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Nou Abonamentu
la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu 1 Octomvre st. v. 1884 se începe unii nou 

abomamentii, Ia care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul^: Pentru Austro-Ungaria. cu 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 11., pe unii ană 
12 11. Pentru KoinAnsa și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe ună ană 36 
franci.

Rugămii pe cl-nii abonați, ca să binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului se mi se întrerupă.REDACțlUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI?1

convocarea congresului naționalii bi- 
Trecu înse mai multă de-o lună până 

fură de-odată surprinși de ci- 
apărută în organulă Prea Sân-

drept,u de a așteptă ca acestu

Brașovu în 26 Septemvre (8 Oct.)
Amă arătată în numărulă d.e Duminecă ală 

fâiei nâstre, câtă de mare îngrijire și neliniște a 
produsă între noi comunicatulă fâiei părintelui 
Metropolită din Sibiiu, privitoră la amânarea 
covocărei congresului bisericei române greco - 
orientale din Transilvania și Ungaria.

Acestă comunicații, care precum scimă s’a 
publicată în „Tel. Română" dela 18 (30) Sep
temvre tocmai la capătulă numărului sub rubrica 
„Mai nou,1,1 este de cuprinsulă următoră :

„Ună emisă mai nou ministerială face deo
camdată imposibilă convocarea congresului nostru 
națională bisericescă 
1 (13) Octomvre, nu 
să se întrunâscă mai 
Noemvre. Motivulă 
politice. Intr’aceea

de-a drep- 
urmare tre-

fostă sur-

crisele politice și economice; dăr Francia are o particu
laritate, prin care se distinge, și acăsta este simțulă ei 
pentru frumsețea formei. Iudustria de artă francesă 
va remână neîntrecută.

Și Germania înaintăză pe acele teremuri, dise Tre- 
fort mai departe, și ea este mai aprope de noi câtă 
privesce obiceiurile și mijlăcele materiale. Ceea ce facă 
Germanii, putemă să imitămă și noi în dimensiuni mai 
mici. Dăr Germanii posedă o specialitate, în care putemă 
să învățămă noi dela ei, acesta e sciința, școla și în le
gătură cu ea organisațiunea ușurată. După acesta arată 
că sciința e totulă, că fără sciință nu putemă fierbe 
rachiu (<}ău ar fi o mare norocire pentru locuitorii din 
Ardălu și Ungaria, dăcă nu amă cunosce de locă acăstă 
sciință. — Red. Gaz.) nu putemă prepară bere, nu putemă 
manipula cu vinulă, căci tote acestea se basăză pe sci
ință. Numai prin sciință statulă ungară și națiunea un- 
gără potă să-și asigure viitorulă.

Câtă pentru profesiunea sa de credință politică, d. 
Trefort vorbi scurtă și cuprindătoră cjicendă: Programa 
ministrului-președiute este, fi reșce, și pro
grama mea.

*
In timpulă din urmă s’a observată o mișcare în 

Ungaria, care are de scopă de a rehabilitâ pe generalulă 
ungură Arthur Gorgey, care a capitulată la Șîria (Vi- 
lagos) în 1849. »Veszpremi Fugg. H.« spune că, Ko- 
ssuth a adresată o scrisore unei familii din ținutulă 
Vesprimului, în care condamnă mișcarea memorată și o 
pune pe conta politicei actuale de mora lisătore, 
care vrea să facă cu totulă imposibilă independența Un
gariei. Kossuth vorbesce cu amărîeiune de decadența 
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pe terminulă normală de 
eschide însă, ca congresulă 
târziu și adecă în luna lui 
e luată din considerațiuni 
consistoriulă metropolitană 

se va întruni în celă mai scurtă timpă.“
Aceste câteva rânduri constată prin urmare 

gravulă faptă, că mașina constituțională a bise- 
ricei române greco-orientale a încetată de a mai 
funcționâ regulată, căci consistoriulă metropoli
tană nu s’a întrunită când trebuiâ să se întru- 
nâscă, âr congresulă națională bisericescă nu s’a 
convocată în terminulă prescrisă de statutulă 
organică.

Cea dintâi u întrebare ce i-se impune ori și 
cărui fiiu credinciosă ală bisericei și ală națiunei 
este : De 
nil se convdcă congresulă?

Incâtă privesce consistoriulă metropolitană 
s’a (jisfU °â de aceea nu s’a putută întruni la 
20 Augustă (1 Septemvre), când legea cerea, 
pentru că părintele Metropolită avea să mergă la 
Aradă spre a întâmpină în fruntea deputațiunei 
bisericei române gr. or. pe Maiestatea Sa.

Au venită alți bărbați îngrijați de mersulă 
lucruriloră în biserică și au arătată, că după lege 
consistoriulă metropolitană trebuiâ să se adune 
chiar neconvocată Ia terminulă arătată mai susă 
și că suntă responsabili membrii săi pentru neîn- 
fățișarea loră. Au arătată totodată că de duoi 
ani acestă organă superiorii administrativă ală 
Metropoliei nu mai funcționâză regulată ceea ce 
causâză mare stricăciune bisericei.

Părintele Metropolită s’a reîntorsă după câ
teva cjdle dela Aradă, dăr consistoriulă metropo
litană nici până astăcj.1 nu s’a întrunită.

Cam totă pe acelă timpă, pe când eră să

ce nu s’a întrunită consistoriulu ? de ce

se adune consistoriulă, trebuiâ să urmeze în sen- 
sulă legei 
sericescă. 
când fiii bisericei
tatulă comunicată 
ției Sale.

Amă fostă în 
organă, după notificarea scurtă ce a făcut’o la
c6da numărului său dela 18 (30) Septemvre, să 
arate într’ună articulă bine motivată cu deamă- 
runtulă ceea ce s’a petrecută în detrimentulă re
gulatei funcțiunărl a constituțiunei bisericesc!.

Trecură optu dile și nu ne împărtăși ni- 
mică, ce ar fi putută să ne orienteze mai de a- 
prdpe. Atunci ne-amu ridicată vocea și amă 
semnalată periclulă, interpretândă cuvintele co
municatului apărută în „Telegr. Română." După 
posițiunea ce-o ocupă aqji acâsta foia, trebuia să 
considerămă împărtășirea ei ca eșită 
tulă din biroulă Metropolitului. Prin 
buia să-i dămă cre^ământă.

Cu atâtă mai mare însă ne-a
prinderea când, dintr’unu isvoră de t6tă credința, 
amă primită informațiunea, că acelă comunicată 
este o mistificare din cele mai grosolane, făcută 
pâte cu scopă de a seduce opiniunea publică.

Ni se comunică adecă, că ministrulă de 
culte Trefort n ar fi pusă nici o piedecă con-j spiritului de corpă între Maghiari și declară, că fapta lui 
vocărei congresului, ci că arătarea din partea Gorgey este o trădare și încă o trădare făcută cu multă 
părintelui Metropolită s’ar fi făcută în modă de- precugetare. 
fectuosă și ministrulă ar fi cerută numai se se 
completeze, și încă de multă, ceea ce însă nu s’a 
întâmplată....

Impărtășimă deocamdată acâsta intormațiune 
cu reserva, ce ne-o impune respectulă ce’lă da- 
torimă capului bisericei, fie elă ori cine ar fi. 
Dâr dâcă s’ar adeveri amă stâ înaintea unui 
faptă, care ar fi mai durerosă pentru noi decâtă 
orice prigonire din partea contrariloru nâmului 
nostru.

In interesulă binelui comună și pentru liniș
tirea sufletâscă a fiiloră bisericei, conjurămă pe 
Prea Sânția Sa Metropolitulu se aducă câtă mai 
curându lumină în acâsta durerâsă afacere.

*
In dilele acestea guvernulă englesă a presentată Porții 

ună proiectă, sub formă cu totulă privată, pentru face
rea unui canală de-alungulă Palestinei, care să comunice 
atâtă cu Marea mediterană câtă și cu Marea roșiă. Se 
dice că Sultanulă refusă acăstă autorisare și respinge ori 
ce proiectă de acăstă natură. Decând cu cestiunea Egip
tului și cu afacerea canalnlui de Sueză, Porta nu mai 
are nici o încredere în lealitatea Angliei. Guvernnlă en
glesă revindică protecloratulă, dăcă nu dominațiunea 
asupra marei provincii africane a Sultanului, sub pretextă 
că acăstă cale de comunicațiune e cea mai scurtă între 
Anglia și imperiulă Indiiloră. Pdrta se teme că, autori- 
sândă facerea canalului, Anglia ar face același lucru cu 
provinciile asiatice ale imperiului turcescă, găsindu că 
p’aci e și mai scurtă drumulă ce duce spre Indii. Din 

I acăstă causă guvernulă turcescă respinge ori ce propu
neri, fie că vină din inițiativă privată său că se presintă 
sub patronagiulă oficială ală Angliei.

CRONICA PILEI.
Ministrulă de instrucțiune Trefort a vorbită de 

astădată alegătorilorăsăi dinPojună de marea 
avuțiă, ce și-a câștigat’o Anglia prin lucru. Fără industria, i Sub acestu titlu, »La Confădăration orientale« pu- 
(fise elă, nu este posibilă a prosperă în lumea de adl blică ună interesantă articulă, pe care îlă dămă aci în 
europănă, pentru că în producțiunea materialeloră brute resumată.
America, Australia și India au față cu Europa atâtea! Vorbindă despre confederațiunea- orientală chce, că 
avantage, încâtă este imposibilă a concură cu ele. Ase- Macedonia încă trebue să facă parte din ea. Acăsta o 
menea esciută, că agricultura numai acolo se pote ridică cere situațiunea sa geografică, numele seu istorică, po- 
la ună nivelă mai înaltă, unde esistă o industriă înflori- ( porulă și nenorocirile ei, deși tractatulă din Berlină a 
țâre. »Eu m’am întorsă din Anglia — cjise d. Trefort dat’o uitării. Macedonia e cea mai bogată provinciădin 
— cu aceea convicțiune, că trebue să ne creămă cu ori-1 peninsula balcanică, are pămentulă celă mai bună, cere- 

I ce preță o industriă, dăcă nu voimă să perimă economi-1 alele cele mai abundanie, pădurile cele mai frumăse, 
cesce și ca stată.» 
ritulă Democrației câștigă tăremă totă mai multă, ceea I Viena la Salonică, la Atena și la Indii.
ce se vede mai cu seină din reforma camerei lorcjiloră;j comerciulă englesă se dispută cu celă austriacă, și con- 
alăturl cu lordii născuți voră veni noui bărbați, cari nu ’ sulii și agenții ambeloră puteri caută să o apropiă seu 
suntă născuți din familii vechi, dăr voră representâ alte1 de una seu de alta. însemnătatea portului Salonică 
interese. J cresce pe di ce merge, șirurile de munți ascundă mari

După acestă alusiune la noua roformă intenționată cantități de metale, de cărbuni de feră, și acăsta denotă 
și în Ungaria, Trefort a vorbită și de Francia pe unde: viitărea independență industrială a Orientului, care într’o 
asemenea a călătorită. Francia, cjise elă, face o mai bună di îșl va fabrică armele în propriulă său pămentă. Re- 
impresiune, oferă o icouă mai plăcută, decâtă ni-o inchi- numitele mine dela Matemochori în secolulă ală Xl-lea 
puimă noi după raporturile diareloră. Francia a înain- dedău o rentă de 4,7a milidne franci fiscului, ăr 21/, 
tată în privința economică și în anii din urmă, cu iote milione poporațiunei care le lucrau. Posițiunea geogra-

MACEDONIA

- ■ . I . . , ’
' nlnlrx O.Z3.1 mni n ia' rl hy>, zizxlrx w\ni A» a

Mai încolo arătă că în Anglia spi- ■ rîurl navigabile, și Iotă acolo se află marea cale dela 
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fică a Macedoniei a deșteptate lăcomia acelei puteri, 
dice numitulă c|iar0> care întindândă pangermanisumlă 
visăză hegemonia asupra peninsulei balcanice. Dăr nu 
numai Austria doresce să aibă acăstă provinciă, ci toți 
vecinii săi, căci poporată de diferite rase, pare că fie
care din ei are dreptate.

Cu tăte acestea, locuitorii Macedoniei se numescă 
ei înșiși Macedoneni și vorbescă grecesce, bulgăresce 
românesce și serbesce. Prin urmare asupra ei aspiră 
Grecii, Bulgarii, Românii și Serbii. Și mărturisimă că 
iote aceste popăre au mai multă seu mai puțină dreptă 
asupra ei, dăr ceea ce e sigură, este că Austria n’are 
nici ună dreptă și că tăte poporele Balcaniioră au nu 
numai dreptulă de a împedecă prin tăte mijlocele ținta 
acestei ambițiăse puteri, ci e chiar o datoriă a loră.

Pericolulă ce amenință din Nordă cere ca statele 
balcanice să se unescă, căci nici una din ele sirgură n’ar 
pute împedecă pe cuceritoră, a cărui armată numerăsă 
și bine disciplinată e susținută și de armata germană ad
mirabilă organisată și condusă. Bine că Rusia va pune 
ori ce pedecă ce’i va stă în putere, der totă nu e de 
ajunsă. Și ărășl a se pune sub protecțiunea unei mari 
puteri, acăsta ar ave urmări funeste, căci nu numai in
trige politice suntă, ci și intrige religiose.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
Din nordul! Transilvaniei.

Pe aici maghiarisarea a ajunsă așa de departe, 
încâtă nu se primescă la nici ună oficiu suplice româ
nesc' ; inspectoratulă de dare din Deșă, unde e inspec
tară Lengyel, română, încă le respinge, impunendă să 
se scrie în limba maghiară. (Vedi Nr. acestui inspec- 
torată 9977—1884).

Se flice că la oficiulă pentru măsurarea competin- 
țeloră 'regescl din Deșă, a cărui sferă de activitate se 
estinde și peste municipiulă Bistrița-Năsăudă, vre-o 4000 
de Ni'I nu se resolveză, fiindcă suntă compuși în limba 
română, deși șefulă acestui oficiu d. Ludovică Mezei este 
Română, și tată acolo mai este aplicată și ună conce- 
pistă română Butănu; dăr nu le este ertată a lucră ro
mânesce.

Primarulă din Sîreagă Nicolae Mureșanu, care nu
mai carte românăscă scie, este nevoită și silită de stă- 
pânitorii cjilei a se subscrie ungurescel?

Maghiarisarea forțată progreseză, cu ună cuvântă, 
și pe aici ca și pe la Chiusa, fără ca Românii să pro
testeze și să resiste încontra atâtoră nedreptățiră

Ciudă mare au Ungurii, cari stau să-și părdă min
țile — de cumva mai au — că în porcarulă satului 
Iănă Someșiană au descoperită pe ună Ungură români- 
sată: Bânyai Iânos.

*
Mergendă cineva din țără spre Năsăudă încă de 

pe la Salva vede înălțată o biserică în Năsăudă, edi
ficată în vre-o 2—3 ani cu 2 turnuri pompăse, provă- 
dute cu orologiu și acoperite cu plevă (tinichea) sclipi
torii în depărtare. Biserica acăsta este gr. cat. română, 
pentru care a spesată comunitatea Năsăudului vre-o 
60,000 fi. v. a. între cari iconostasulă adusă dela Viena 
costă vre-o 5000 fl., și se va binecuvăntâ prin episco- 
pulă Gherlei în timpulă celă mai scurtă. Acestă clădire 
este fala ținutului fostiloră grănițeri Năsăudeni.

Dincăce de Năsăudă în comuna Mititeiu încă se 
clădesce o biserică solidă prin maestrulă Laurențiu Zot- 
ticiu pentru 8000 fl; asemenea tată prin acestă maestru 
renumită zidesce și comuna Brasfalăulă de susă.

Observă, fiindă vorba de biserici, că în comunele 
Minthiulă românescă, Teurea, Sîreagu, Sesarma, Chiuza 
și în Caianulă mică suntă tată biserici fruntașe de pătră 
ridicate în timpulă mai din urmă; și în Minthiu și Sî
reagă se află câte 2 preoți; în Minthiulă românescă mai 
trăesce bunulă predicatoră »Iănă Chita» octogenarul^.

Scaunulă protopopescă e vacantă și parochia se 
administreză prin preoți din vecini, er tractulă prin abi- 
lulă preolă din Teurea »Michailă Făgărășană,» care me
rită protopopia din tote respectele. — (Vedi «Gaz. Trans.» 
No. 66—1874 și 67—1875.) Ar fi de dorită, să se pună 
acesta, ca demnă următoră unui Silași și unui Graură, 
care să înainteze binele bisericiloră și scoleloră. Aci e 
simțită lipsa de scolă normală, care numai prin ună pro- 
topopă cum se cade se va pute împ’ini.

*
Din Beclenă e a se notă societatea diletanțiloră tea

trali a docentului de 25 ani Simeone Moldovană, com
pusă cu concursulă lui lonă Grecu din foștii școlari ai 
aceluia. Acești diletanți ca lonă Ludovică și Florea Din- 
gană mă surprinsei’! cu câteva cântece naționale în 
semnă de stimă. Unu Căletoru.

SOIRI MERUNTE.
Din Deșă ni se scrie, că la 24 Septemvre d. pro- 

topopă lonă Vele a întocmită o petrecere poporală în 
favărea fondului bisericii ce se zidesce acolo. Venitulă 
curată a fostă de 50 fl.

—o—
Totă de acolo ni se comunică, că în 27 Septemvre, 

cu ocasiunea concertului ce s’a dată în beneficiulă vio- 
leniștei maghiare Paulina Gsakany, d-na Ana Popă din 
Gherla s’a produsă cu cântece poporale în limba maghia
ră, fundă frenetică aplaudată de publică. D. redactară 
N. F. Negruță a dată pentru biletulă d-sale de intrare 
20 fl.

Să sperămă, că d-na Ana Popă și d. N. F. Ne- 
gruți au voită cu acăstă ocasiune , se dea ună esemplu 
Maghiariloră despre inima cea bună a Românului. Fire- 
ară ore Maghiarii atâtă de bine voitori când ocasiunea 
li s’ar oferi? Cântare-ară ei românesce?

—o—
Ună călăloră ne scrie, că pe la Deșiă au începută 

ploile. Clima e rece.
—0—

Mălaiulă și cucuruzulă seu păpușoiulă de prin ținu- 
tulă rece ală Someșului, fundă ajutate de ună timpă 
favorabilă, s’au coptă și ămenii au începută a le culege; 
suntă însă mai puține ca în trecută, ne scrie unulă din 
corespondenții noștri. Pe deluri din contră suntă încă 
mare parte în lapte și numai pe jumătate căpte. , Pre- 
țulă unui hectolitru în piața Deșului e 7 fl. 50 cr. ,

—0—
In urma oposițiunei făcută de guvernulă ungu- 

rescă, reînființarea academiei losefine s’a amânată.
—o—

Tomna e atâtă de favorabilă, încâtă prin multe 
părți se găsescă fragi nouă copte ca vâra.

—o—
Granițele Austriei dinspre Ungaria s’au închisă și 

nu se mai potă esportâ vitele din Ungaria și din Ardeală.
—0—

»L Independance roumaine» comunică, că basele 
înțelegerii dintre Romania și Bulgaria în cestiunea Arab- 
Tabiei s’au pusă încă cu ocasiunea visitei principelui 
Bulgariei la Sinaia. D. I. C. Bratianu a terminată afa

cerea la Rusciucă, conformă liniei de demarcare fixată 
de cătră puteri în 1880.

—0—
MM. LL. Regele șî Regina României au plecată la 

Sigmaringen.
—0—

«România» spune, că proectulă statuei lui Tudoră 
Vladimirescu, făcută de d. M. Stefănescu, este gata. Elă 
a fostă trimesă din Roma d-Iui C. I. MitilineuJ, directo- 
rulă diarului «La România,» care se află în București. 

—0—
,Noua Revistă* din Iași comunică, că comitetulă 

pentru sărbătorirea lui Horia e aprăpe formată și acolo.
—0—

,Telegrafulă‘ află, că la Universitatea din Peters- 
burgă s’a deschisă o catedră de limba și literatura româ
nă. D-nu privat- docență Sîrcu, ună Basarabănă care a 
isprăvită studiele sale la Petersburgă, este însărcinată cu 
predarea cursului. Aprope toți tinerii din Basarabia s’au 
înscrisă la acestă cursă.

—0—
«Curierulă Balasană* este informată, că la gara din 

Iași au sosită săptămâna trecută trei vagone încărcate 
cu bagajele unui numără de jidovi emigranțl, cari avău 
să plece din acelă orașă spre America. Aceste bagaje 
au făcută o escursiunea zadarnică, trebuindă a se întor- 
ce în România, deăre-ce Americanii nu mai primescă 
pe emigranții, cari nu îndeplinescă condițiunile regula- 
menteloră existente în acăstă privință.

—0—
Astă sără trupa d-lui Friderică Dorn va repre- 

sentâ comedia: «Nu vă jucațl cu foculă,« de Gustavă 
de Publitz. Inceputulă e precisă la 7Va ore.

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

DREPTULU DE INSPECȚIUNE A GUVERNULUI
în școlele medii confesionale.

Sub acestă titlu ministeriulă de instrucțiune publică 
a dată următdrea instrucțiune:

§. I. Conformă §-lui 46 a art. de lege XXX din 
1883, care vorbesce despre scdlele medii și despre cua- 
lificațiunea profesoriloră de la aceste scole, ministrulă de 
culte și instrucțiune publică, usândă de dreptulă său de 
inspecțiune, pote ori și cândă cercetă scdlele medii con
fesionale prin delegați de ai săi. Acești delegați potă fi 
său comisari trimiși din sînulă ministerului de culte și 
instrucțiune publică, său directorii districtuali, său alți 
bărbățl de specialitate, aleși și delegați după buna chib
zuință a ministerului. Fie ei însă de ori ce categoriă, ei 
voră avă să purcădă după instrucțiunea de față, nescă- 
pândă din vedere, că în scdlele confesionale dreptă de 
disposițiune nu voră avă și că suntă delegați numai spre 
a face suprema inspecțiune din partea statului și spre a 
încunosciințâ pe ministru despre stările din aceste institute, 
ca acesta să se potă orientâ. Ei voră funcționâ său din 
casă în casă său pe câte ună ană scolastică, și în am
bele cașuri activitatea loră se va estinde numai asupra unoră 
anumite scdle medii, numite în hârtia prin care suntă dele
gați. Despre delegarea loră ministrulă de culte și instruc
țiune publică totdăuna înainte va încunosciințâ autoritățile 
superiore ale scoleloră confesionale, cu adaugerea, că 
despre acăsta va trebui să se încunosciințeze și direcțiu
nea respectiveloră scole.

§. 2. Decă delegarea comisarului ministerială sună 
numai pentru o scolă său pentru ună casă său dăcă de
legarea se face pentru ună anume scopă, atunci delega-

FOILETONU.

Leica Maria și aomnișdra Marista.
(Schiță de caractere).

(Fine). 
VII.

Intr’ună orașă de pe țărmurii Dunării, în România, 
ședea într’o grădină publică o femee ca de 36 de ani. 
Fața ei erâ palidă și întru câtva diformată, căci femeea 
erâ atâtă de slabă, încâtă umerii obrazului se vedău de 
departe;. îți făcea impresiunea unei bolnave. Doi ani 
stătuse ea în acelă orașă și erâ bine cunoscută de toți.

Când venise mai ânteiu, erâ îmbrăcată cum tre- 
bue, așa că oricine credea a fi o domnă din societatea 
înaltă. Umblarea ei singură o dădu de golă și îi pro
cură în scurtă vreme o mulțime de pretine și de pretini. 
Nici n’a sciută cum i-a trecută de răpede acest! doi 
ani și nici n’a simțită măcar o singură dată greutatea 
vieții. Acum însă, când stâ ea în grădină pe malulă 
gârlei, nu erâ însoțită de nimeni și erâ atâtă de neferi
cită, încâtă de multeori îi trecea prin minte ideea de a 
se aruncă în valurile Dunării. Ea ceru o cafea, și deși 
trecuse multă vreme la mijlocă și nu i-o adusese încă, 
totuși nu zori pe cafegiu, căci erâ preocupată cu felă de 
felă de gândiri. Se cugetă la fericirea ei de odinioră, 
la locurile muntose ale orașului, unde se născuse, la pă
rinți, și cum se gândiâ ea, par’că se simțiâ ceva mai 

bine. Tocmai pe când ea se află sub aceste impresiuni, 
ii aduse cafăua. Ei i-ar fi părută mai bine să mai ză- 
bovăscă, deorece i-a conturbată fericirea.

Atâtă după îmbrăcăminte câtă și după disposițiă 
putea vede oricine, că acăstă femee are să facă o călă
toria. Luă iute cafăua, se sui într’o birjă și plecă. Toc
mai în acelă momentă trecea pe Dunăre ună vaporă și 
astfelă femeea năstră se opri nițelă și privi la călători, 
cari steteu pe copertă nerăbdători să debarce.

D’odată făcu ea semnă birjarului și caii porniră 
spre gară. Aici erâ sumedenia de ămeni. Plecau care 
încătrău.

Femeea năstră, după ce’și luă biletă, se aședă pe 
o bancă de pe peronă și se uitâ când la mașină, carea 
aruncă ună fumă negru, când la diferiții călători. Cu 
câtă înaintâ timpulă și cu câtă se apropiâ ora plecărei, 
cu atâtă erâ ea mai neliniștită.

Sună de 3 ori și toți se suiră la locurile loră. Fe
meea noslră cunoscea pe ună călătoră și de aceea așteptă 
pănă se sui acesta, er ea intră într’ună altă vagonă. — 
Societatea de cunoscuți îi erâ de totă neplăcută.

Se audi o fiuerătură și trenulă plecă.
Unii scoteu capetele pe ferăstră și salutau pe pretini 

seu pe rude, alții îșl vedeu de lucrurile ce le aveu cu 
dânșii, le așezau la loculă loră, și după aceea se în- 
torceu să mai privescă odată înapoi, er alții, cari erau 
veciniei călători pe trenă, fumau și nici prin gândă nu 
le trecea să privescă pe ferăstră.

Femeea noslră însă erâ ocupată cu gândirea. Ea 
se uitâ din trenă în depărtare și întru-câtva voiâ să a

bată privîrea celoră de lângă ea, ca să nu’șî mai facă 
nimenea vorbă cu dânsa, ună lucru, carele în călătoriă 
este aprăpe cu neputință.

— «Unde mergi?* o întrebă ună bătrână dealătu- 
rea și stătu puțină cam plecată asteptândă răspunsulă.

— «Mergă acasă,» grăi Marieta, căci eaerâfemeea 
despre care vorbisemă. »Mergă acasă» <|ise ea, și (jicendă 
aceste vorbe, îșl mușcă buzele și începu să plângă.

Acăstă înprejurare atrase atențiunea tuturoră, și 
fie-care presupunea, că mare nenorocire o așteptă acasă, 
și de aceea erau curioși să scie causa mâhnirei sale. 
Bătrenulă cu deosebire ar fi vrută acăsta.

Trenulă mergea iute și nici că să opriâ la fiecare 
stațiă, și cu câtă înaintâ, cu atâtă inima Marietei erâ 
mai mișcată. Grozavă momentă erâ pentru ea întărce- 
rea la părinți, dăr ce putea face, când simțiâ apropierea 
unei băle grele, când sciâ bine că n’are unde să fie în
grijită.

Linia, care avea să o facă cu trenulă, ducea prin 
orașulă unde se află bărbatulă - său, unde petrecuse 12 
ani de-a-rândulă. Trecerea prin acelă orașă par’că o 
îmbărbătâ, pentru că, deși într’adevără ea fugise dela 
bărbată, der după cum credea în sine, avea dreptate să 
facă acăsta. Ori cum ar fi fostă însă, lucru destulă de 
urîtă este când se întâmplă așa ceva într’o familiă.

Cu câtă se apropiâ mai tare de casă, cu atâtă par’că 
îi crescea curajulă, căci simțământul!, ce o predomină, 
o făceă să credă, că părinții ei o voră primi bine și 
voră îngriji de densa.



tulii său îndată îșî împlinesce funcțiunea seu într’ună 
tiinpti hotărîl.ă spre acelti scopă și raportâză ministrului. 
In casulă din urmă delegatulă primesce însărcinare spe
cială, care îi va servi de îndreptară în procederea sa, și 
despre care se voră încunosciințâ și autoritățile superi- 
6re confesionale ale institutului.

§. 3. Dâcă delegarea comisarului ministerial: se 
face pentru ună întregă ană scolastică și are de scopă 
cercetarea unei seu mai multoră scole medii, esercitân- 
du’șî astfelă statulă suprema inspecțiune, — atunci de- 
legatulă va fi obligată să cerceteze respectivele institute 
celă puțină odată, celă multă însă de două ori în de- 
cursulă anului scolastică. Ca inspecțiunea supremă să 
p6tă fi în tote privințele temeinică și pătrund.etore, cer
cetarea trebue să dureze celă puțină două dile la ună 
institută completă de optă clase, o di și jumălate la ună 
institulă de șăse clase, o di celă puțină la ună institută 
de patru clase.

§. 4. Comisarulă ministerială cu ocasiunea cerce
tării mai înainte de tâte va merge la directorulă institu
tului, care încă cu câtva timpă mai înainte va fi încu- 
nosciințată din partea autoritățiloră superidre confesionale 
despre visita comisarului; i va spune scopulă visitei și 
îlă va ruga, ca să’i dea ajutorulă trebuinciosă și să’i fie 
călăuză în institută.

§ 5. Cercetarea, respective inspecțiunea supremă 
a delegatului ministerială trebue să se estiudă asupra 
vieții interne și esterne a institutului și asupra tuturora 
stăriloră și referințeloră sale: asupra locului unde e si
tuată, asupra zidiriloră și localităților^ sale, asupra mij- 
loceloră de învățământă, asupra colecțiuniloră și peste 
totă asupra tuturoră rechisiteloră, asupra stării, cursului 
și resultatului, asupra modului cum se mănueză disci
plina, asupra direcțiunei și asupra modului cum se con
ducă afacerile, și adecă în modulă și măsura, precum se 
vede specială în următârele:

§ 6. Cu privire la loculă unde e situată institu- 
tulă, la zidirile, localitățile și la rechisitele sale: 1. Va fi 
de a se cercetă situațiunea topografică a institutului, es- 
tinderea locului pe care e zidită, și că 6re corăspundă- 
toră e acestă locă: au studenții între 6re destulă locă 
pentru mișcare? e curtea curată ținută? are inslitutulu 
grădină său vr’ună locă sădită cu arbori ? află-se în curte 
fântână (apă de băută) etc. ? 2. Zidirea institutului, cu 
privire la estinderea și scopulă ei: are destulă aeră cu
rată? cum este încăl^itulă și ventilațiunea? suntă tâte lo
calitățile destulă de luminâse? în proporțiune cu numă- 
rulă eleviloră suntă ele destulă de spațiose? suntă în stare 
bună zidirea, păreții, băncile, podinile, ușile, fereștile? 
suntă curate tăte celea? suntă măsuri luate pentru cură
țirea mai mare și reparaturile trebuinciăse, ce se facă 
în fiecare ană? ce s’a reparată său s’a mai zidită de- 
curândă, eventuală dela prima visită încoce, la zi
direa institutului, și în privința acăsta ce ar mai 
fi de dorită ? 3. In privința curățeniei o deose
bită atențiune se cere pentru umblători (latrine) și 
adecă atâtă din punctă de vedere igienică, câtă și din 
punctă de vedere morală și disciplinară. (Unde nu se 
polă aplică apeducte, acolo se recomandă sislemulă cu 
butăe). 4. Voră fi a se cercetă mobilele, că suntă ore 
corăspunijătăre și curate seu ba? Cu deosebire: suntă 
băncile corăspundătore, luândă în considerare că elevii 
se deosebescă în mărime ? 5. Punctuală voră fi a se 
cercetă rechisitele institutului, în clase, în biblioteci și în 
musee. Corăspundă rechisitele scopului și suntă ele 
destulă de bine conservate? Cu deosebire suntă a se con
sideră mijlocele intuitive și rechisitele de învățământă: 

suntă museele de fisică, chemiă, istoria naturală bine 
provădute cu rechisitele, obiectele și mijlocele de învăță
mentă, cari se receră neapărată spre a face instrucțiunea 
intuitivă și practică? nu lipsescă mapele, globurile etc. 
necesare pentru instrucția în geografiă? află-se pentru 
instrucțiunea în istoriă. desemnurile și icânele trebuinciose 
și deasemenea află-se desemnurile și modelele necesare 
pentru instrucțiunea în desemnă? suntă tăblile negre 
pentru scrisă și socotită bine conservate și suficiente la 
numără? Are institutulă gimnastică de ârnă și de veră? 
este ea provădută cu instrumentele trebuin aose și portă- 
se grije de instruirea regulată și cu pricepere de specia
listă a gimnasticei? 6. In deosebită considerațiune este 
a se luă biblioteca institutului cu deosebire cea profeso
rală. Află-se în ea celă puțină acele cărți și scrieri pe
riodice sciențifice, cari se receră pentru ridicarea cualifi- 
cațiunei generale și speciale a profesoriloră, și pentru ca 
aceștia să pâtă ține pasă cu desvoltarea sciinței? Portă- 
se grije de înmulțirea continuă a bibliotecei și înmulțirea 
acăsta face-se ea într’ună modă corăspundătoră și nu se 
face unilaterală? 7. Să se bage de semă, că peste totă 
colecțiunile și museele înmulțăscu-se cum se cade și ne
întreruptă seu ba? mijlăcele și rechisitele stricate seu 
tocite înlocuiescu-se cu altele nouă? la înmulțirea colec- 
țiuniloră institutului contribuescă și profesorii de specia
litate prin munca loră propriă (prin aceea că umple ani
male, preparâză schelete, facă preparațiunl cu spirtă, adună 
insecte, plante, minerale, petrifacte, prepareză materii che- 
mice, schițeză charte, facă figuri geometrice și de cris
tale etc?) 8. Să se caute: este ordine în bibliotecă și 
în musee? este inventară corectă și punctuală? întrodu- 
cu-se într’ânsulă obiectele ce s’au mai procurată? Șter- 
gu-se din inventare obiectele tocite seu stricate? 9. La 
institutele confesionale, cari se împărtășescă cu ajutoră 
din partea statului ținu-se punctele contractului făcută în 
acestă privință?

§. 7. Cu privire la starea instrucțiunei, mai nainte 
de tăte trebue să-șl câștige convingerea, că bre propu- 
nu-se în institută tote obiectele de învățămentă obligate 
(§ 3 a-p ală art. de lege XXX. din 1883; § 4 a-2) și 
adecă în cursulă și cu împărțâla hotărîtă de autoritățile 
competente (§8.) Nu suntă elevi scusațl din obiecte obli
gate? Er spre a se convinge, că instrucțiunea e corectă 
și produce resultate său ba, delegatulă ministerială trebue 
să cerceteze și să urmărâscă cu atențiune orele de pre
legere. Spre acestă scopă va fi de față ca ascultătoră 
la propunerea diferiteloră obiecte. Acestă parte a cer
cetării va avă să o întocmăscă așa, ca să potă ascultă 
pe fiecare clasă celă puțină din câte ună obiectă, și pe 
câtă va fi cu putință pe fiecare profesoră în vr’o clasă. 
Va avă să urmărăscă cu atențiune pe de o parte propu
nerea și esplicațiunea profesoriloră, ăr pe de altă parte 
răspunsurile eleviloră la întrebările profesoriloră.

(Va urmă.)

SPBE SCIÎXTĂ.
5

Terminându-se edificarea besericei celei nouă greco- 
catolice din comunitatea opidană Năsăudă, aceea se va 
consacră în 19 Octomvre a. c. st. n. prin Ilustritatea Sa 
Domnulă episcopă Dr. Ioană Szabo. După ce din mai 
multe părți s’a esprimată dorința să se publice diua con
sacrării, se aduce acăsta la cunoscința publică cu aceea 
adaugere. ca doritorii de a participă la acăstă sărbătore 
să binevoiăscă a se insinuâ la subsrisulă comitetă, care 
va îngriji de încuartirare. Cu ocasiunea insinuărei să 

binevoiăscă a se esprimâ, că voescu ori nu a participă 
la banchetulă, ce se va dă în diua susă numită.

Năsăudă în 30 Septemvre 1884.

Comiletulă aranjatoră:
Maximii Popii Maoedonu Grigorița

președinte. sccretaru.

DIVERSE.
Serbarea memoriei lui Corneille. — La 1 Octom

vre st. v. s’a celebrată în biserica Saint Roch din Paris 
aniversarea de două sute de ani de la mortea lui Pier re 
Corneille, fiindă de față celă mai alesă publică. Lo
curi deosebite au fostă reservate pentru descendenții 
marelui poetă si pentru membrii de la «Comâdie Fran- 
<șaise,« cari încă se aflau de față sub conducerea dom- 
niloră Perrin și Got; în fine pentru nemuritorii de la 
Academiă, dintre cari presenți erau: Emile Augier, Ale
xandre Dumas, Gaston Boissier, Sylly Prudhomme, Ca- 
mille Rousset, Camille Doucet. etc. Ceremonia funebrală 
o făcu abatele Gilbert. In mijloculă bisericei eră aședată 
ună sicriu mare, în jurulă căruia ardău nisce imposante 
lumini; dinaintea lui se aflau ună condeiă mare și pa- 
gine aurite. Biserica întrăgă era acoperită c’ună vălă 
negru, împestrițată cu puncte albe. Pe vălă să putău 
vedă insigniele lui Corneille. Pătra monumentală a ma
relui poetă, așezată lângă primulă stîlpă, a fostă acope
rită de ducele de Orleans cu vălă negru. Pe petră se 
află înscripțiunea: «Pierre Corneille, născută în 6 Iunie 
1606 în Rouen, mortu în prima Octomvre 1684 în Pa- 
risă, strada Argenteuil, e înmormântată în acăsta biserică. 
— Ridicată în 1821.» — Dar pătra monumentală nu co- 
răspunde locului, unde odihnescă osămintele marelui po
etă. Când în suteranele bisericei Saint-Roch s’a cercată 
să se facă aparate pentru încălzită, atunci s’au aflată 
mai multe urne, dintre care pe una se mai putea încă 
ceti numele «Corneille.* Mai în urmă însă s’au făcută 
acolo zidării, și atunci au ziduită în părete și urnele, 
care fără îndoială arătau loculă morminteloră. Urmele 
după aceea nu s’au mai putută descoperi. Numai 
atâta se scie, că ele se află în biserică. — Pe lângă 
acăstă serbare din biserica Saint-Roch s’a mai făcută 
și alta literatură în «Comedie Franțaise,» unde s’a re- 
presentată două piese ale meșterului de tragedii «Po- 
lyeucte» și «Le Menteur.»

*
Ciorapi - mănuși. — La internaționala «Health-Ex- 

hibition* din Londra, d. Dr. Roth a espusă ciorapi, cari 
au ca și mănușile despărțăminte pentru fiecare degetă. 
Multă lume îi aprobă și suntă forte potriviți pentru a în
lătură multe rele de care suferă piciârele, mai alesă 
văra prin aceea că degetele suntă strînse unulă lângă 
altulă'prin ciorapii obicinuițl până adl. Greutatea ce e 
împreunată cu acestă nou felă de ciorapi este împreju
rarea că trebue comandați, ca să fie făcuțl după mă
rimea și forma degeteloră piciâreloră fiecărui Individă, 
căci altfelă, cumpărându-se gata ca mănușile, relele 
totă nu să potă înlătură, ară fi seu prea mari său prea 
strîmți și rareori potriviți.

Editoră: Iacobti Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

Drumulă acesta, precum și săptămânile din urmă, 
ce le-a petrecută în orașulă de pe marginea Dunării, au 
fostă pontru Marieta cea mai bună școlă, a fostă așa 
cjicândă școla vieții, a fostă ună purgatoriu, care a cu- 
rățil’o de tată superficialitatea crescerei sale, căci năca
zurile au făcut’o să cugete seriosă la acestă lume.

Ajunsese la o stațiă de unde se vedâu dâlurile, pe 
cari umblase în copilăriă. O bucuriă nespusă de mare 
o pătrunse, o bucuriă pe carea n’a avut’o nici odată în 
viață, căci nici odată nu fusese nenorocită, când s’a în- 
torsă la casa părintâscă. Dorulă revederei și așteptarea 
clipei în carea părinții să o primâscă, o ținea pe Marieta 
într’o iritațiune nespusă de mare.

Sosi și în orașulă nascerei sale. Când se dădu josă 
la gară, vă<|u o sumedeniă de cunoscuțl și îi veniâ cu 
greu acesta, dar n’avea încătrău. Marieta însă eră îm
păcată în consciința sa și erâ sigură, că dacă ar fi lumea 
mai indulgentă în judecată, n’ară ține-o atâtă de rău, 
cum credea ea, că o ține.

Sub astfelă de impresiunl, punându-se într’o trăsură, 
făcu drumulă dela gară până la casa părintâscă. Toți 
din suburbiu se uitau Ia ea, âr Marieta indiferentă tre
cea înainte.

Se și văiiu a casă. Crepătura din zidă, pe carea 
n’o văduse încă, a făcut’o să-și aducă aminte de sărăcia 
în care trebuiâ să se afle părinții. Ea intră în curte și 
rămase uimită, de ceea ce vădu. Nu erâ nimenea acasă 
și tăte lucrurile într’o neorânduială, cum nu se pâte des
crie. Intră în casă, căci nu erâ închisă, și uitându-se 
odată împrejură, începu să plângă, și cugetândă, că și 

ea întru câtva a contribuită Ia sărăcia părințiloră, îi că<|u 
cu greu că a venită acasă. — Dar ce putea face altceva?

Pe când stătea ea astfelă în tindă, elă că intră pe 
ușe mamă-sa. Schimbată erâ leica Maria la îmbrăcăminte, 
dar inima ei nu se schimbase de locă; acăsta se vedea 
din veselia ce o avea că ’i-a venită fata acasă.

Nu sciâ ce să crâdă biata femee vădându’șl fata 
așa de slăbită, și vădându-o că stă rece și nu dice ni- 
mică. Se duse la ea, o sărută și cu lacrimele în ochi 
începu s’o tânguescă.

Marieta nu dise nimică, ci se puse pe ună scaună; 
ea se simțe rușinată. — Ideea, că acum când părinții 
ei suntă scăpătațl trebue să le mai facă supărare, îi trecu 
ca ună fulgeră prin totă corpulă și o făcu de totă in
dispusă.

într’ună târziu tăte se gătaseră și Marieta începu 
să fie cătră mamă-sa tocmai ca o fată adevărată și se 
apucă să-i istorisâscă pățaniile și nenorocirile sale.

Nu după multă vreme, intră pe ușe și George Ple- 
6pă, care audise dela o vecină, că i-a venită fata acasă, 
și cum intră se duse d’adreptulă la ea și o privi de totă 
liniștită.

— «Ce faci Marieta?» grăi elă și’i întinse mâna.
Marieta apucă mâna tată-său, o sărută și se uită 

la elă în față. A vrută să cjică ceva, dar a tăcută' și a 
plecată ochii în pământă.

* **
Totă suburbiulă nu vorbiâ, decâtă despre casa lui 

George Pleopă. ScițI cum e lumea. Unii vorbiau des

pre măritișulă domnișârei, alții despre bogătatea de odi- 
nioră a lui Pledpă, âr alții despre leica Maria.

Tâte acestea nu supără de locă familia lui Pleâpă, 
căci Marieta se făcu în scurtă timpă sănătasă, îșî cum
pără o mașină de cusută și lucrâ di și nâple, ca să-și 
agonisâscă traiulă.

Ea nu se năcăjea de locă, pentru disprețulă ce’lă 
arătau față cu ea pretinile sale; ea nu se năcăjea nici 
chiar pe Elena, carea odinioră nu o mai slăbiâ cu visi- 
tele, âr acum nu se mai interesă de ea; nu se năcăjea 
de nimică, ci compătimea pe toți.

Se simțiâ așa de bine lângă părinți, încâtă nu pu
tea din destulă mulțăml lui D-<|ău. — Nu’i trebuiâ bo- 
gătate, nu’i trebuiâ nimică, fără numai sănătate ca să 
pâtă munci.

«Voră vedea ele, cum e lumea,« dic.ea ea uneori, 
când pretinile sale îșî bătâu jocă de dânsa,* «voră vedâ 
ele cum este lumea,» îșî gândea Marieta adeseori și com
pătimea pe ori cine, compătimea însă cu deosebire pe 
cei bogați.

Brașovă, Iunie 1884.
I. C. Frunză.

O



Cursulu la bursa de Vlena
din 7 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 123.75 
Rentă de aură 4% . . . 93.15 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulâ căilorii ferate

ungare...........................14-2.60
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.70

Amortisarea datoriei căi-
lorU ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 119.— 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostu ung.
(3-a emisiune) . . . .102.40 

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

mișă...............................100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.— 
Bonuri rurale transilvane 100.25

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

vină ung.............................98.75
Imprumutuia cu premiu

ung. ............................ 114 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 82.10
Renta de aura austr. . . 102.80 
Losurile din 1860 . . . 134,75
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  860 —
Act. băncel de credită ung. 282.50
Act. băncel de credită austr. 282.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.68%
Mărci 100 împ. germ. . . 59.75 
Londra 10 Livres sterlinge 121.80

ISursa de Eîiicwrescl.
Cota oficială dela 24 Septemvre st. v. 1884

Renta română (5°0). . . . Cump. vend. 941/o
Renta rom. amort. (5%) . . » • 96%

> convert. (6%) . . 9 >
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . »

Credit. fonc. rural (7%) . . > » 102%
» „ „ (5%) • , n „ 91%
> » urban (7°/0) • • » 9
> • , (6%) • • > >
> > (5%) . . > . 86%

Banca națională a României » 1398 >
Ac. di asig. Dacia-Rom. . . » 368. % »

« > » Națională . . > 243 »/a
Aură 5 85.% » 6-1.5%
Bancnote austriace contra aurii

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Octomvre st. r. 1884.

Bancnote românesci . . . . Cump. 9.06 Vând. 9.08
Argint, românesc................. . > 9.— 9.05
Napoleon-d’orT..................... . » 9.64 > 9.66
Lire turcesc!......................... . > 10.90 > 10.94
Imperiali............................. . > 9.88 > 9.92
Galbeni................................. > 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 potu cumpăra în tutunge
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

feM^***i Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulă abonamentului pe jumătate de anii 
seu pe unu ană, înainte de l-a Aprile a. c.? sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Tar
Societatea comerciala româsiă. Bassarabianu Calfogln *& Comp.

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

o

Pentru repețirî se acordă următorele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 ori . . . . 10°|

5— 8 . . 15°|

v 9—11 . . 20°|

v 12—15 v . . 30°|

w ?? 16—20 v . . 40°|
Dela 20 de repețirî în susă . . . . . 50°|

o

o

o

BRĂILA 24 Septemvre 1884.

BULETINU

Vendetorti Cumperătorfi Felultî Kilo Libre Prețulti Not.ite

N. V. Perlea Marchetto Grâu 130 58% 76 Mag. (hârt.)
A. Emberico T. Marchiani 260 59— 64 50 Caică
0. Silberstein Galiatzato •1

Secară
155 57% 61 — Mag. (hârt.)

Carandino Pauli Coventry & Cie 500 57 75 Caică
I. D. Vamvuri 1. D. Nicolopulo & Cie Porumbă 550 59— 56 75 >

C. Nicolaidi & G-ie Chrissoveloni fils & cie n 230 60- 55 75 Magasiă
0. C. Zavo I. D. Nicolopulo & Cie Orză 170 47% 44 75 Caică
Vassalopulo d-to * 550 47% 44 50 »

Constandinescu L. Mendl & C-ie > 150 45% 39 50 Magasiă
Cambano Peirano fils & C-ie » 500 47% 43 — •

Catzica M. Cohen Fasole 120 %o 20 — Caică
Dreyfus & C-ie Căpitanu > 300 » 20 25 Magasiă

o
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susă.

Brașovă 1|13 Maiu 1884.

Nr. 10406—1884 3—3

PwNi©afitmea
în urma emisului Ilustrităței Sale D-lui sub-comite și consiliarfi reg. 

ddto 15 Septemvre a. c. Nr. 9526 are să se țină în 18, 1JJ> și 
Octomvre st. n. 1884: adunarea de controla asupra concediațiloru 
și reserviștilorfi cu domicilulă stabila pe teritoriul^ brașovănă.

Se avisăză deci toți concediații, reserviștii și reserviștii de reîntregire 
a tuturoră corpurilurfl de trupe ale instituteloră armatei permanente și 
a marinei de resbelă, fără distingere decă respectivii suntă său nu sutnă 
stabili pe teritoriulă brașovănii, cu acea observațiune, că concediații, re
serviștii și reserviștii de reîntregire din suburbiulu Scheiu au să se pre- 
senteze în 18, cei din Brașovulu vechiu și Stupini în 19, cei din cetate, 
Blumăna, Timișulă de susîî și inferiorii, din Derste, precum și aceia, cari 
în (|âele susă menționate nu s’au presentatu, în 20 Octomvre 1884 în
ainte de prându la 9 6re în localulu de controlă în casarma din ulița 
Năgră aducându-șl fiecare și passulu de milițiă.

Acei concediați, reserviștl și reserviștl de reîntregire, cari nu se pre- 
sentăză la adunarea de controlă în susă amintitele (Jile, suntă strictă 
obligați, de a presentâ la controlulă supletoriu, ce are să se țină în 15 
și 16 Noemvre a. c. în localulă cercualu de reîntregire. Acei conge- 
diați și reserviștl obligați, cari nu se presentăză nici la acestu controlă, 
neproducendu unii motivă bine meritată de scusă, se voră pedepsi con
formă prescripteloră penale militare.

Brașovă, 27 Septemvre 1884.
Magistratnlfi urbanii.

ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu 
se potă sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L. ELEISCHER, 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițium și în tote mărimile

lustiniann M. Gr ama,
10—11 depositarulă fabricei în Brașovă.

. Nr- 162~1884_ Publicatiune! 3—3
ort. ’

Prin care-se aduce la cunoscința publică, că casele aparținătăre de 
massa curandelui Nicolae Petroviciu aflătăre în Bauțariulă de susu, con- 
stătătăre din 5 odăi, 1 culină, 1 cameră, 1 celară și grădina împreunate 
cu dreptu de cârciumărită — apoi 2 grașdurl nouă, pămenturl arătăre, 
fenațe cari dau circa 60 cară fână, taxaliști și 3 măre de firedu — se 
voră esarendâ în fața locului la 16 Octomvre 1884 a. m. 10 ăre în 
calea licitațiunei publice pe 5 ani unulă după altulă, începăndă dela 1 
Ianuarie 1885.

Doritorii de a licită au a depune ună vadiu de 10% a sumei de mir i r.i 
strigare cu 800 fl. v. a.

Condițiunile de licitare se potă vedă ori când în ărele oficiăse la 
sedria orfanală.

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

ISersanu, primară opid.

Tipografia Alexi Brașovă.


