsită în loculă mandatului unui deputată o chitanță 
semnată de mai multe persbne. In acăsta se dicea că 
numitulă deputată a dată alegătoriloră săi, după alegere, 
ună banchetă care a costată 2.400 fl. și că noulă repre- 
sentantă ală țârei a plătită acăstă sumă.’

Așa se facă alegerile libere în Ungaria.
—0—

«L’Indâp. roumaine’ primesce de la coresponden- 
dentulă său din Sinaia urmăfbrea scire:

„După plecarea Archiducelui dela Predeală, doi Un
guri au huiduită pe M. S. Regele la întbrcerea sa. Acești 
indivizi au fostă arestați și trimeșî parchetului de Pra
hova. In urma ordineloră venite din București, cei doi 
Unguri na’u mai fostă trimeșî la Ploeștl, ci au fostă puși 
în libertate. Aceste persbne insolente nu suntă bmenl 
de răndă: unulă este studentă la dreptă și ofițeră în re- 
servă, celalală ajutoră de subprefectură. EI veniseră din 
Brașovă la Predeală, unde au răgușită strigândă »Eljen! 
Eljen!*  la trecerea prințului moștenitoră. Nise pare cu 
neputință ca guvernulă să lase acăstă afacere baltă. S’a 
făcută o însultă Severanului nostru, în minululă când M. 
Sa îșî luă adio dela auguștii săi ăspețl și acăstă însultă 
vme tocmai dela doi Unguri, adică departe d’a atinge 
pe Regele României ea cade asupra moștenitorului pre- 
sumptivă ală corănei Sf Ștefană.’

—0—
D-nii D-rl Alexandru și Eugeniu de Mocioni au dă

ruită clasei a 2-a dela scăla rom. din Capolnașă: 20 esem- 
plare Fisică, 20 es. Istoria universală, 20 es. Legen
dare, 20 es. Istoria naturală și 10 es. Catechise. Fapta 
e dămnă de tbtă lauda.

D-nii Săcășanu și Ocășanu, printr’o scrisbre 
adresată «României libere,*  îșî dă dimisiunea din postu
rile de coredactorl dela acelă diai ă. Acesta, dică denșii 
o aducă în deosebi la cunoștința frațiloră loră de din- 
ebce de Carpați.

—0—
«L’Indâpendance roumaine, «spune, că guvernulă ro

mână ar fi decisă să dea d-Iui T. Maiorescu catedra de 
logică dela facultatea de litere din Iași.

—O—
.Voința Națională*  comunică, că din a doua seriă 

compusă din 15 candidați la bacalaureată, numai 4 au 
fostă admiși la esamenulă orală.

—0—
In Sofia, s’au luată măsuri d’a se înființa o Aca

demia națională sub patronagiulă A. S. principele Ale- 
sandru, dice ,Românulă.« Ea va avea trei secțiuni: 
litere, științe și istoriă. Dintre Români, d. B. P. Hăș- 
dău, îluslrulă nostru istoriografă și filologă, și în același 
timpă unulă dintre cei mai dinstișl slaviști, a fostă pro
clamată membru onorară ală Academiei bulgare.

—Cl
in Vașington s’a deschisă congresulă internațională 

pentru stabilirea primului meridiană. Pănă acumă suntă 
22 de țări representate.

PRINTULU MOȘTENITORII LA GURGHIU.1
Ună corespondentă ală nostru din Gurghiu ne scrie 

următorele:
Adi în 3 Octomvre principele de coronă cu prima 

descărcătură de armă mai împușcă ună ursă la vânătbrea 
făcută pe hotarulă Hodacului în «Chireu.*  Cu totulă a 
dată trei împușcături, cea dinlâiu îi rupse spinarea în- 
câtă numai putu merge decâtă se invărli în jură. Atunci 
îi dete a doua împușcătură în cbstă și a treia în capă 
din josă de ochi. Ursulă cântăresce 370 punți.

Parada se pune în mișcare, la 7 bre se va începe. 
Voiu cumunicâ succesulă.

DIVERSE.
Hagi Loja. — După nnă arestă de cinci ani în fortă- 

râța din Theresienstadt, fostulă capă ală însurgențiloră 
bosniaci Hagi Loja va fi trimisă, cum ,amă mai spusă, 
în Egiptă la Medina. Până adi la 6 Octomvre st. n, a rămasă 
însă internată totă în fortărâță, debrece se aștâptă ca 
ministrulă de răsboin austriacă se ’și schimbe hotărârea. 
Dela 26 Septemvre, de când a espirală pedâpsa, Hagi 
Loja locuesce într’o cameră mai bună, se pbte 
preumblă înăuntrulă ratjei .micei fortărețe*  când și 
unde’i place, dâr însoțită totdâuna de ună soldată. 
Primesce pe (ji 42 cr., pe care-i pbte întrebuința cum 
vrea. Noulă său costumă ce-Iă pbrtă acum și care i-s’a 
dăruită de ministerulă de răsboiu, constă din pantaloni 
negri după croiala orientală, din o manta verde și tur- 
bar.ă albă. Dămă aci ună episodă din timpulă arestului 
său. Acum câteva septemâni merse ună omă sprijinită 
pe două cârjl în «mica, fortărâță*  și ceru să vâdă pe 
Hagi Loja. Garda îi spuse că nu i-se pbte împlini' do
rința, Omulă cu cârjl, care abia se țâră, începu a strigă

furiosă, că are să bmore pe Hagi Loja unde-lă va 
întâlni, fiindcă, elu e causa că adi se terăsce în cârjl. 
Acesta eră ună soldată, care-șl perduse picibrele în lup
tele din Bosnia. Când garda scbse din fortăreță pe 
cârjarulă, observă că buzunarele i suntă pline cu ; etre. 
Cum ar fi puLută omorî elă pe Hagi Loja nu stimă, 
căci acesta e ună omă câtă ună munte, lată în spete și 
întrece în înălțime și grosime pe celă mai mare soldată 
Colbrea feții lui, care mai înainte eră ocheșă, a devenită 
palidă în urma îndelungatului arestă și e încunjurată de 
o barbă dâsă și negră, ochii lui mari și fulgerători suntă 
plini de focă și dovedescă încă energia tinereții. Hagi 
Loja n’a învățată în arestă nici o profesiune, ci totă tim
pulă pedepsii l’a petrecută în rugăciuni, ședendă chiar și 
acum uneori pe valulă fortăreță, cu picibrele încrucișate 
ca Turcii, cu fața întorsă spre răsărită, cu o carte de 
rugăciuni în mâni, din care ou multă evlaviă citesce. 
Celoră ce’lă visitâză, Hagi Loja le dă, pentru o mică 
răsplată în bani, bilete cu iscălitura sa. Nu de multă 
anunță elă profosului (directorului închisorii militare), că 
piciorulă îi este bolnavă. Mediculă cercetă piciorulă celă 
dreptă, care e sănătosă (piciorulă stângă l’a perdută în 
Bosnia), dar Hagi Loja îi arătă piciorulă celă de lemnă 
care eră putredă și se hâlțînâ. Procurându-i-se ună nou 
picioră de lemnă, bolnavulă se făcu sănătosă.

*
0 îmcrmentare în Mexico. —- Din Londra se scrie 

următbrea interesantă întâmplare: In Mexico esistă obi- 
ceiulă, că vera morții se îngropă desă de diminâță și 
preotulă din Toledad n’a fostă de felă surprinsă, când 
în săptămâna trecută o înmormentare s’a fixată pentru 
brele patru de dimineță, și permise rudeloră ce jelâu, ca 
să așecje peste nbpte în biserică pe scumpulă loră mortă. 
Dar’ pe la met|ă nbpte cânii clisierului au începută a 
lătrâ sgomotosă în jurulă bisericei. Preotulă se sculă, 
întră în biserică, unde tocmai atunci sări de pe altară 
o figură negră și o luă la sănătosă. Preotulă privi în 
jură și nu ’și putea esplicâ de felă, cum a putută întră 
streinulă în casa lui Dumnezeu. Rîdică acoperișulă si
criului și atunci vădu, că mortulă lipseșce dintr’ânsulă. 
Mortulă dispăruse din sicriu și dimpreună cu elă dispă
rură și odbrele din biserică.

A înebrmită de patrîotismu. — De ani îndelungați 
’și bătea capulă cu grandiosulă plană de a îm- 
pedecâ întinderea puterei rusești, ună creștină bună, 
măsară de profesiune, din Ujpâst. Măsarulă eră ună 
adevărată patriotă polonă, ’I zăcea la inimă binele și sbr- 
tea patriei și dorința sa cea mai ferbinte eră: de a 
vedă Polonia restituită. Întâmplările însă nu’i nutriau 
de felă speranța, ba măsurile luate de Russia în timpii 
din urmă l’au întărită în credința, că Russia nu nu
mai că va nimici Polonia, ci ’și va întinde 
laba și asupra Ungariei. Acâsta i s’a prefăcută 
în ideă ficsă, și acum măsarulă sufere de mania, că e 
prigonită; deja de trei oii a voită să se sinucidă, dar’ 
nu i-a succesă. In una din filele trecute diminâță pe 
la brele cinci l’au aflată spânzurată de țîțina ușei și 
mortă.

Numele lui eră Hobler Iânos.; eră din Kaisersdorf, 
în Galiția; a trăită 53 de ani.

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

Leica Maria, după ce se liniști, se așe^ă ârășl pe 
scaună și se puse erășl pe gânduri. Se gândiâ la fiă-sa, 
căci îi scrisese să-i trimâtă parale, ca cu vre-ună pri- 
lejă să polă merge la ea, să’i spună cu gura tbte năca
zurile. Nu se îndoiâ câtuși de puțină leica Maria, că 
fiă-sa îi va trimite ce’i lipsesce, și cum se gândiâ ea a- 
tâtă de adâncită, i se părea că se află lângă fiă-sa, că’i 
povestesce viața de acum, i se părea că fiă-sa plânge, șt 
că voesce să se sacrifice pentru ea. In închipuirea ei 
clise cu voce blândă: «Tac! Marieto,*  când deodată îșî 
veni în fire și cuprinsă de o emoțiune, se vecju ârășl 
singură în casa sa cea frumosă mobilată.

Peste vre-o trei sferturi de bră se întorse Plebpă 
acasă. Când intră pe ușe, se uilâ la nevastă-sa, nu Zise 
nimică, ci se puse pe ună scăunelă pe care avea obiceiu 
a ședea decâteorl se punea la mâsă. Leica Maria luă 
de pe vatră o blă de borșă, o puse pe meșcibră înaintea 
bărbatu-său, aprinse o lumînărică de seu, și se așeZă și 
ea lângă mescioră.

In casă eră mai multă întunerecă, căci afară de 
acea luminare nu ardea nimică. In fundă, pe păretele 
despre răsărită, se vedâu atârnate două icbne, și anume 
una representâ pe maica Domnului, âr cealaltă pe Sf. 
Nicolae. In colo nu se vedea bine, fără numai împre- 
jurulă mescibrei, așa că tată casa ți-se părea întocmai 
cum ți-se pare săra o poiană întunecată, unde zărescl 
ună mică focșoră.

— »E acru borșulă ăsta,*  grăi Plebpă și luândă 
ola de urechi, o dădu la o parte. .Cum îți spunâmă, 
trebue să vindemă sculele din casa cea mare, căci n’a- 

vemă încătrău. — Dajdia nu-i plătită, de câștigată nu mai 
am ce câștigă.... și până va veni scrisore dela fiă-ta, nu 
putemă merge la cerșită

Leica Maria cu multă durere ascultase pe bărbatu- 
său și într’ună târZiu întrebă:

— «Câtă dajdiă trebue plătită?*
— »E multă destulă,*  grăi Plebpă, «destulă de

multă-i,‘ repetă elă, «nu sciu de unde o vomă mai 
plăti..... și apoi în cele din urmă întâmple-se ce se va
întâmplă,*  vorbi elă apăsată. «N’o plătescă,*  începu elă 
din nou și luândă bla cu borșă trase o . gură din elă și 
jlă înghiți de se simțea cum merge pe gâtă în josă.

— «Ba, vai de mine,’ sări leica Maria cu gura, 
«sg nu faci una ca asta sg pățimă rușine scriindu-ne din 
casă. — Câtă esle de plătită?’ întrebă leica Maria, ca 
și cum ea ar fi fostă în stare sg plătescă, deși în rea
litate n’avea nici o para.

— «Nu-i multă,» rgspuuse scurtă George Plebpă. 
«De una-mi pare mai bine, că m’a mai scăZută, pentru 
că până acum par’că tată câștigulă îlă plătiamă dreptă 
dajdiă,’ contiuuă elă și se sculă dela mâsă.

— «Totă ești tu George, decă te bucuri că ți-a scă
Zută dajdia,*  îșî gândi leica Maria, și neZicendă nimica 
îșî făcu cruce, oftă odată și se sculă și ea dela mâsă.

* **
(Va urmă.) I. C. Frunză.



Oursulu la bursa de Vlena
din 4 Octomvre st. n. 188L

Rentă de aură ungarâ6°/0 122.75 j Bonuri croalo-slavone . . 100.—
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.90 ’ ”
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 88.85
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostu ung. 
(1-ma emisiune) . . .

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 11875

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 102.50

Bonuri rurale ungare . . 100.80
Bonuri cu cl. de sortare 100.
Bonuri rurale

mișă . . .

96.50

Banat-Ti-
.... 100.25

Despăgubire p. dijma de
vină ung.............................98.75

ImprumutulG cu premiu
ung.................................. 114 75

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.50 

Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 81.95
Renta de aură austr. . . 102.90 
Losurile din 1860 . . .134 60
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 286.25 
Act. băncel de credită austr. 286.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.67 */.<

Bonuri cu cl. de sortare 99.—I Mărci 100 împ. germ. . . 59.75 
Bonuri rurale transilvane 100.50 | Londra 10 Livres sterlinge 121.75

85 ursa de Bliictiresci.
Cota oficială dela 21 Septemvre sl. v.

Renta română (5%). . • ■
Renta rom. amort. (5°/0) . .

. convert.. (6°/0) ■ •
împr. oraș. Buc. (20 1.) . .
Credit, fonc. rural (7°/0) . .

» „ „ (5°/o) • •
» > urban (7%) • •
. • » (6%) • •

> (5°Q • ..
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională . .
Aurii.........................................
Bancnote austriace contra aurii

Cump. 94
, 95V2

» 33
» 102s/4 
,, 91
« lOP/s
• 97Va
» ----

, 1394
» 367.
, 243
» 5 75."/o
, 2.06.

1881

vând. 943/8
• 961/!
• 96l/<
• 34
, 103V.
„ 9P/8
, 102
» 98
. 87
» 1400
, 368
» 246

’ 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vând. 9.08
Argint românesc................. . • 9.— • 9-05
Napoleon-d’or!..................... . • 9.63 • 9.66
Lire turcesc!......................... . • 10.90 . 10.94
Imperiali............................. . » 9.88 » 9.92
Galbeni................................. . • 5.64 » 5.68
Scrisurile fonc. «Albina» . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 121.50 » 122.50
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
"T. silvani ei “ se potiî cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Societatea comercială română Bassarabiauu Calfogln «fc Comp. 
BULETINC

. BRĂILA 21 Septemvre 1884.

Veudătorii ‘ Cumperetoră Felultt Kilo Libre Pretulă
5

Notite
5

M. Cohen Kirchen Grâu 320 58— 59 _ _ Cabotage
d-to d-to w 125 57Va 59 — »

P. D. Vamvuri L. & M. Feicher 475 57— 57 — cu biletă
O. Silberstein Millas & fiu 270 58^2 60 50 Mag. bil.
Marghiloman Chrissoveloni fils Porumbă ■300 60V< 54 50 Magasiă

W. Sassu S. Bloch Rapiță 250 54-V* 55 25 >
Gasparovich d-to H 125 54— 55 50

Incunosciintare!
5

Subscrisulă facă onoratului publică și clientelei mele cunoscută, 
cumcă mi-aui permutată cancelaria advocațială în Tergulîi |»6i»ielorîi, 
casa Nr. 93 în piață, în fostul ă locală de până acuma ală institutului 

de pensiune.

Brașovu, 2 Octomvre st. n. 1884.
Georgiu Laslo

2—3 advocată.

■în „Gazeta Transilvaniei.^
Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțium și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 
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w

Dela
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 

sustn
Brașovă 1|13 Maiu 1884.
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Fublicatiune.5
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, 19 și 20 
Octomvre st. ii. 1884 adunarea de controlă asupra concediațiloră 
și reserviștiloră cu domicilulu stabilă pe teritoriulu brașovănu.

Se avisăză deci toți concediații, reserviștii și reserviștii de reîntregire 
a tuturoră corpuriluru de trupe ale instituteloră armatei permanente și 
a marinei de resbelu, fără distingere ddcă respectivii suntă său nu sutnă 
stabili pe teritoriulu brașovenă, cu acea observațiune, că concediații, re
serviștii și reserviștii de reîntregire din suburbiulu Scheiu au să se pre- 
senteze în 18, cei din Brașovulă vechiu și Stupini în 19, cei din cetate, 
Blumăna, Timișulu de susă și inferioru, din Derste, precum și aceia, cari 
în (Ș-ilede susă menționate nu s’au presentată, în 20 Octomvre 1884 în
ainte de prândă la 9 ăre în localulă de controlă în casarma din ulița 
Năgră aducându-și fiecare și passulă de milițiă.

Acei concediați, reserviști și reserviști de reîntregire, cari nu se pre- 
sentăză la adunarea de controlă în susă amintitele (|ile, 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- 
diațl și reserviști obligați, cari nu se presenteză nici la acestă controlă, 
neproducendă ună motivă bine meritată de scusă, se voră pedepsi con
formă prescripteloră penale militare.

Brașovă, 27 Septemvre 1884.
Magistratul îi urbanii.

*

4433—1884 civilă

o
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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 tuturoră locuitoriloră din comuna 
Veneția inferidră pentru admisibilitatea comasării hotarului acestei 
comune, se determină diua de pertractare pe 10 Decemvre 1884 
a. m. 9 dre, în cancelaria comunei 
se citdză toți interesații sub urmările 
din 23 Augustă

Brașovă,

Deăsi Jfinos,

1880 § 36-.
16 Sept. 1884.

Din ședința trib, 
preș.

reg.
Bene, directoră.

Veneția interidră, la care 
prescrise în ordinațiunea

care

Avisu Domnisoreloru!9
au plăcere a înveță la cusută și croitulti 

rochiiloră și a veștmintelor^ albe.

1
■ V

care a lucrată mulți ani la firma 

recomandă a 

moderată.

„Laszlo“ în Brașovu, se 

dă instrucția exactă pe lângă ună preță fdrte

1—3

Piața3

Doritdrele să se adreseze directă:- X
mare Nr. 24

în casele d-lui Șafrano. !
' Nr~ ^orf"188^"’ Publicațiune! i—3

Prin care-se aduce la cunoscința publică, că casele aparținătdre de 
massa curandelui Nicolae Petroviciu aflătdre în Bauțariulă de susă, con- 
stătătdre din 5 odăi, 1 culină, 1 cameră, 1 celară și grădina împreunate 
cu dreptă de cârciumărită — apoi 2 grașdurî nouă, pământuri arătdre, 
fenațe cart dau circa 60 cară fână, taxalișt! și 3 mdre de firedă — se 
voră esarendă în fața locului la 16 Octomvre 1884 a. m. 10 dre în 
calea licitațiunei publice pe 5 ani unulă după altulu, încependă dela 1 
Ianuarie 1885.

Doritorii de a licită au a depune ună vadiu de 10°/0 a sumei de 
strigare cu 800 fl. v. a.

Condițiunile de licitare se potă vedd orî când în drele oficidse la 
sedria orfanală.

Din ședința Magistratului opidană ca Sedriă orfanală ținută în 
Hațegă la 27 Septemvre 1884.

Bersanu, primară opid.

Tipografia Alexi Brașovă.


