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Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei/
Cu I Octomvre st. v. 1884 se începe nnft nou 

abonament;ft, ia care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonaineiitulft: Pentru Anstro-Ungaria, cu 
posta: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fl., pe ună ană 
12 fl. Pentru România și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unii ană 36 
franci.

JRugămă pe d-nii abonați, ca să binevoiască a-șl 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului se nu se întrerupă.REDACȚIUNEA „&AZETEI TRANSILVANIEI.11

BrașovtL în 25 Septemvre (7 Oct.)

De când s’a răspândită faima, că baronulă 
Sennyey s’a împăcată cu ministrulă - președinte 
Tisza, foile centraliste din Viena nu încătă de a 
face combinațiuni asupra acestei neașteptate a- 
propiări.

înaintea centraliștiloră nemți d-lă Tisza trece 
de adevăratulă representantă ală năsuințeloră de 
supremația maghiară și germană sub mantaua 
liberalismului. Ei admiră acțiunea primului mi
nistru ungurescă în potriva naționalitățiloră ca o 
faptă mărăță de omă de stată, care scie se apere 
prestigiulă statului maghiară și ală gintei maghiare, 
și nu’lă amenință și slăbesce ca cornițele Taaffe, 
care a sfărîmată supremația Germaniloră spre a 
divisâ statulă austriacă în diferite grupuri au- 
tondme naționale. Nu numai odată șl-o fi disă 
centraliștii, că, pe câtă timpă Tisza cu principiele 
lui suprematistc-dualiste va fi tare și mare, ,.mai 
este speranță și pentru noi ca se ajungemu la 
putere resturnândă cabinetulă Taaffe. “

Cornițele Taaffe merge cu „naționalii/ cu 
„federaliștii" și cu „clericalii/ Tisza u’a voită 
se scie pan’acum de nici unii din aceștia. De
odată vine vestea că elă s’a înțelesă cu baronulă 
Sennyey, cu acestă representantă ală principiului 
conservativă și clericală în Ungaria. In același 
timpă ministrulă-președinte Tisza anunță măsuri 
reacționare....

Acesta schimbare e destulă de importantă 
spre a deșteptă îngrijirile suprematiștiloră. 6re 
să fie scrisă în cartea destineloră monarchiei 
habsburgice ca spiritulă „clericaliloră“ și ală 
„naționaliloră" să iăsă învingătoră și în Ungaria, 
acăsta ultimă cetățuie a supremației de rassă? 
Intr’ună asemenea casă sistemulă actuală din 
Austria s’ar întări pentru ună veacă și de 
acăsta se temă așa de multă cei ce âmblă 
să’lă răstdrne.

Nu ne surprinde prin urmare că pressa 
centralistă din Viena se ocupă așa de multă cu 
cestiunea pâșirei baronului Sennyey pe arena

încă pe când erau la putere Nemții centra- 
liști se temeau ca nu cumva să ajungă la cârmă 
în Ungaria baronulă Sennyey. De atunci s’au 
schimbată multe și diarele guvernamentale ma
ghiare susțină că și baronulă Sennyey s’a sehim- 
bată, căci vrea să lege frăția cu d-lă Tisza.

T6te asigurările de felulu acesta însă n’ajută 
nimică. Organulăde căpeteniă centralistă din Viena 
o spune pe față, că este neliniștită și că tremură 
chiar în interesulă liberalismului pentru esistența 
cabinetului Tisza.

S’au încercată unii de a desminți soirea 
despre apropiarea între Sennyey și Tisza, dăr 
„Neue freie Presse“ e informată că acâstă apropiare 
este ună faptă complinită și că au avută amân
doi o întâlnire, spre a încheiâ pactulă dintre ei.

Pactarea acâsta, dice „N. fr. Presse/ este 
bilaterală, ca tdte pacturile în viața politică. Ba
ronulă Sennyey primesce din mâna lui Tisza 
demnitatea de Judex Curiae și voiesce să ocupe 
fotoliulă de președinte ală camerei magnațiloră, 
spre a ajută guvernului ca să reformeze camera 
magnațiloră și se prelungescă perioda legislativă.

,,Ce oferă însă d-lă Tisza lui Sennyey? 
Discursulă tronului răspunde la acâsta.“

F6ia vienesă arată cum Tisza pe când se 
credea mai tare s’a lovită deodată de oposițiu- 
nea aristrocrației maghiare, fiindă coustrînsă a 
retrage legea privitdre la căsătoriile mixte. Dis- 
cursulu tronului nu amintesce nimică de acâstă 
lege și este scrisă într’ună spirită conservatoră 
D-lă Tisza a închinată stâgulă liberalismului 
dinaintea conservatoriloră și amiciția cea nouă 
a fostă întemeiată.

„Dăr bre alianța cu Senyey nu va pută de
veni odată primejdibsă pentru d-lă Tisza? Baro
nulu este și rămâne conservativă și clericală și 
între cei doi bmenl de stată va fi în totdâuna o 
deosebire de vederi fundamentală. Astădi Sen
nyey oferesce serviciele sale ministeriului Tisza; 
când însă se va semțf forte în posițiunea ce a 
ocupat’o, nu va cere bre elă dela guvernă contra- 
servicii pentru scopurile sale?

Fi-va d-lă Tisza destulă de tare pentru ca 
să nu fie elă celă împinsă și să evite chiar și 
aparența, că îndărătulă lui s’ar ascunde un altă 
„spiritus rector ?“

Așa se întrbbă numita fbiă plină de îngri
jire pentru viitorulă cabinetului Tisza, br noi re- 
pețimă ce amu cjisă în dilele trecute: dbcă va și 
primi Sennyey demnitatea de Judex Curiae și 
președința camerei magnațiloră, elă face acbsta 
numai spre a-șl prepară tărâmulă ca să pbtă a- 
junge în fruntea guvernului.

A in-

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

Vieiaa, 7 Octomvre. — ErI a fostă 
mormântarea pictorului Makart. Conductulă a 
pornită la brele 3 d. a. Au luată parte la elă 
multe persbne, ce facă parte din autoritățile ci
vile și militare, și mulțime mare de bmeni din 
tbte clasele soeietății. ,.X —

CRONICA piLEL
Membrii partidei tisaiste s’au adunată în 4 

*
de nordă vrea să fie mijloci tbre între 

F a n c i a și China.
Intr’aceea Chinesii se pare că nu voră să scie nimică 
de acestă acțiune de împăcare a Stateloră nordă-ame- 
ricane, căci în Tonkin trupe regulate chineze au atacată 
ună detașamentă francesă, causându-i mari pierderi: ună 
ofițeră mortă și 30 soldați răniți. Din Hanoi li s’a tră- 
misă Francesiloră ajutoră. Generalulă Briere 
măsuri spre a respinge pe Chinesii, cari s’au 
mișcare între Bac-Le și Lung-Son.

Trei canoniere franceze, cari au făcută o 
cere pe Lochnan s’au luptată cu 4000 de ChinesI respin- 
gândă mișcarea loră ofensivă și puindu-i pe fugă. Chi
nesii au suferită perderl considerabile. Dintre francesl 
au fostă răniți 21 marinari și 10 soldați. Căpitanulă ca- 
nonierei ,Masne' a fostă omorîtă. Admiralulă Courbet

Octomvre la ună ospăță de bună reîntâlnire. Președintele 1 a începută la 19 Septemvre ataculă Ke-Lungului; la 20 
clubului Vizsolyi, care a fostă alesă în.... țera hrânului, I trupele sale de debarcare au ocupată o parte a forturi- 
erâ încunjurată de toți miniștrii: la stânga lui d-lă Tisza 1 loră cari fură deșertate de ChinesI după o resistență în- 
și miniștrii Ozcy, Pauler și Szechenyi; la drăpta președin-! verșunală. Perderile Francesiloră s’ău ridicată în aceste 
tele dietei Pechy și miniștrii Szapary și Kemeny. Celă două dile la 5 morți și 13 răniți; ale Chinesiloră au fostă 
dinteiu toastă s’a ridicată pentru Regele, ală doilea de 100 morți și 300 răniți. Admiralulă Courbet va con- 
pentru d-lă Tisza.... Pechy închină paharulă pentru con- tinuă mâne ataculă asupra celorlalte forturi.

cordia dintre TisaiștI. In fine se ridică d-lă Tisza și 
bău pentru membrii mai tineri ai partidei. ,Amă au
rită, 4’se elă, vorbindu-se multă de reacțiune, am 
andită pronunțându-se numele sântă ală libertății de 
cătră aceia dela cari nu m’amă așteptată la așa 
ceva. Der să privimă lucrulă mai de aprăpe la masa 
albă, înainte de a ne ocupă de elă la masa verde. Esistă 
vr’unulă măcar din acâstă partidă, care ar fi călcată 
vr’odată său ar vrea să calce principiulă liberalismului (?) 
său dăcă vr’unulă ar fi făcută seu ar vrea să facă așa 
ceva, nu ar fi scosă din sânulă partidei? (așa e, aplause). 
Odiniără eră ușoră a ne lupfâ pentru libertate; atunci 
acăsta n’avea decâtă ună singură adevărată dușmană: 
asuprirea. Astăzi nu mai esistă acestă dușmană, celă 
puțină la noi nu. (La Maghiari nu, cu atâtă mai multă 
însă la Nemaghiari. — Red. ,,Gaz.“) Libertatea are însă 
ună dușmană ascunsă, care abusândă de libertate 
caută să-o suprime. Contra acestuia trebue să ne luptămă. 
îi cade greu omului iubitoră de libertate, dăcă aude (ji- 
cendu-se, că prin lucrarea și votulă lui voiesce 
a restrînge libertatea; der tocmai în interesulă li
bertății trebue să suprimămă acestă sensibili
tate, nu spre a restrînge libertatea, ci spre a smânci 
arma libertății din mânile acelora, cari o îndrăptă în 
contra libertății însăși, (eljenurl sgomotose). Ridică pa- 
harulă meu pentru acei sinceri amici ai libertății, cari 
în interesulă ei suferă a fi acusațî, că suntă inimicii li
bertății, dăr cari aruncă acestă însinuațiune în fața acu- 
satoriloră. (eljenurî nesfirșite.)»

D-lă Tisza dice că nu voiesce să omore libertatea, ci 
numai pe dușmanii libertății, elă nu este în contra liber
tății, ci libertatea este care sufere de boia ei propriă....
Așa au vorbită toți despoții în ajunulă atentateloră ce le 
plănuiau spre a omorî libertatea.

*
In dieta Croației în 4 Oct. s’au urmată disensi

unile asupra raporturiloră secțiuniloră despre verificațiu- 
nea deputațiloră. Baronulă Rucavina (starceviciană) pro
pune anularea tuturoră alegeriloră partidei guvernamen
tale, unde poporulă a pusă ună contra-candidată, debrece 
aceste, alegeri nu suntă espresiunea voinței poporului, 
fiindcă guvernulă a dată ordină învățătoriloră și func- 
ționariloră de a votâ pentru partida națională. Br. 
ZoivcovicI cere a se procede după regulamentă la 
constituirea camerei. David StarcevicI se ridică și de
clară tote alegerile partidei naționale guvernamentale de 
nevalabile. «Earăși voiți se continuați joculă celă vechiu. 
Croația cu o asemenea maiontate niciodată nu va pute 
înaintâ. încă o se duceți lucrulu departe!» Președintele 
ceti apoi lista inembriloră verificați și maioritatea alese 
biroulă camerei. La alegerea președintelui Mrko Hrvat, 
a vicepreședințiloră Gyurgyeviclși Dr. Spevec, depu- 
tatulă Tuskană protestă în contra procederei maiorității, 
care n’a pusă în candidare personele propuse de partida 
starceviciană. Președintele Hrvat mulțumi apoi în nu
mele tuturoră celoră aleși pentru încredere și ședința se 
încheia.

America
Așa se anunță din Waschington.

a luată 
pusă în

recunbs-



DISOLVAREA CAMERELORU ROMANE.
Duminecă la orele 12, d. ministru-președinte, con

formă programului publicată, a citită Corpuriloră legiui- 
t6re românejntrunite, in sala Adunării deputațiloră, ur- 
mătorulă mesagiu și decretă, în numele M. S. Regelui: 

Domniloră senatori 
Domniloră deputațî

«V’am convocată în sesiune extraordinară pentru a 
vă încunoșciințâ că, în urma revisuirii baseloră legii elec
torale, unu nou apelă la țâră devenindă necesară, Cor
purile legiuitâre urmâză a fi disolvate.» Carolu,

Decretulă regală dată în virtutea art. 95 din Con- 
stituțiune sună așa :

«Art. 1. Corpurile legiuitore suntă și rămână di
solvate. »

«Art. 2. Colegiile electorale pentru nouăle alegeri 
voră fi convocate și viitorele Adunări legiuitore se voră 
întruni în terminulă prescrisă de lege.»

Colegiile electorale, pentru alegerea deputațiloră și 
senatoriloră viitâreloru Adunări legiuitore, suntă convocate 
în ordinea și la termenele de mai josă:

Pentru deputațî: Celegiulă I în diua de Mar
ți, 6 Noemvre; — colegiulă II în 4iua de MercurI, 7 
Noemvre; — colegiulă III în diua de Joi, 8 Noemvre. 
— In diua de Joi, 24 Octomvre, se voră alege delegații 
colegiului III, conformă art. 68 din legea electorală.

Pentru senatori: Colegiulă I în diua de Sâm
bătă, 1 Noemvre; — colegiulă II în diua de Duminecă, 
11 Noemvre; — colegiulă univerșitățiloră din București și 
Iași în diua de Luni, 12 Noemvre.

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

CESTIUNEA ARAB-TAB1EI.
Citimu în „Telegrafului din Bucuresci:
Câtă s’a vorbită asupra acestei cestiuni, câte acu- 

sări s’au adusă guvernului, se scie de țăra întrâgă. Adi, 
când avemă fericita ocasiune d’a anunță țărei că ea s’a 
deslegată în favârea nâstră, nu putemă să nu ne aducemă 
aminte de acesta. Detractorii guvernului, cei cari au a- 
cusată pe d. Brătianu de ven^ătoră, pe liberali de tră
dători, voră fi încă odată nevoiți să-șî pue cenușă pe 
capă și se pâră în întunerică. Adi. cestiunea Arab-Ta- 
biei nu mai esistă; ea a fostă regulată, cum am spusă 
mai susă, în favârea nâstră, la întrevederea ce primulă 
nostru ministru avu eri cu d. Petru Caraveloff, președin
tele guvernului bulgară. Dreptatea causei nâstre a fostă 
recunoscută.

Felicitămă pe vecinii noștri pentru acestă actă de 
dreptate: elă va contribui multă la consolidarea relațiu- 
niloră prelinesci ce trebue să esiste între noi și ei.

CORESPONDENȚA NÂSTRĂ DIN COMITATE. 
Moștenitorulft tronului la Gurghiu.

Gurghiu, 1 Oct. 1884.
In 29 Septemvre a. c. la 11 ore a. m. noi cei din 

jurulă Gurghiului amă avută mare norocire de a primi 
eră în mijloculă nostru pre AA. LL. principele Rudolfă 
și princesa Stefania, cari de-a dreptulă dela Sinaia au 
venită în Gurghiu, după cum s’a anunțată prin diare, 
spre a’și petrece la vânată.

A. Sa principele Rudolfă erâ îmbrăcată în uniformă 
de gală ca „generală11 și princesa în haină verde-albas- 
tră de o materiă fină.

Primirea din partea tuturora câți erau de față s’a 
făcută înaintea castelului din Gurghiu, în care odiniâră 
Apaffv a fostă închisă și Râkoczy încă a petrecută pu
țină vreme, chiar înaintea trepteloră unde au scoborîtă 
înalții âspeți.

Aci erau magnații din mai mnlte părți veniți, cari 
așteptau sosirea părechiei princiare, preoțimea rom. cat. 
stătătâre din doi protopopi și trei preoți, preoțimea 
română de amândouă confesiunile în fruntea căreia se 
aflâ domnulă protopopă gr.-cat. ală tractului Reghinului 
săsescă Basiliu Rață, și ună singură preotă evang. ref. 
din locă, apoi mai mulți inteligenți de altâ categoriă, — 
maioritatea Români — și cam la 200 âmenî de ai noștri 
țărani.

După scoborîre din trăsura cu 4 cai A. Sa princi
pele și princesa mai ânteiu s’au îndreptată spre magnați 
cu complimentele, după aceea spre preoțimea rom. cat. 
și mai în urmă spre preoțimea română când totdodată 
a strînsă mâna domnului preotă Nicolau Petru, pre 
când într’aceea domnulă protopopă Basiliu Rață a înce
pută a bineventâ părechia princiară prin câte-va vred
nice cuvinte în limba germană, la care A. Sa asemenea 
i-a și răspunsă zîmbindă.

Atâtă cuvintele susă numitului domnă protopopă 
câtă și respunsulă A. Sale s’au comunicată «Gazetei 
Transilvania» spre sciință.

Destulă atâtă, că A. Sa principele Rudolfă între 
altele cu cuvinte bine resp;cate și cu voce tare, pentru 
ca să’lă potă pricepe orișicine, a disă: «Viu dela Sinaia 
și vă aducă scirea îmbucurătâre, cumcă M. Sa Regele 
Româniloră Carolă și M. Sa Regina Elisabeta sunlă să
nătoși și Vă rogă a o face acesta preste totă cunoscută.« 
Când principele a finită, princesa Stefania plină de bucu
riă a aprobată disa principelui făcendă semnă cu 
capul ă.

Audit-ați vorbele fiitoriloră domnitori? Să Ie ținem 
în minte, pentru că s’au Țsă și respicată în timpulă 
acesta și în jurslările presente pre câtă de delicate pentru 
noi Românii din statulu maghiară, pre atâtă de critice 
însă pentru esistința nâstră națională.

Susă pe pârta de intrare a castelului erau 2 stâ- 
guri mari ridicate și anume unulă maghiară și unulă 
austriacă, în verfulă dălului la cetate erau 2 stâguri mai 
mici totă tricolorulă maghiară; tricoloră română nu 
a fostă ridicată nicăirea, căci este oprită.

La 4 âre d. a. erâ proiectată venătârea de becațe 
pe hotarulă și pădurea Gurghiului, spre care sfârșită 
eram adunați 150 âmenî țărani de ai noștri vânători; 
însă fiindcă nu toți câți s’au așteptată au sosită în Gur
ghiu, venatulă s’a amânată. Totuși în semnă de amin
tire, cumcă venătârea proectată în jurulă Gurghiului s’a 
începută în 29 Septemvre a. c. la 4 âre d. m. A. Sa 
principele Rudolfă a împușcată în grădina castelului o 
buhă, și fiindcă aceea nu a rămasă la momentă mârtă, 
ci a începută a mișcă și a se ascunde prin tufele care 
se află în grădină, prințulă s’a repezită după dânsa să 
o prindă. Atuncea doi omeni de ai noștri opincari, vă- 
dându pe prințulă că fuge după buhă prin grădină, re
pede în fuga mare cu pălăriile în mână s’au luată în 
urma prințului, și ajungândă acolo unde s’a ascunsă buha 
au începută a o căută în ruptulă capălui, până ce mai 
în urmă au și aflat’o, însă erâ totă viă buha, pe care 
opincarii dinpreună cu prințulă o aduseră în triumfă; o 
desfătare și bucuriă însuflețitâre erâ acâsla, pentru toți 
câți au fostă de față și au vădută.

La acâstă venătore se așlâptă 8 prinți streini să 
ia parte, dintre care 5 în 30 Septemvre a. c. au și so
sită. Numele tuturora se voră face cunoscute' după ce 
voră sosi toți. Dară afară de aceștia suntă și alte per- 
sâne și bărbați eră vrednici de însemnată. Lucrulă stă 
așa, că acuma aicea se începe venătâre mare, ne mai 
pomenită, și va dură celă puțină 21 de dile.

Totă în 29 Septemvre a. c. a sosită în Gurghiu și 
banda lui Solomonă din Clușiu, care va remâne aicea 
preste totă timpulă câtă va ține vânătorea și săra în 
acea di la cină au și cântată.

Venătârea de urși s’a începută în 30 Septemvre 
a. c. la 6 ore diminâța în hotarulă comunei Adriană, la 
care afară de domnii cei mari cu arme, au luată parte 
650 de omeni țărani alungătorî cu bastâne, în fruntea 
cărora ca conducătoră stă badea Nechita Bloșiu și 
badea Vica Bloșiu, ambii din G. Orșova, dinpreună 
cu al ți câți-va.

Resultatulă vânătârei se va raportă mai târziu și 
prin noi.

Noi și aicea suntemă numai ca șăpte ochi între 
cărțile de jocă.

Vremea e bună, timpă frumosă, și urși suntă preste 
totă loculă; se sperâză dară, că întreprinderea făcută 
va ave finită bună și îmbucurăforă.

Și să dea Dumnezeu, ca să fie bine.
D. F. de pp.

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

SOIRI MERUNTE.
Casina ungurâscă din Tergulă Mureșiului ne-a îna

poiată «Gazeta.» In fine totă au isbutită acei membrii, 
cari propuseseră isgonirea ei din casină.

Nu’i vorbă, judii români de la tabla regâscă 
n’au trebuință să cunâscă durerile Româniloră. Dor’ de 
aceea suntă judi la tablă. Și apoi n’au diare unguresc!? 

—0—
Ne scrie unulă din corespondenții noștri din Gur

ghiu, că în 3 Octomvre a fostă iluminațiă și conductă 
de 60 de facle cu musică, de bucuria cea mare, că A. 
Sa prințulă moștenitoră a împușcată urșii.

Badea Ne chit a trebue că s’a bucurată mai multă 
ca toți.

—0—
Astădi Marți, trupa germană care a sosită aici va 

dă sub direcțiunea d-lui Friderică Dorn o representa- 
țiune de deschidere (suspendu.) Se va jucâ pentru prima 
oră comedia în 4 acte de Burger »Die Frâu ohne Geist» 
(Femeea făr’ de spirită). Biletele se vendă în biroulă 
teatrului înainte de amâdl delă 9—12, după amâdi dela 
3—5 ore.

—0—
Femeia Sora din suburbiulă Scheiu ală Brașovului, 

voindă să mergă la fiu-său în Brăila, la gara din Ploescl 
a fostă din nebăgarea ei de sâmă strivită de două tre
nuri ce se ’ntelniseră. S’a înmormântată în Ploescl.

—0—
Ni-se scrie din Deva, că adunarea generală a re- 

presentanței comitatului Huniădâra se va țină în 13/1 Oc
tomvre a. c. Obiectele mai importante voră fi: 1) Pro
punerea lui lână Papiu și socii relativă la sistemisarea 
catedrei ordinare de limba și literatura română la scâlele 
reale din Deva. 2) Alegerea de fiscală ală comitatului 
devenită vacantă prin mârte. 3) Alegerea de doi pretori 
(szolgăbirăi) în cerculă «Bradă» și «PetroșienI» și 4) În
ființarea a 3 posturi nouă de medici cercuali.

Ar fi de dorită, săjjparficipe câtă mai mulți membri. 
—0—

«Luminătorulă» reproduce scirea, despre imposibi
litatea convocării congresului națională bisericescă, sub 
titlulă: «Minciuna cea mai nouă.»

—O—
«Telegrafulă Română“ crede a face o descoperire 

nouă, arătândă că în textulă originală ungarescă ală 
discursului tronului, nu e vorba de naționalități, ci nu
mai de rasse. Elă (Jice, că diarele române, între care 

,și ală nostru, s’ar fi folosită la traducere numai de tex
tulă germană din «Pester Lloyd,» nu și de celă origi
nală ungurescă; de aceea am tradusă «naționalități» 
cum a stată în «Pester Lloyd.* Cine a cetită articolulă 
de fondă ală «Gazetei* din 19 Septemvre, a putută ceti 
numitulă pasagiu din discursă reprodusă curată după 
textulă originală ungurescă. In fondă noi nu facemă 
diferință între rassă și naționalitate.

In Transilvania și Ungaria nu scimă să esiste vr’o 
rassă, care să aparțină’ unei alte naționalități, afară de 
jidovi, cari se dau de Maghiari, dâr cu tâte astea suntă 
amenințați de antisemiți.

FOILETON U.

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

(Urmare).

Pleâpă se apucase odată se crepe nișce buturugi, 
căci erâ timpulă să pună ceva la focă și n’avea lemne 
crepate. Nu’i venea tocmai grea acâstă muncă, deârece 
elă erâ deprinsă cu munca, și aducerea aminte de bogă- 
tatea de odiniâră nu-lă făcea să se rușineze de astfelă 
de lucru; chiar slugă la altulă s’ar fi băgată Pleâpă.

Cum se năcăjea elă cu crepatulă buturugiloră, iată 
că intră în curte ună omă cu o scrisâre. Pleopă ia scri- 
sârea, se uită la ea și o pune josă pe grămada de lemne.

Leica Maria, care se uitase prin ferâstră, eșî din casă 
îndată ce plecă omulă, care adusese scrisârea și, după 
ce ocări bine pe bărbatu-său, că n’a încuiată pârta ca 
se nu-lă vâdă streinii că elă tae lemnele, luă repede scri
sârea, se uită la ea, și fața i-se limpedi pe deplină ; arun
că o veselă privire asupra bărbatu-său, o privire, carea 
însemnă, că au scăpată de năcazuri. Scrisârea erâ dela 
fica loră, dela Marieta.

Pleâpă înfipse toporulă într’o buturugă și, punen- 
du-se pe ună buștână de alăturea, își scâse pipa și o 
îndopă cu tutună.

— »Dela domnișâra este scrisorea?» întrebă elă mai 

multă afirmândă. «Ve^i,* continuă elă, «și tu tjicâi că 
de ce n’am închisă pârta.»

— «Bine... bine,» grăi leicâ Maria desfăcendă scri
sorea și eșindă la pârtă, chemă pe ună băiată din ve
cini, ca să i-o cetâscă.

Leica Maria se puse pe pragă și cu fața plină de 
impresiune așteptă să vâdă cuprinsulă. Când băiatulă 
ceti: «iubită mamă și iubită tată,« leica Maria începu să 
plângă.

Baiatulă, care cetiâ, sciâ prâ bine că înzâdar va 
ceti până când nu va încetă cu plânsulă.

«Iubită mamă și iubite tată,* începu ârășî copi- 
lulă, âr leica Maria, țiindu-și firea, își destupă urechia 
drâptă, înghiți odată în secă, și’și încordâ băgarea de 
sâmă. După obicinuitulă începută: «Eu din mila lui 
D-dău mă aflu sănătâsă, care sănătate dorescă ca atot- 
puterniculă creatoră să v’o dăruâscă și d-vostră,« con
tinuă astfelă: «îmi scrieți să vă trimită bani; apoi aflați 
că eu n’am bani.»

Aci leica Maria se sculă de pe pragă, apucă pe 
băiată de mână și-lă făcu să mai cetâscă odată. Audindă 
încă odată cele cuprinse în scrisâre, își împleteci mânile 
și deveni de totă gtnditâre.

«Mă miră,».... ceti băiatulă mai departe, «ce ați 
putută face cu averea. Am audită că ați iscălită polițe 
pentru streini; apoi cine iscălesce polițe să și plătâscă.... 

așa-i trebue. Eu am mari cheltuell, căci trebue să-mi 
țiu rangulă. Aflați încă odată, că sunt sănătâsă și pri
miți și fotografia mea.* Astfelă erâ cuprinsulă scrisârei 
dimpreună cu obicinuita încheere: ,Cu acestea rămână a 
d-vâstră fică, carea vă iubesce, Marieta.» —

Cu aceste frumâse vorbe, cari nu se potrivâu de 
locă cu cealaltă parte, se fini scrisârea.

Leica Maria începu din nou să plângă, dâr iute în
cetă. Dădu copilului, care a cetită scrisârea, câțiva crei- 
țarl, și se duse în casă cu scrisârea în mână.

George Pleâpă luă fotografia, se uită la ea cu o 
mare bucuriă. «S’a schimbată domnișâra,» observă elă 
și cu aceste vorbe intră în casă. Când vădu pe nevas- 
tă-sa că plânge, o întrebă că de ce plânge, — căci elă 
nu prâ ascultase cuprinsulă scrisârei, din causă că se 
totă uitase la fotografîă.

— «Nu se pâte,« grăi leica Maria cu vocea pe ju
mătate, ,trebue că n’a cetită bine băiatulă.*

Felă deefelă de gânduri îi trecâu prin capulă ei și 
totdâuna resultatulă gândirei sale erâ espresiunea «nu se 
pâte.« Amare erau aceste vorbe, și pe câtă erau de a- 
mare, pe atâtă erau de neadevărate, căci Marieta într’a- 
devără mustrase pe părinții în aceste clipe de desperare.

VI.
Când se face vară, dâcă este vâcă frumosă, cine



Păte că d. Tisza a alesă espresiunea de rassă pen
tru a înțelege în specială și pe jidovi. Der e forte pro
babilă, că a ales’o pentru aceea, ca să evite de a se 
consta!â prin graiulă monarchului, că esistă certe între 
naționalități pentru afaceri naționale. .Convețuirea deo- 
potrivă“ a diferiteloră rasse d. Tisza o p6te înțelege ne
greșită numai în sensulă maghiarisării loră.

—0—
In Timișăra iluminațiunea electrică se va începe 

sistematică dela 15 Octomvre st. v.
—0—

Noua operă din Budapesta e iluminată numai cu 
gază aeriană. Ungurii din Aradă însă au trimisă la 
Budapesta o comisiune în persănele primarului Salacz, 
senatorului Parecz și a inginerului Virâgh, ca să se în- 
voiescă cu firma Ganz asupra speseloră pentru introdu
cerea luminei electrice în teatrulă ungurescu din Aradă. 
Firma Ganz a declarată, că în timpă fărte scurtă va 
înaintâ în privința acăsta ună ofertă la cei din Aradă, în 
care îșl va espune condițiunile și între altele va ficsâ și 
prețulă pentru iluminare.

Faceți, căci nu numai din sudorea vostră faceți, ci 
mare parte și din sudorile bietului Română!

—0—
D. I. C.” Brătianu a fostă Vineri la Rusciucă, unde 

a fostă primită de A. Sa principele Bulgariei. «Tele- 
grafulă* din Bucuresci (3ace s’a dusă în cestiunea 
Arab-Tabiei.

—0—
D. T. Maiorescu va ocupă catedra de logică la fa

cultatea de litere din Bucuresci, ăr nu la cea din Iași, 
spune «Românulă.*

—0—
D. D. Aug. Lauriană s’a numită, spună diarele din 

Bucuresci, membru în consiliulă permanentă ală instruc- 
țiunei publice.

—0—
»România liberă,* răspundendă unei întrebări ce 

i-a pusă .L’Indâpendance roumaine,* dice că ea nu mai 
e adversară d-lui I. C. Brătianu, der rămâne organă in
dependentă.

—0—
«Funcționarulă* din Bucuresci spune, că asupra 

d-lui Vidrașcu, prefectulă de Bacău, ună Ugură a trasă 
două focuri de^pușcă. Prefectulă din fericire n’a fostă 
atinsă. Făptuitorulă este înaintea parchetului. Elă tăgă- 
duesce fapta.

—0—
Din Dower se scrie vestea de necredută unui diară 

englesă, că adecă guvernulă francesă va luă de aci îna
inte câte ună shilling dela fie-care călătoră ce va sosi 
în Galais.

—0—
Despre englesa Marlitt, vestita scriitâre de ro- 

manurl, se scrie că odinioră eră primadonă. Princesa 
domnităre de Schwarzburg - Sonderhausen, care o iubiâ 
multă, îi făcu posibilă, ca să se cultiveze în Viena ca 
cântărâță și domnișâra Marlitt, sub numele de Eugenia 
John, a cântată pe scena curții din Sonderhausen în 1850, 
representândă pe «Fides* în opera «Profetulă.* Dela 
1863 încependă, ea erâ ceteța principesei și în 1865 a 
începută pentru prima oră a scrie.

-------O-------
Unu esemplu ce merită a fi imitații 

pretutindeni!
Zelău la 25 Aug. 1884.

Pe basa decisiunei adunărei generale din anulă 
1883 se aduce la cunoscință publică, că Reuniunea 

mai rămâne pe acasă, afară de babe sbârcite, cari d’a- 
bia îșl târîe piciărele ?

Leica Ana, vecina lui Pleăpă, îșl măritase fetele și 
t6te trăiau bine. Ea se află de totă fericită, când se 
vedea ocolită de gineri atâtă de buni și de nepoți atâtă 
de ascultători.

Erâ într’o Duminecă, o vreme de totă frumosă, 
când avea să se facă jocă într’o dumbravă din apropie
rea orașului. Leica Ana, încunjurată de ginerii, de fe
tele și de nepoții ei, porni la jocă, și nu putu trece pe 
lângă casa lui Pleâpă fără să intre.

— «Incătrău.... leică Ano?* întrebă leica Maria, 
carea se află tocmai prin curte.

— «Mergemă la jocă,* răspunse mândră leica 
Ana. «Uite, au venită ginerii pela mine și mă ducă la 
petrecere. Nu vii și dumneta?'

— »Mai amă câte ceva de lucru/ răspunse scurtă 
leica Maria și dorindu-le petrecere bună intră în casă, 
îi erâ ciudă de aceste vorbe, căci sciâ că vecină-sa le 
vorbesce cu răutate. Se convinsese mai dinainte despre 
leica Ana și astfelă o ocoliâ.

Anii trecă și schimbă pe omă; cu tote acestea 
par’că pe leica Maria nu o schimbă de locă. Ea erâ 
totă năcăjită, căci multă așteptase dela fiă-sa, și par’că 
nu’i veniâ să cretjă aceea ce vedea cu ochii, și par’că 
totă mai gândiâ câte odată că »nu se p6te‘ să fie Ma- 
rieta așa după cum este.

femeiloră române Selagiene, în adunarea sa ge' 
nerală ce se va ține la anulă viitoră, va premiâ cu 2 
galbeni pe acea domnă soțiă de învățătoră din comita- 
tulă Selagiului, care în scăla bărbatului său cu școlă
rițele va produce mai mare result.ată în lu
crările de mână și în industria de casă. 
Domnele învățătăre, cari ar dori să concureze la pre- 
miulă amintită, suntă poftite ca pănă la 1 Iuniu 1885 să 
se insinueze la subscrișii.

Reuniunea femeiloră române Selagiene.

Clara Mania, A. Cosma,
președintă. secretara.

BURSA DE BUCURERCI.
Cetimu în Curierulu financiară:
.Ultimele optă dile au fostă și ele ca de obieciu 

monotone; serbătorile israilițiloră, care formeză o bună 
parte din speculatori au contribuită nu puțină la îngre- 
unarea situațiunei; astfelă că și de astă dată găsimă 
cota mai multă albă, unele din valori în scădere, altele 
abia ținenduse cu mari dificultăți pe terenulă de acum 
optă dile. Se scie că totă specula la bursa nostră se 
mărginea numai la acțiuni și în specială la 3—4 din 
ele; fondurile de stată și titlurile de societăți rare ori 
vedeu parchetulă. Se pare însă că speculațiunea nostră 
a părăsită dela ună timpă și acestă terenă pentru a se 
aruncă cu predilecția în speculă asupra primei aurului. 
Ce câteva dile vedemă în adevără în bursă și în tergulă 
liberă dela o di la alta și chiar pe fie-care <5ră variațiunl 
brusce forte însemnate; diferințe de ună leu seu de 1.50 
bani la sută pentru agiu pare a nu fi nimică pentru spe
culatori. Ca esemplu, vomă notă, că Sâmbătă agiulă erâ 
de 6.20: Luni elă a cotată 6.85 și Marți 6.50; de aci a 
căzută Mercur! într’ună momentă la 5 30 pentru a în
chide aseră cu 5.75. Aceste variațiunl însă nu se potă 
justifică nici prin eșirea nici prin intrarea aurului în țeră, 
căci acestă importă și esportă nu se p6te face nici odată 
cu iuțala fulgerului cu care cade și se urcă agiulă; 
ne aflămă prin urmare în fața unei curate specule asu
pra aurului.

Acțiunile cari au avută numărulă celă mai mare 
de operații și ală căroră cursă s’a ținută mai bine suntă 
construcțiunile, care au începută cu 281 și au finită aseră 
cu 252. Băncile Naționale n’au cotată decâtă Joi și Vi
neri cu 1394 invariabilă, contra 1397 Sâmbătă. Mobi- 
liarulă perde în optă cjUle 2 lei închi(|ândă cu 2057a- 
Acțiunile societățiloră de asigurare stau de totă slabe; 
Naționalele coteză invariabilă 243, er Dacia-Romania 
3667a- Tote cursurile ce notarămă suntă pe termenă; 
pe bani gata nici o afacere în acțiuni. — Erl a apărută 
în dâarulă oficială decretulă prin care se sancționeză sta
tutele societăței de reasigurări ce e a se fondâ în țeră. 
Data emisiunei nu s’a fixată încă; este totuși probabilă 
că peste puțină timpă va apăre în bursa nostră noulă 
titlu de speculațiune.

In fonduri de Stată s’au notată în bursă: Renta 
perpetuă cu 943/b după 947a; obligațiunile de Stătu 6% 
cu 967i și renta amortisabilă cu 9672 după 961/4; cu- 
ponulă acestui din urmă titlu are scadența de 1 Octomvre; 
scimă însă că elă se plătesce deja cu anticipația de mai 
multe luni la ministerulă financeloră și în județe, mulță- 
mită abundenței numerarului în tesaură. In fonciare amă 
avută: 7% rurală 1023/4; 5°/0 913/8; fonciarulă urbană 
7% 102; 5°/0 87. In tergulă liberă găsimă 6°/o urbană 
cu 977*; obligațiunile comunale cu 851/4. Fonciarele 
urbane de Iași coteză cu 83 în aură.

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

DIVERSE.
Din viața lui Makart. — Renumitulă pictoră erâ 

favoritulă femeiloră. In tabloulă .Intrarea lui Carolă V 
în Antwerpen* femeile cele mai frumose ale reședinței 
apară în deplinulă loră farmecă naturală și numele tu- 
turoră acestoră figuri zugrăvite după natură umblau din

Felurite lucruri a aurită despre fiă-sa și astfelă erâ 
de totă neliniștită. Aurise că nu trăesce cu bărbatu-său, 
că a fugită în altă orașă, că duce o viață necuviinciâsă 
și că tâtă lumea o desprețuesce. Cui erâ să se plângă 
pentru tote acestea biata leica Maria? — De vecini îi 
erâ rușine, de bărbată îi erâ frică acum, căci t6te le 
făcuse ea cu capulă ei și nu lăsase pe nimenea să se 
amestece înt.r’ale sale. — Pleâpă îșl vedea de lucru, și 
lucrâ la streini ca să’șl pătă scuti mica avere, ce’i mai 
rămăsese, să’șl potă asigură bătrenețele. Elă nu mai cu
getă atâtă de multă la fiă-sa.

într’o Q', ce-o fi gândită leica Maria, că s’a apu
cată și s’a jelită cătră bărbată, și-a pusă la cale, ca ea 
să mergă să-și vacjă fata. «Uite câtă e de nenorocită,* 
<|icea ea, «și uite ce vorbesce lumea.*

La tăte vorbele Pleopă tăcea, dăr odată (fise nă
căjită :

— «Sciam eu că așa are să se întâmple, căci tu 
le-ai făcută tote cu capulă tău celă mare.* Și când cfiise 
Pleâpă acestea, grăi atâtă de aspru, cum nu grăise nici 
odată în viața sa. «Nu’ml mai cheltuescă averea,* adause 
elă și eși din casă. Din acestă clipă însă începu și Ple
âpă să se mai cugete din când în când la fiă-sa.

(Va urmă..) I. O. Frunză. 

gură în gnră. Damele au fostă recunoscătâre pictorului: 
se sulemenâu cu .roșu Makart,* purtau «pălării Makart* 
și ’și împodobâu cabinetele de toaletă cu «buchete Ma
kart.* Elă trecea de pictorulă picanteriei și glumeții 
făcâu observări ciudate despre carnea zugrăvită de den- 
sulă. Poeții comici, fabricanții de comedii, artiștii și cân
tăreții poporali găseu destulă materială pentru lucrările 
loră. «Treoue să fii golă, când strălucescă stelele lui 
Makart/ se șoptea în cele mai bune salâne. într’o cji, 
când isbucni focă în atelierulă său, se cântâ ’pretudin- 
denea, că tablourile, din acestă focă, numai «viața loră 
gâlă* ’șl-au scăpat’o. Când tăcutulă Moltke veni odată 
în Viena, și visită și atelierulă tăcutului pictoră, glumeții 
diceu, că renumiții bărbați au conversată «o forte intere
santă tăcere.* Când Makart ’și espuse ună tablou , glu
meții ărăși (ficeu, că tabloulă e așa de bine nimerită, 
încâtă te face să taci. Cu tâte acestea Makart fu și elă 
odată .oratoră:* la încheiărea banchetului esposițiunei 
artistice Internaționale. Toastulă a fostă lungă de totă: 
«Nu suntă oratoră. Trăiască împăratulă!* Atâta totă și 
nimică mai multă. Acestea suntă trăsuri caracteristice 
din viața micului tăcută.

Sute de mii a cheltuită acestă .Sultană ală artei* 
pentru atelieruiă, serbările și balurile constumate ce se 
dedeu în casa sa. Erâ încărcată de datorii. De mutte 
ori i s’au secvestrată tablouri, precum a fostă în 1878, 
când a trebuită se’șl jertfescă tablouri, lucrate cu multă 
zelă și cu mari cheltuell, pentru o datoriă de 17000 fl. 
Pe mulț! vendtătorl de lucruri artistice, agenți și cămătari 
i-a înavuțită Makart. Elă a fostă membru de onâre ală 
academiiloră din Berlin, Munchen și Viena. M. Sa monar- 
chulă Franciscă Iosifă îlă decorase cu «Ordinulă Leopold. 
Acum trei ani fusese numită profesoră la academiă.

*

Unu actorii într’o ooliviă ou lei. — Se scrie din 
Turină cu data de 28 1. t: Ună semnă de eclatantă cu- 
ragiu a dată ieri actorulă Giraud de la «Compagnia Mi- 
lena/ care de presinte jdcă cu mare susccesă în teatrulă 
Baldo. In menageria Bidel în fiecare seră se dau pro- 
ducțiunl sensaționale cu ferăle sălbatice și ună publică 
numerosă cercetâză menageria neîntreruptă. Giraud 
mai de unădl promisese prietiniloră săi că va intrâ în 
colivia leiloră. La începută credeu, că glumesce, dar’ 
ieri curagiosulă actoră ’și esecută temerara hotărîre. La 
faima despre debutarea sa, menageria se umplu de âs- 
pețl. In timpulă ce Bidel făcea producțiunile îndatinate 
cu ferăle sălbatice, Giraud, conversă printre privitori cu 
amicii săi, cari îngrijațl de viața lui, cu ori ce preță vo
iau să-lă înduplece a se lăsă de periculosa vitejiă. Dar’ 
nu-lă putură înduplecă. Proprietarulă menageriei sfârșise 
producțiunile; atunci Giraud cu pași siguri intră în co
livia leiloră, unde se aflâ și Bidel, care mânase leii 
într’o coliviă învecinată. Bidel îlă întrebă pe fran- 
țuzesce că în adevără voiesce ca să lase leii să intre 
în colivia în care se aflâ densulă cu actorulă. Publi- 
oulă credea, că Giraud în ultimulă momentă se va re
trage, dar’ se înșelă, căci actorulă răspunse cu glasă 
tare, că: »da.« Urmă o liniște adâncă, și privitorii aștep
tau îngrijațl, că ce se va întâmplă? țBidel prinse pe 
actorulă de brață, deschise ușa, și năvăliră înlăuntru patru 
lei cari îndată începură a aruncă asupra streinului niș- 
ce priviri infîorătore. Pote că l’ară fi și atacată, decă 
îmblăntfitorulă fârăloră nu le-ară fi domolită privirea cu 
statornica și aspra sa căutătură. După câteva minute 
înfiorătâre leii se îndepărtară erăși, și publiculă cu multă 
sgomolă aplaudă pe curagiosulă actoră.

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

BiBLIOGRAFIĂ.

Trei raporturi de ale aceloră prefecți de legiuni 
românesc!, cari în 1848/9 au susținută luptele cu insur
genții unguri până la reintrarea trupeloră imperiale în 
Transilvania. Traduse după textulă originală germană 
substernută guvernului centrală din Viena. Editura «Ob
servatorului.* Sibiiu 1884. Cuprinde: Raportulă lui 
Avramă Iancu, despre faptele ăstei poporane româ
nescl de sub comanda lui. Raportulă despre faptele 
ostei poporane românescl de sub comanda lui Simionă 
Balintă. Raportulă lui I. Axente Severă des
pre operațiunile legiunei sale.

Amicală familiei de la 1 Septemvre cuprinde: Că
sătoria, studiu socială premiată de Eufrosina Homori- 
cănu Stoenescu. Unde mergi frumăsa mea, poesiă 
de G. Simu. Luculus, nuvelă originală de Lucreția 
C. Olariu. Renascerea limbei românescl de Dr. 
Gregoriu Silasi. Sonet ă poesiă de I. N. Maca vei. Di
verse.

Nr. de la 15 Septemvre cuprinde: Ună amoră 
vechiușialtulă nou, scenă ’n versuri de C. Simu. 
Luculus, de Lucreția C. Olariu. Ei, poesiă de Dmilia 
Lungu. Mă’ntrebi, poesiă de V. B. Muntenescu. O 
lipsă simțită, de lână Sonea. Corespondență 
din Selagiu. Diverse.

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



Cursulu Ia bursa de Viena
din 6 Octornvre st. n. 1881.

Rentă de aură ungarâ6°/0 122.75 
Rentă de auru 4°/0 . . . 93.15 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 88.85 
ImprumutulO căilorii ferate

ungare........................ 142.60
Amortisarea datoriei căi-

lorQ ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.75 

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostu ung.
(3-a emisiune) .... 102.50 

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

miștt.............................100.25
Bonuri cu ci. de sortare 99.— 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

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

ung...................................114 20
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 81.95
Renta de aurii austr. . . 103. - 
Losurile din 1860 . . . J 35 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare............................  860 —
Act. băncel de credită ung. 285.50
Act. băncel de credită austr. 285.80 
Argintul# —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.67
Mărci 100 împ. germ. . . 59.75
Londra 10 Livres sterlinge 121.80

Bursa fRucnresel.
Cota oficială dela 22 Septeinvre sl. v. 

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

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

* H . >> (5%) • • „
> > urban (7%) • • •

, (6°/o) • •
» , « (5°/0) . .

Banca națională a României , 1391
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . , 370.

« » » Națională . . » 243 1/2
Auru.............................................. , 5 85.°/0
Bancnote austriace conlra aură

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6
Pentru inserțiunî și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

acordă următorele rabate:
t° 
o
1° 

t°

1°

Pentru repețiri se
Pentru repețiri de 3— 4 orî .... 10

?? r 5— 8 w .... 15
?? ?? j? 9—11 77 .... 20

?? 12—15 77 .... 30
16—20 77 .... 40

Dela 20 de repețiri în susu • .... 50

o 
o 
o 
o 
o 
o

Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 
se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
SUSU.

Brașovă 1|13 Maiă 1884.

Subscrisulă facă onoratului publică și clientelei mele cunoscută, 
cumcă ml-am permutată cancelaria advocațială în Tergulii pdmelorii, 
casa Nr. 93 în piață, în fostulă locală de până acuma ală institutului 
de pensiune.

Brașovă, 2 Octornvre st. n. 1884.
Cteorgin ILasIo

3—3 advocată.

„ALBINA"
institutu de creditu și de economii în Sibiu.

a scrisuriloră fonciare de 6°/o ale Insstitutului de credită și de 
economii „Albina41 a urmată în 1 Octornvre 1884 în presența d-lui 
notară reg. publică Gabrielă Zagoni și a doi membri ai comitetului 

de supraveghiare ală institutului.
S’au trasă în valdrea totală de fl. 37.000 următorii numeri:

â fl. 1OO: Nr. 20. 29. 44. 48. 67. 69. 70. 87. 107. 113. 128. 131. 132. 
134. 135. 145. 161, 168. 172. 206. 208. 209. 210. 241. 
264. 278. 300. 313. 325. 356. 359. 366. 373. 386. 389. 
398. 408. 420. 435. 456.471. 478. 482. 511. 521. 534. 
550. 584. 592. 593. 600. 602. 615. 665. 675. 688. 698. 
700. 704. 706. 711. 716. 717. 725. 735. 736. 738. 755. 
759. 762. 775. 787. 800. 804. 807. 809. 817. 818. 820. 
și 821.

a fi. 500: Nr. 8. 23. 31. 71. 83. 85. 86. 90. 109. 143. 148. 174. 188. 
203. 213. 262. 267. 268. 282. 292. 320. 343.

ă fl. 1OOO: Nr. 25. 36. 89. 137. 165. 187. 220. 224. 254. 260. 287. 313. 
322. 329. 373.408. 417. 444.

Cu începere dela 1 April e 1885 aceste scrisuri fonciare se res- 
cumpără la cassa institutului în Sibiiu, la filiala sa în Bra
șovă și la „Banca comercială ungară de Budapesta44 în în- 
trăga valăre nominală înpreună cu interesele curente; acelâși se rescum- 
pără și mai năinte ori când prin escomptare, său se potă schimbă cu 
alte scrisuri fonciare după cursulă dilei.

Cu 1 Aprile 1885 încâtă interesele loră mai departe și cuponii 
de interese scădători mai târziu, dacă la presentarea scrisuriloră fonciare 
lipsescă, se subtragă din suma acestuia.

Din scrisurile fonciare eșite la sorți la tragerea de mai nainte nu 
s’au presentată încă pentru răscumpărare următârele: 
â fl. WO: Nr. 23. 66. 202. 274, 296. 562. 607. 646. 666.
a fl. 500: Nr. 80. 149. 222. 247.

Sibiu în 1 Octornvre 1874. DMIECTICTEA.
3

1884.

vând.

<.
Cursulu pieței Brașovfl 

din 7 Octornvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cu mp. 9.06 Vând. 9.08
Argint românesc .... . . > 9.— » 9.05
Napoleon-d’orI................. . . « 9.63 • 9.66
Lire turcesc!..................... . . > 10.90 > 10.94
Imperial!......................... . . > 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 °/o Pe ană.

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

O........ . ................................ ............................... ..........................•••OO — ........................ ..............................

Casse de Wertheia | 
\ ce resistă pe deplinu în contra focului și nicî nu ș 
i se potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse | 
I L. FLEISCHER, I 

i oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile i j condițiunî și în tote mărimile î
î lustinianu M. drama, i
; 9—11 depositarulă fabricei în Brașovă. î

......................      4 444.

fli
a

1
a a i a a

1 fl fl

care

Avisu I

■
9

au plăcere a înveță la cusutu și croitulă 
rochiiloru și a veștmintelor^ albe. /

♦
care a lucrată mulți ani la firma 
recomandă a 
moderată.

„Laszlo44 în 
dâ instrucția exactă pe lângă ună

Brașovă , se
preță f6rte

3—3

Piața
3

* *
*

Doritârele să se adreseze directă:

mare Nr. S4

în casele d-lui Șafrano.

Nr. i62-i884_ Publicațiune ! 2—3

Prin care-se aduce la cunoscința publică, că casele aparținătăre 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 grașduri nouă, pământuri arătăre, 
fenațe cari dau circa 60 cară fenă, taxaliștl și 3 măre de firedă — se 
voră esarendâ în fața locului la 16 Octornvre 1884 a. m. 10 6re în 
oalea licitațiunei publice pe 5 ani unulă după altulă, începândă dela 1 
Ianuarie 1885.

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

Condițiunile de licitare se potă vedâ ori când în drele oficidse la 
sedria orfanală.

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

SSersami, primară opid.

Tipografia Alexi Brașovă.


