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ANULU XLVII.

NR 61. Mercurî în 2 (14) Maiu 1884.
Brașovu în 1 (13) Maiu.

In parlamentulă imperiului germană s’a în
cinsă filele aceste o nouă luptă între cancelarulă 
Bismark și oposițiunea liberală. Unii sperau că 
de astădată maioritatea se va pronunță în contră 
guvernului. Era vorba de a se prelungi legea 
escepțională adusă în contra socialiștiloră. Opi- 
niunea publică este aclî și mai multă în contra 
acelei legi, ca atunci cându s’a adusă, pentru că 
s’au convinsă cu toții, că este insuficientă și res- 
trînge numai libertatea unei părți însemnate a 
poporațiunei, fără de a se pută împiedecă prin- 
trînsa cu succesu sceleratele uneltiri și atentate 
ale anarchiștiloră. S’a vecjutu, că mijlocele de 
pănă acum: opririle de întruniri, confiscările de 
tipărituri și espulsările potu se contribue ca ne
mulțumirea între poporu se deviă din ce în ce 
mai mare, der nu oferă nici o garanția de si
guranță în contra anarchiștiloră, cari, precum 
dovedesce încercarea lorti dela Niederwalde, care 
numai printr’o întâmplare neprevăzută s’a zădăr
nicită, sunt adi în aceeași măsură periculoși, ca 
mai înainte cândă nu esistâ legea escepțională.

Principele Bismarck cu t6te astea a stăruită 
ca legea în contra socialistiloră să fie susținută 
și gurile rele liberale Z^ffi ca puterniculă can- 
celară urmăresce cu acesta și alte scopuri poli
tice, cari nu sunt îndreptate atâtă în potriva 
socialistiloră câtă mai vârtosă în potriva libe- 
raliloră progressiști.

Cancelarului i-a venită în ajutoră, său mai 
bine Z^u cancelarulă a chiămată în ajutoră pe 
însuși bătrânulă îînpărată Wilhelm, care pentru 
siguranța propriei sale persăne a cerută prelun
girea legei escepționale din cestiune. Atâta ar 
fi trebuită, ca după ce însuși împăratulă ceru 
susținerea legii, acăsta să fie respinsă de parlamentă. 
In casulă acesta disolvarea lui ar fi fostă mai 
multă ca sigură.

S’a întâmplată însă ceea ce eră mai natu
rală și acomodată împrejurăriloră, parlamentulă 
s’a supusă din nou voinței de feră a cancelaru
lui și cinci Ze°i Ș*  nnu depntați, cari eraă 
cliiemați a apără causa liberalismului germană 
în contra principiului autoritară și absolutistă, 
au preferită mai bine de a absentă în momen- 
tulă decisivă din ședință, decâtă să se strice pe 
față cu puterniculă Z^eb care mergândă totă 
înainte pe cărarea, pe care a apucată, o să 
ajungă încă a tractă pe representanții Germaniei, 
ca odiniără Ludovică ală XlV-lea pe membrii 
dieteloră provinciale, cu biciușca.

*) Ți gratulezi! și mă bucură, atâtă pentru că aperi în tdte 
cjilele cu o tărie neînvinsă drepturile nostre, câtă și pentru ci is- 
bânda ta sperată, ba chiar sigură e și a națiunii române.

Mergi înainte, precum lucrezi, și numele tău fă ’lă nemuri
torii ! Fie „condeiulă tău mai puternică ca armele tuturora! La 
mulțl ani! Ciirialistulii.

Bismark încai spune pe față ce voesce. Elă 
e atâtă de încreZută în puterea stăpânirei ger
mane, ce se întemeiază pe o grandidsă organisațiă mi
litară, care pornindă din palatulă imperială cu 
prinde casa bogatului tocmai așa ca și oficina 
lucrătorului și coliba țăranului; acestă milionă 
de baionete supuse comandei împărătesei insuflă 
cancelarului atâta curagiu, în câtă elă declară 
resboiă pe față parlamentarismului și liberalismu
lui. Nu suntă numai progresiștii germani, pe 
cari nu-i pdte suferi cancelarulă, este liberalis
mul ă însuși, pe care voiesce a-lă combate pe 
viață pe mdrte.

„Nu mă temă atâtă de partida social-demo- 
crațiloră“ — Z^ce Bismarck — câtă mă temă 
de progresișți. Eu nu credă, că socialiștii voră 

pută ajunge vreodată la cârma statului, dăr libe
ralii progresiști ar pută se ajungă la guvernă și 
de aceea îi credă eu așa de. periculoși!“

Cine sunt progresiștii? De ce să nu fie și 
ei odată la cârmă? De ce să nu se folosăscă 
chiar d. Bismarck de razimulă loră?

Pentru că atunci totu ce a clădită Bismark 
de 22 de ani incăce în ser vi ciulă împăratului 
ar fi clădită pe nisipă și s’ar pută răsturnă 
peste năpte, căci progreșiștii sunt triariii republi
canismului, care înaintăză încetă, dăr’ înaintăză 
pe Zi ce merge.

„Voiu combate liberalismulă, până la ultima 
mea respirațiune. Afurisita de datoria țmeine ver- 
fluchte Pflicht und Schuldigkeit) ce-o am în ser- 
viciulă împăratului îmi împune acăsta. “

Cuvintele sunt destulă de elocuente. Bis
mark e omă prevăZătoră. Dăcă va da republi- 
caniloră degetulă, ei îi voră cere brațulă întregă, 
de aceea josă cu republicanii, josă cu parlamen- 
tarismulă, care promovăză numai scopurile loră. 
Ună servitoru credinciosă ală împăratului nu păte 
lucra altfelă. Cu socialiștii o păte isprăvi mai 
ușoră, dăcă le dă de lucru; republicanii însă nu 
se satură decâtă numai înghițându tronuri și Bis
mark, care însuși a dărîmată câteva, scie ce va 
se Zică acăsta.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală >Gaz. Trans.«)

Berlin, 13 Maiă. — Parlamentulă Germa
niei la a treia citire a primită nemodificată legea 
în contra socialiștiloră.

„Gazeta Crucii“ anunciă că impăratulă Ger
maniei a aprobată otărîrea principelui de Bis
mark de a nu mai face parte din ministeriulă 
Prusiei.

Impăratulă a asistată la alergarea de cai de 
la Charlottenburg.

Paris, 13 Maiă. — Tractatulu de pace în
tre China și Francia s’a subscrisă eri. China re- 
cunăsce protectoratulă Franciei asupra Annamu- 
lui și Tonkingului. Provinciele Kilangsi, Quang- 
tung și Iunna trebue se fiă deschise pentru co- 
merciulă generală. China retrage trupele săle 
din Tonking și nu plătesce nici ună felă de des
păgubiri de resbelă.

Bucuresci, 13 Maiă. — In urma unoră in- 
terpelațiuni asupra celoră petrecute, Sâmbătă 
năptea, adunarea deputațiloră a declarată a fi 
mulțumită cu atitudinea guvernului.

Guvernulă în respunsulă său a accentuată, 
că în totdăuna se va silf a mănținea ordinea și 
liniscea în țără. —

Revista evenemintelorCL politice.
Se vorbesce că oposițiunea din Camera mag- 

națiloră din Pesta va combate proiectulă de lege, 
privitoră la construirea palatului parlamentului 
ungurescu. Membrii oposițiunii pună totulă în 
mișcare pentru doborîrea proiectului și se afirmă 
că s’ar fi adresată chiară și către aristocrații aus
triac!, care au dreptulă de votă la aducerea le- 
giloră maghiare, ca să participe la desbatere și 
se voteze în contra proiectului. Guvernulă încă 
a luată măsuri spre ași asigura reușita și se 
crede că de astă dată clerulă superioră va votă 
cu guvernulă.

In cercurile parlamentare se vorbesce că 
vice-președintelui Camerii, d-lui Paulă Szontagli 
îi s’ar fi acordat titlulă de consiliară intimă.

Guvernulă din Belgradă dorin dă că încă 
înaintea deschiderii Scupcinii se număscă ună ti

tulară la scaunulă vacantă episcopescă din Niș, 
a începută negociări cu episcopulă destituită și 
fostulă administratoră ală Mitropoliei, S. S. pă
rintele Moisije. S. S. pune următdrele condițiuni: 
1). Admiterea legiloră referitdre la tacsele bi
sericesc!; 2). Abrogarea articolului 8 din legea, 
care, în cause de cercetări disciplinare subordo- 
năză preoțimea jurisdicțiunii ministeriului de culte. 
3). încuviințarea unei pensiuni pentru ex-mitro- 
politulă Mihailă și pentru toți episcopii destitu- 
iți; 4). învoirea ex-mitropolitului Mihailă și în
lăturarea piedeciloră canonice esistente ca se pdtă 
ocupa scaunulă episcopescă din Niș.

Guvernulă voiesce a admite punctele 1, 2, 
și 3, ără în privința puuctului 4 se va pronun- 
ciâ mai tâi'Ziu. S. S. părintele Moisije declară 
însă ca numai după deplina soluțiune a cestiu- 
niloră bisericesc! pdte să primăscă scaunulă epis
copescă ; altfelă ar fi declarată din partea sino
dului ca șismatică.

Felicitări la adresa ndstră.
Adămușă 28 Aprilie,

»Gazeta« merită a ocupa primulă locă de onore 
în diaristica română pentru zelulu și energia ce desvăltă 
întru apărarea causei naționale în aceste timpuri critice 
și merită a fi îmbrățișată și sprijinită de publiculă ro
mână câtă numai să pole.

Dorindu-vă succesă fericită întru continuarea naționa
lului diară cuotidiană spre binele și folosulă poporului 
română, vă salută cu distinsă onore și cordială strîngere 
de mână. Ioane B. Copăceann, preoții.

De lângă castelulă lui P. Rareșă, Aprilie 1884.
In ajunulă dilei 3 (15) Maiă, vin a ’mi esprima sim

țămintele mele față cu iubitulă redactară ală celui mai 
vechiu și alu celui dinteiă (fiară română coti
diană în Transilvania și Ungaria și dicu:

»Gratulor laetorque, turn invicta fortitudine defen- 
dendi nostra quotidie jura tum etiam sperata imo secura 
tua nationisque romanae victoria.

Perge igitur, ut agis, nomenpue tuum commenda 
imortalitati! Fiat calamus tuus omnium armis potentior ! 
Multos annos !*)  Curialistus.

Mulțămindu din totu sufletulă pentru aceste 
încuragiățdre doveZi de simpatiă, dorimiî ca 
urările, ce ni se făcu să fiâ făcute într’ună cdăs 
bunii!

Cronica (Lilei.
Părechea princiară de coronă a mai primită din 

partea sultanului ca dară, pe lângă cei doi cai arabi, 14 
lădî cu cov6re și arme prețiăse, precum și alte lucruri 
de valore. Acestă dar a fostă 'dusă de capulă statului 
majoră generală Tewfic bey.*

Impărătesa Rusiei va pleca în Germania la Rum- 
penheim, ca să asiste la cununia verișorei sale prințesa 
Elisaveta de Hessa cu prințulă moștenitoră de Anhalt, 
ce se va celebra la 25 Maiă.

*
Deputății vienesi Reschauer și Schonerer s’au 

duelată la 9 Maiă, într’o pădurice aprăpe de Pojună, 
cu pistolulă. Motivulă a fostă insulta. Câte-va glânțe 
date ’n ventă i-au satisfăcută și s’au întorsă tăfări pre
cum plecaseră:

*

M. S. monarchulă va asista la manevrele ce se 
voră ține dela 25 Augustă până la 4 Septemvre între 
Timișora, Lipova și Aradă. La 29 său 31 Augustă va 
visita și Timișăra.

*



Oposițiunea moderată a parlamentului ungurescă se 
pregătesee să însceneze în camera magnaților^ o acțiune 
asemenea celei în cestiunea legii căsătoriei mixte.

*
La Cerea, în Italia, s’au isbită două trenuri din 

causa negligenții unui macagiu. S’au rănită 31 de per- 
s6ne.

*
Sinodulă eparchială din Aradă ’și-a terminată se

siunea din anulă acesta, Duminecă la 22 Aprile. Cu to- 
tulă s’au ținută 11 ședințe, resolvândă tdte actele ce i 
s’au presentată.

*
Ună numără de 81 comune grănițărescl au petițio- 

nată a treia <5ră la guvernulă țării, ca să le permită a 
înființa din averea loră ună gimnasiu română în Caran- 
sebeșă.

*

»Biserica și Sc61a« din Aradă spune că în comuna 
Bistra, organele polițienesc! d’acolo au arestată pentru 
o nopte pe trei indivizi între cari și ună preotă română, 
pentrucă au îndemnată pe alegătorii români să fie pa
siv! față cu alegerile viitore (?) Acesta, după fiarele ungu
resc!, însemneză libertate.

*
Ni se scrie din Buzău că materialulă reduteloră 

făcute cu mari cheltuel! acum șese an! la păsurile Buzău 
și Crasna, organele competente ară voi să-lă pună în 
vânzare prin licitațiune. Motivulă acestei vendăr! ară fi 
că în mare parte redutele s’au stricată de tempestăți. 
Dămă acestă scire sub tdtă reserva și întrebămă decă e 
posibilă să stea bine finanțele nOstre, când se dă nouă 
și se ia două?

*

Din Poiana Sărată ne anunță unulă din abonații 
noștri, că în munții d’acolo, și anume pe valea Oituzului 
s’a găsită păcură și câră de pământă. O societate pe 
acțiuni din Viena, în frunte cu banca «Lănderbank,» s’a 
constituită în societate de esploatare sub firma înregis
trată: ^Societatea de petroleu din Trei Scaune» și a în
cepută cu totă seriositatea sondările, descf'dendă până 
acumă, la o adâncime de 70 metri, 16 puțuri. Săpăturile 
mai adânci a trebuită să le întrerupă din causa enormei 
evaporări a gazului. Societatea a comandată pentru son
dări mai multe mașini cu abur! și sfredele, sistemă ame
ricană. După câtă ni se spune, conducătorulă lucrăriloră 
e d. Ascher, ună bărbată forte specială.

*
Se vorbesce că guvernulă română ar dori să răs

cumpere și linia ferată IțcanI-Romană. Săvârșită acestă 
cumperare, întrega rețea de căi ferate, din România 
ar veni în proprietatea statului română.

*
Aflămă că secția din Brăila, a Societății »Carpații’ 

va aranja în acelă orașă o petrecere națională în amin
tirea <Șilii de 3 (15) Maiă.

Adunarea alegătoriloră români Seini. 
(Telegramă particulară.)

Conferința de acjti 12 1. c. a fost cercetată peste 
așteptare. Solidaritatea s’a primită cu entusiasmă. S’a 
dată votă de încredere .Gazetei Transilvaniei/ .Observa- 
toriului*  și ,Luminătoriului.‘ Marcu.

Șimleulft-Silvaniei, 10 Maia.
Domnule Bedactoru!

Am onore a vă aduce la cunoștință, că la con
ferința alegătoriloră români din cerculă electorală ală 
Șimlăului-Silvaniei ținută la 4 Maiu a. c. au participată 

peste 300 alegători români. După-ce s’a declarată cu 
votă unanimă că partida națională română din acestă 
cercă electorală se constitue față cu viitorulă periodă 
electorală parlamentară pe basa programei naționale ro
mâne din Transilvania și Ungaria, statorită în conferința 
generală a alegătoriloră români ținută în Sibiu la 12—14 
Maiă 1881, s’aă alesă cu aclamațiune de delegați ai 
cercului electorală Șimlăulă-Silvaniei pentru conferința 
generală a alegătoriloră români ce se va ține în Sibiiu, 
d-nii Hieronimu G. Bari tiu, funcționară la instit.u- 
tulă »Albina» din Sibiiu, și Simeonă Orosă, advocată 
în Șimlăă; ăr’ de suplențl Andreiu Cosma, ad
vocată în Tașnadă și George Podi na, preotă în 
Portiu. —
Alimpiu Barbolovicin, vicarii. Siiuoonu Orosu,

președintele conferinței. președintele clubului.

Cravalulu din Bucuresci.
Uuă amică ală nostru, sosindă astădi din Bucuresci, 

ne spune c’a asistată Sâmbătă sera la întrunirea politică 
a partidei liberale-conservătore, ținută în sala Bossel, în 
cestiunea situațiunel interne a României. Întrunirea, după 
spusa amicului nostru, a fostă fdrte cercetată, și au vor
bită între alții generalulă Florescu, Blarămberg șî Ver- 
nescu. Mai cu semă acestă oratoră din urmă a espusă 
sarcinile, cari s’ară impune din nou cetățeniloră prin 
sporirea impositeloru.

Neapărată, spiritele la cele espuse s’au agitată și 
ș’au manifestată o mare nedumerire. Mai mulțl asistenți, 
Zice amiculă nostru, proiectaseră o demonstrațiune pe 
strade, și precum ne comunică telegrama nostră deja pu
blicată, acesta s’a și făcută. Poliția, avendă cunoscințe 
de mai nainte, luase din vreme măsurile cuvenite d’a 
împedeca ori ce manifestație sgornotăsă pe strade. Ast- 
felă, după ridicarea ședinții, pe la ora 12 din nopte, mai 
mulțl asistenți părăsindă sala au aprinsă torțe și s’au pusă 
în fruntea unei numerose mulțimi, cu scopă d’a merge 
pe calea Victoriei spre palatulă domnescă, unde se însce
neze demonstrațiunea. Agenții poliției, postați de mai 
nainte în dosulă Teatrului Națională, s’au repedilă și smu- 
cindă torțele, s’a născută o regretabilă învălmășală. In 
timpulă acesta a intervenită, după cum ne spune și te
legrama ndstră de eri, miliția și a trasă ună cordonă pe 
dinaintea cafenelii Fialcovski, stradeloră Victoria și Regală, 
închicjândă cu desăvârșire trecătorile spre paiață. Mul
țimea, voindă de mai de multe ori a sparge cordonulă, 
a fostă de atâtea ori respinsă. Acestă învălmășală a ți
nută până aprăpe de 2 bre după miecjulă nopții. Decă 
au fostă ori nu răniți, asia n’amă putut’o afla până 
acum.

La orele 2 ndptea, ordinea a fostă restabilită. La 
acesta, ne-a asigurată amiculă nostru, au contribuită forte 
multă măturătorii stradeloră, cari, fiindă înspre diua Du
minecii, veniseră în mare numără și astfelă ridicândă nori 
de pulbere în văzduhă, au făcută să nu se mai văcjă 
unulă pe altulă și se făgă de dinaintea viscolului de prafu, 
care îi înăbușă cu desăvârșire.

Sosindu-ne diarele din Bucuresci, nu vomă întârzia 
a da amănunte esacte în privința acestui incidență.

Resultatele magliiarisării.
Revenindă asupra comediei înscenate în modă atâtă 

de comică și sgomotosă de domnii deputațl Ugron și 
Dobransky în ședința cameril din Pesta de la 10 Maiă, 
punemă și noi în vederea cetitoriloră cele petrecute cu 
acea ocasiune.

Petru Dobransky, e de origine Slovacă din comi- 

tatulă Sabolci în Ungaria și e în d’aprăpe înrudită cu 
fostulă consiliară intimă ală curții imperiale din Viena, 
Adolf Dobrzansky, cunoscută din procesulă de la Lem- 
berg pentru uneltiri rusescl în Galiția.

In timpulă cândă se trata acelă procesă, marele 
patriotă maghiară, slovaculă Dobransky, a găsită cu cale 
de-a și renega în plină ședință a camerii, legăturile sele 
familiare cu acusatulă consilieră Dobrzansky.

Deputatulă Dobransky s’a folosită de nenorocirea 
unchiu-său, numai pentru ași puie manifesta înmacnlata 
sa origine maghiară. Elă era omă practică, cum se nu- 
mescă astăzi omenii vicleni, și făcea acea manifestațiune 
maghiară în scopă de a fi și mai plăcută la alegătorii 
săi Secui din Transilvania și de a-și asigura și mai multă 
protecțiunea adminislrațiunei guvernului d-lui Tisza.

D. Dobransky, afară de deputăție, mai ocupă și 
catedra de economie națională la Politechniculă din Pesta, 
și meritulă celu mai mare ală lui este de-a fi ună în
verșunată renegată și ună înfocată propăgătoră ală ma- 
ghiarisării naționalitățiloră.

Resplata acestoră merite însă n’a întârziată.
Domna Olga Dobransky, nepăta acusatului pentru 

crima înaltei trădări, Adolf Dobrzansky, din Lemberg, a 
sfâșiată masca de pe obrazulă falsului nepotă ală lui 
Atila și a predată d-lui Ugron corespondența familiară 
urmată între dânsa și vârulă ei, intre anii de la 1863— 
1879. In scrisdrea prin care transmite d-lui Ugron nu
mita corespondență, domna Olga dice următdrele:

.Petru Dobransky, n’a fostă împinsă de vre ună 
nobilă sâmțimântă ca să se sacrifice pentru binele și in
teresele sdravănului poporă Săcuiescă. Elă numai d’a- 
ceea a stăruită a fi alesă ca representantă ală Săcuiloră, 
pentru ca se-și potă spori venitulă anuală încă cu câte-va 
mii de florini.«

»Ună omă care mai eri era oposițională și astăzi 
e guvernamentală numai pentru a dobândi ună mandată; 
ună omă, care în timpulă cândă era avisată la ajutorulă 
familiei Dobrzansky, declara publică ca e în de aprope 
înrudită cu acea familiă; ună omă care dorindă a se 
căsători c’O fată bogată, care în preocupațiunea sa cerân- 
du-i diploma de nobilă, s’a raportată la rudele sale 
aristocrate din Polonia cjicândă, că deosebirea între 
Dobrzansky și Dobransky e numai în pronunciarea ma
ghiară seu pulonesă; și acestă omă, cu ună trecută atâtă 
de pătată, cuteză a protesta cu mâhnire în ședință pu
blică a camerii in contra nevinovateloră litere „rz“. 
Ticălosulă!«

»Primesce aceste hârtii galbine. Arată-le Săcuiloră 
și spune-le că ună asemenea omă pentru interesele lui 
materiale în totă deauna e gata a-șl renegă legea, cre
dința, patria și națiunea.»

Din scrisorile schimbate între deputatulă Dobransky 
și domna Olga se vede dăr, că neotitulă maghiară ba- 
sându-se pe influința unchiu-său Adolf Dobrzansky din 
Lemberg stăruia pentru dobândirea unui postă însemnată 
în Rusia:

.Eu credă, Zice Dobransky cătră d-na Olga, că 
nenea A. multă p6te face prin influența de care se bu
cură; der 6re va face ceva?«

.Scrisorea ta și întâlnirea mea apropiată cu nenea 
A. mă va lumina în acăstă privință. . . Te rogă trimite-mi 
pe lângă scrisorea ta și scrisorea ce dicl că ți-a scris’o 
neneo A. . /

Domna Olga s’a grăbită a-i trimite acea scrisore, 
care, fiindă forte importantă, o lăsămă să urmeze aci.

»Pentru Petru ar fi nimerită, cjice Adolf Dobrzansky,, 
de a veni la mine în timpulă vacanțeloră în luna lu 
Iuliu și Augustă, cândă e aici și ginerele meu, Antonă

FOI L E T ONU.
Sătulii cu comorile.

Novelă poporală.
(Urmare.)

Cestă din urmă însă nu primi, sub cuvântă că este 
socrulă lui Alexandru și că nu e bine a se alege doi 
membri dintr’una și aceiași familiă. Astfelă în loculă 
lui se alese Vasilie B r a d u, ună omă tăcută, muncitoră 
și cu minte.

Sfârșindu-se alegerea, Buturugă vedea totă stele verdl 
înaintea ochiloră. Elă totă mai avea nădejde că și 
Alexandru se va mulțămi de deregătoria. Dar se înșelă. 
Alexandru mulțămi săteniloră pentru încrederea pusă în- 
tr’ensulă și recomandă de învățătoră pe iubitulă său 
Bucură, care și fu alesă în locu-i.

Buturugă se duse a casă ca și opărită. Aici îșl 
răsuflă mânia mai ântâiă asupra pisicei, care îi venise 
înainte cu lingușiri; după aceea asupra cățălușului, care 
voia să-i sară prietinesce pe genunchi; apoi asupra sluj
nicei, care nu-lă înțelese îndată, cândă îi ceru ună păhară 
de rachiu; pe urmă asupra femeii sale, care ținea, că 
Bradu este omă de trebă.

22. Staululft comunal fi trebue măturată.
»D6mne, Domne!» strigă Buturugă și se scărpina în 

capă, cândă îșl aducea aminte ce a ajunsă Alexandru 
în comună. Totuși după ce se mai răsgândi, d’odată ca 
săgeta se duce dreptă la Alexandru acasă, îlă îmbră- 
țișâză, ca pe ună tovarășă vechiă, îi gratula din totă 
inima și-i dice, că d’aci înainte să fiă prietinii cei mai 
buni și să trăescă amândoi ca nisce frați.

Irina se miră de prietinia grăbită a cârciumarului, 
și după ce acesta se depărta dise cătră bărbatulă său: 
«Alexandre, Alexandre, mai bine era decă n’ai fi primită 
deregătoria de jurată! Buturugă nu este cu inimă curată. 
Elă îți va săpa gropa și te va face să cad! în ea. Alexan
dre dragă, ferește-te de Buturugă!*

Alexandru sărută fruntea înnorată a Irinei și dise: 
»Buturugă nu e cine scie ce lupă turbată. Vădă bine 
că este numai o mâță fricOsă, lingușitore, care pândește 
într’ascunsă, dar îi voiă ciontă eu ghiarele!«

Adunându-se într'aceea deregătoria pentru ântâia 
dată, Bradu și Alexandru cerură înainte de tote proto- 
colele și socotelile comunali. Aici tote se găsiră în ne- 
rânduela cea mai mare.

Multe lucruri nu erau de locă petrecute în protocolă. 
Comuna eră datore cam la șepte mii de fiorini. Aprope 
jumătate din aceștia eră datore cârciumarului Buturugă, 
căruia i se plătia douăspredece la sută, pe cândă elă 
luase împrumută numai cu șepte-optă. Intre cheltuelile 
satului erau trecute totă felulă de spese de ale dire- 
gătoriloră de mai nainte; de pildă, pentru că s’au dusă, 
cine scie până unde, ca să se uite la ceva, despăgu
biri pentru cine scie ce lucruri de niraică, și alte so
coteli deosebite nu se alăturaseră nicăiri, ci erau totă sume 
rotunde, adecă fiorini întregi. Totă așa era și cu veni
tele spitalului comunală, și cu ale fondului seraciloră. 
Cu averea veduveloră și a orfaniloră încă nu stă lucrulu 
mai bine. Din pădure, în conțelegere cu pădurarulă, se 
tăiau și se vindeau lemne în folosulă comunei, fără să 
se scie unde au Intrată banii.

Va se averea comunală se chivernisise rău. 

socotelile se purtaseră rău. De altă parte se vedea curată 
că diregătorii nu-șl pre uitaseră de sine. Ce e mai multă 
se descoperi, că pentru ună preță de nimica, de o mie 
fiorini, se vânduse ună hotară comunală fdrte întinsă. 
Hotarulă îlă cumpărase deregătorii, banii nu erau plătiți, 
interese de cinci ani ca’n palmă. Se descoperi mai de
parte, că încă cu unsprezece ani mai nainte, Buturugă, 
înțelesă cu cei lalți deregători, luase în numele comunei 
ună împrumută de patru mii fiorini. Ca zălogă erau 
depuse pădurile satului. Comuna plătia interesele cu tote 
că banii remăseseră în mânile deregetoriloră.

Alexandru se turbură în inima sa de atâta mișeliă 
și Zise: ,Omenii rn’au alesă în deregătoria satului, dar cu 
găsescu aici grajdiulă adecă staululă satului, și încă plii ,i 
de necurățenia și stricăciune. Dar vomă curăț! noi sta ■ 
ululă, chiar de ar străbate mirosulu prin țâra întrăgă. 
Voi, ca jurați, n’ațl lucrată pentru binele comunei, 
din contră, l’ațl călcată în piciore. Voi, părinții 
văduveloră și orfaniloră, ați furată dela copiii voștri, 6r 
sărmaniloră le-ați aruncată pâne muceZită, pe cândă voi 
ați întins mese cu felă de felă de mâncări și băuturi. 
Pe acela, care lipsită fiindă, a furată de pe câmpă o 
mână de fasole, l’ațl aruncată în temniță; vouă însă, din 
banii furați de la comună, moi perinl v’ațl pregătită. 
Voi, viperiloru, cari vorbiți totă de dreptate, vă înbui- 
bațl în nedreptăți; voi cari totă de-una aveți în gură 
vorbe sfinte și ’n pieptă pe diavolulă — mă jură, că 
veți seceră ceea ce ați sămânatu: pentru îngâmfare să- 
răciă; pentru hoțiă spâiKlurătorea! —

AuZindă Buturugă acestea, tremură ca varga de 
frică. Elă aruncă totă vina asupra soțiloră săi de mai 



. . . consilierii intimii ală imperiului rusă, de la care 
p6te lua informațiunile necesare în privința Rusiei.

,Rusia e mai înaintată în cultură de câtă Ungaria 
și ună profesoră, orî-câtă de destinsă ar fi la vre-o 
Universitate din Ungaria, nu sein decă în Rusia ar putâ 
îndeplini jtotă cu același suecesă sarcina de profesoră 
universitară. . .

«Convorbindă der cu ginerele mâu, tote acestea, 
ușoră le va înțelege Petru. Cu tale acestea însă pOte 
să-și încerce noroculă. Rusia e mare, pOte să-și asigure 
o esistență, numai omă se fie. Salută pe frații noștri 
slavi și adu-ți a minte în totdeauna de unchiulă tău, 
care te iubesce. A. Dobrzansky.-*

La 10 Maiu comedia demascării și-a ajunsă culmea 
cândă d. Ugron Gâbor desvoltându-și în Camera din Pesta 
interpelarea făcută penlru ingerințele administrațiunei în 
județulă Gurghiu, a cetită hârtiile primite de la domna 
Olga și-a demascată ine falsulă patriotă maghiară Do- 
bransky.

,Domniloră! a disă d. Ugron, Mi-am ținută de da
toria mea patriotică de a-ml pune candidatura chiar cu 
pericolulă vieței mele în acelă cercă ală cărui represen- 
tantă este d. Dobransky. O facă acesta pentru motivulă, 
că d. Dobransky, deși a tăgăduită, aici in Cameră, în
rudirea sa cu Adolf Dobrzansky, cunoscută din procesulă 
de înaltă trădare de Ia Lemberg, totuși, eu potă dovedi 
cu scrisorile lui, că a stată chiar în legături intime cu 
acusatulă Dobrzansky, care a stăruită a-i procura ună postă 
în Rusia.

«Domniloră! termină 4* cândă d. Ugron. Aruncați 
o privire pe cartă și veți vede, că Gurghiulă e uuulă 
din cele mai espuse ținuturi ale țării. Cazaculă, încăle- 
cândă la miedulă nopții, în revârsatulă dilei e acolo. Eu 
ca Secuiu și ca patriotă ceră să fie înlăturată din acelă 
județă, acelă omă care umblă după funcțiuni în Rusia. 
(Aprobări sgomotose. Strigăte: Mi.șelie!)

D. Petru Dobransky, luândă cuvântulă în ces- 
tiune personală, prolesteză in contra modului de a des
coperi în publicitate afaceri familiare și e gata a probă 
cu documente, că e de origine din Gomitalulă Sabolci, 
în Ungaria. Faptele sale, elice d-sa, au probată în de- 
ajunsă câtă de mare Ungură este și se raportăză la lu
crările sale literare, prin care a dovedită că e ună aprigă 
și pasionată luptătoră în contra atăcătoriloră națiunei 
maghiare.

D. Ugron, reluândă cuventulă, 4icei ca lucrulă e 
simplu: să spue d. Dobransky dăcă a scrisă, seu nu acele 
scrisori ?

După mai multe cuvinte, nu pre parlamentare, schim
bate între Ugron și Dobransky, se nasce ună sgomotă 
înfricoșată, pe care numai cu anevoie l’a putută potoli 
președintele.

D. Ugron cere ca Camera să nuinescă ună tri- 
bunală de arbitrii pentru constatarea autenticității scri- 
soriloră.

D. Tisza declară, că acesta nu aparține Camerii.
Deputatulă Hoitsy strigă: «Nu tolerămă aici în 

mijloculă nostru muscală.<
D. prim-ministru declară din nou că afacerea nu 

se p6te discută în cameră, și că deputatulă acusată va 
sci să se justifice afară din cameră.

Ședința Camerei apoi s’a rădicată și d. Dobransky 
a rămasă ca opărită.

La acestea mai înregistrămă că alaltă seră depu
tatulă Dobransky a adresată o scrisore d-lui Ugron, în 
care cere numirea unui tribunală de arbitrii ca să ju
dece, dăcă procedura sa e patriotică seu nu. In scriso- 
rea sa totodată își esprimă d. Dobransky speranță de a

putea constata înaintea arbitriloră, că acestă atentată Ia 
ondrea lui nu e alt-ceva, decâtă o infamă răsbunare fe- 
meiescă. Decă scrisorile sunt autentice seu nu, d. Do
bransky n’amintesce nimică.

D. Ugron răspunde în cliarulă «Egyetertâs*  în urmă- 
torulă modă la adresa d-lui Dobransky:

«Patriotismulă meu mă opresce de a veni în atingere 
cu d. Dobransky. Decă vr’ună deputată său profesoră 
dela Politechnică va primi a representa pe d. Dobransky, 
atunci piimescă și eu numirea unui tribunală de arbitri, 
care să judece asupra autenticității scrisoriloră. Deorece 
însă cestiunea nu pote fi alta decâtă numai întrebarea, 
decă scrisorile cetite sunt în adevără scrise seu nu de d. 
Dobransky, depună în mânile baronului Splenyi scrisorea 
sa ce mi-a adresat’o acum în urmă, pentru a se com
para cu scrisorile în cestiune.*

Reguiamentu pentru esamenulă de maturitate.
(Bacalaureat^

(urmare.)

§. 8. Esamenele scripturistice se țină la ginmnasii 
în cinci d'le una după alta, la scălele reale în patru dile, 
înainte de amâdi. Pentru fiecare lucrare se fiesăză ună 
timpă de cinci ore fără întrerupere. Trecândă acestă 
timpă, fiecare școlară are să predea lucrarea, chiar și 
dăcă ar fi neterminată. (Dăcă lucrarea constă dintr’ună 
tecstă dictată, timpulă întrebuințată pentru dictare nu se 
socotesce la cele cinci ore destinate pentru lucrare/

La esamenile scripturistice din limbi este admisă 
întrebuințarea dicționarului respectivă, la cele din mate
matică este permisă tabla logaritmeloră. Altă mijlocă de 
ajutoră nu este permisă a se întrebuința la esamenele 
scripturistice.

§. 9. Intr’o sală nu polă face esamenele scriptu
ristice mai multă de 15 școlari deodată.

Unde numărulă scolariloră, cari se anunță, trece 
cifra de 15, directorulă va îngriji, ca școlarii de esami- 
nată se fie puși în sale (odăi) deosebite.

§. 10. In dilele de esamene scripturistice apare 
directorulă cu profesorii esaminători în sala de lucru, 
deschide plicurile, cari conțină tema pentru lucrarea des
tinată pe dioa aceea și o dă profesorului respectivă spre 
a o ceti, și fiecare școlară și-o copiază. După acăsta se 
retragă școlarii, cari au să lucreze sub priveghere, în sala 
destinată pentru dânșii. In fie-care sală remâne ună’ 
profesoră spre a supraveghia și a purtâ ună protocolă 
esactă despre cele ce se întâmplă.

In acestă protocolă are a se induce timpulă esa- 
menului scripturistică, tema . acestuia, lista nominală a 
scolariloră, cari lucreză în sală, timpulă, cândă se pre
dau lucrările, și alte observări ce merită atențiune, pre
cum și lista nominală a profesoriloră, cari supraveghiază, 
și ordinea schimbării loră.

§. 11. Pentru schimbarea Iotă la o oră a profe
soriloră supraveghiătorî, îngrijesce directorulă, care fi- 
xâză prealabilă lista nominală și o afișeză

§. 12. Decă profesorulă supraveghiătoră prinde pe 
școlară seu întrebuințândă ună mijlocă neertată său fă- 
cândă altă lucru, atunci îi interdice de a continuă esa- 
menulă din acestă obiectă și-lă depărtâză din sală, eră 
casulă îlă petrece în protocolă. Unui astfelă de școlară 
îi pote da directorulă, ascultândă pe profesorulă din stu- 
diulă respectivă, să lucreze o nouă temă, ce se încuviin- 
țâză de directorulă supremă districtuală seu de substțtu- 
tulu acestuia, respective de președintele (comisariulă) de
numită de autoritatea supremă confesională.

Decă scolarulă calcă acestă interdicțiune și de a 
doua oră, va fi definitivă eschisă de directoră dela esa
menele de estă timpă.

La începutulă esameneloră directorulă face seriosă 
atențî pe școlari la acăstă interdicțiune (§. 10).

§. 13. Scolarulă, care și-a terminată lucrarea, o 
predă purisată pe o cdlă întregă, dimpreună cu concep- 
tulă, profesorului supraveghiătoră, apoi are a se depărta 
din institută.

§. 14. Protocolulă compusă de profesorii suprave-

ghiătorl îlă închee directorulă după terminarea esamene
loră scripturistice cu subscrierea sa și-lă pune la actele 
esameneloră.

§. 15. Lucrările scripturistice de esamenă le re
vede și le corege profesorulă specialistă respectivă. Elă 
scrie dedesuptulă (la sfârșitulă) lucrării o părere (ju
decată) motivată asupra întregei lucrări și clasifica- 
țiunea co r âsp u ndâ 16r e. Pentru însemnarea clasi- 
ficațiunii au a se întrebuința numai terminii: forte bine, 
bine, suficientă și nesuficientă.

După esaminarea lucrăriloră conchiamă directorulă 
pe profesorii esaminători la o conferință, pentru ca să 
se informeze reciprocă despre tote lucrările. In acestă 
conferință profesorii specialiști raporteză despre resulta- 
tulă lucrăriloră scripturistice și inducă clasificațiunea în 
conspectul tabelară, însă nu aducă nicl-ună condusă re
lativă la admiterea la esamenulă orală. Acestă con
dusă este reservată conferinței întregei comisiunl esa- 
minătare. (v. § 15.)

Directorulă trimete protocolulă acestei conferințe 
împreună cu tdte lucrările scripturistice și cu conspec- 
tulă tabelară pănă la 1-iă Iuniu președintelui comisiunii 
esaminătore. Președintele comisiunii esaminătore dela 
institutele confesionale îngrijesce, ca comisariulă guver
nului înainte de esamenele orale să potă revedea lucră
rile scripturistice și tote actele relative la esamenă.

§. 16. Esameneloră orale premerge o conferință, 
în care presideză directorulă supremă ală cercului 
școlară seu substitutulă său, respective persona numită 
din partea autorității supreme confesionale.

Aceșlă conferință: a) fiesăză cu maioritate de vo
turi resultatulă finală ală esameneloră scripturistice și 
hotărăsce, cari școlari sunt a se • admite la esamenele 
orale pe basa lucrăriloră scripturistice; decă președintele 
comisiunii esaminătore nu este de acordă cu maioritatea 
comisiunii esaminătdre în privința clasificațiunii vre unei 
lucrări scripturistice dintr’ună studiă, care nu este obiectă 
ală esamenului orală, elă păte cere, ca respectivulă 
școlară să fie supusă la esamenulă orală din acelă 
obiectă; b) ea hotărăsce, la care școlară ar fi de dorită 
ună esamenă orală mai amănunțită din vreună obiectă.

Președintele hotărăsce seria esameneloră și denu- 
mesce pe secretariulă esameneloră orale.

Este de dorită, ca întregă corpulă profesorală să 
iea parte la această conferință; dreptă de votă au numai 
membrii comisiunii esaminătore. La acestă conferință au 
să se țină la disposițiune tote lucrările scripturistice ale 
clasei a opta spre eventuală revisuire. —

§. 17. Scolarulă, ale cărui lucrări scripturistice au 
4dte celă puțină caicululă (nota) suficientă, se admite 
la esamenulă orală. Școlarulă, a cărui lucrare maghiară, 
seu la gimnasiă cea latină, la școla reală cea matema
tică este nesuficientă, precum și acela, care a obți
nută la esamenulă orală din două obiecte ca clasifica- 
țiune nesuficientă, să priveșce ca căzută în sensulă 
§. 27. ală legii și nu pote fi admisă la esamenulă orală. 
Acelă școlară, care a obținută la gimnasiu într’una din 
lucrările sale latine, grece și din matematică, la școla reală 
într’una din lucrările sale germane și francese nesufi- 
c i e n t ă, este a se admite, ce e dreptă, la esamenulă 
orală, dâră dacă acelă obiectă este și obiectă de esa
menulă orală, atunci elă trebue a fi esaminătă mai cu 
de amăruntulă din acelă obiectă, er’ decă elă (obiectulă) 
nu este obiectă de esamenă, atunci să se facă obiectă de 
esamenulă orală cu privire la acelă școlară.

§. 18. Scolarulă, care nu va fi admisă la esame
nulă orală, pote repetă totă esamenulă după ună ană 
(v. §. 27. ală legii!).

§i 19. Durata (timpulă) esameneloră orale are să 
se ficseze astfelă, ca în fiecare dî să vină câte 8 seu 9 
ore pentru esamenă, în decursulă cărora să potă depune 
esamenulă orală 10 seu 12 școlari.

§. 20. La esamenulă orală nici-ună școlară nu 
pote aduce nici o carte de ori ce cuprinsă ar fi ea.

§. 21. Esamenulă orală din obiectele mai josă 
numite are de scopă numai de a eruâ, întru câtă sunt 
școlarii familiarisațl cu disciplinele principale ale mate
rialului planului de învățămentă, și întră câtă înțelegă 
ei necsulă dintre acelea. Din limbi și literaturi se cere, 
ca școlarii pe basa' lecturei să cunoscă opurile autoriloră 
tractați în școlele medii. (va urma.)

nainte și plângândă, cădii în genunchi înaintea lui Alexan
dru și-lă rugă, să nu-Iă nefericescă.

Dar încă în dina aceea Alexaudru descoperi mai 
mariloră totă starea lucrului. In comună intrase o frică 
mare și o îngrijire obștescă, pentru că nimeni nu cre- 
duse, ca diregătoria sătescă de mai nainte să facă hoții 
așa de mari.

Mulțl nu voiau să credă de locă, (dicendă că Alexan
dru este ună clevetitoră și ună omă de nimică, care 
umblă să-și câștige vedă și să pună capulă la nisce 
Omeni nevinovați. Buturugă alergă prin sată în tote 
părțile, cerea de la prietinii lui totă felulă de adeverințe, 
ca să se potă apără împotriva greleloră învinuiri. Dar 
prietenii lui cei mai buni dedeau din umeri; nu mai 
voiau să scie nimică de elă. Jntr’aceea se și ivi in sată 
o comisiă de cercetare. Acum se descoperiră tote mișe- 
liile. Buturugă fu prinsă și dusă înaintea judecătoriei, 
ca să fie judecată. Din deregătoria satului fu dată josă 
și htgată în temniță. Averea lui o luă comuna dreptă 
<l?"-!'ăgubire pentru păgubite ce le suferise. Așa sfârși 
curciumarulă sumeță pentru că averea câștigată pe 
nedreptă nu e de nici unăfolosă, și îngâmfa
rea se arătă totă deuna înainte de cădere.

Alexandru se denumi acum de ântâiulă deregătoră 
în comună. De ală treilea tovarășă i se dete ună omă 
cinstită din sată. Preotulă Iuliană ținu o predică plină 
(t? învățătură. ,Decă asupra aceloră întâmplări înspăi- 
mântătore, părinții au copii de nimică« dise dânsulă, 
«atunci trebue să bagi de vină numai copiiloră, dar tot 
odată încă mai multă și părințiloră, pentru că nu le-au 
dată crescerea cuviinciosă și, decă într’o comună se lă

țește nerușinarea, sărăcia și păcatulă este o dovedă, că 
deregătoria satului nu-i de nici o trebă. Ea portă vina 
la totă nenorocirea. Dar D-deu nu lasă pe nimeni ne
pedepsită.

23. Datoriile trebue se se ștergă.

Alexandru avea acum forte multă de lucru. Și nu 
sciâ nimeni de gânduri are elă. Acuși mergea afară la 
câmpă, acuși petrecea dile întregi prin păduri, acuși se 
ducea la orașă.

«Sărace Alexandre,*  suspină Irina, cândă îi ieșia 
săra să-lă întâmpine în capulă satului, «de ce te zoresci 
atâta, de ce te năcăjescl, sârmanulă de tine? In sfârșită 
totă numai nemulțămire și supărare vei seceră pentru 
tote ostenelile tale!«

«Nemulțămirea,*  răspunse Alexandru, «este banulă 
cu care plătesce poporulă mai adese-orl bine-facerea. 
Insă acela ce află în fruntea unei comune, trebue să se 
gândescă la D-deu și la datorințele sale, cr nu la resplată 
și mulțămire. Vedi draga mea, D-deu resplătesce în sfâr
șită totă binele întocmai cum pedepsesce și răulăl*

Așa. grăiă Alexandru și făcea, ce trebuia să facă.
Comuna mai rămăsese datore peste șese mii fiorini, 

parte de pe timpulă răsboiului și a scumpetei, parte din 
causa economiei rele a deregetoriei de mai nainte. Alexan
dru se gândia diua ndptea, cum s’ar putea scăpă comuna 
de astă sarcină, seu cum și-ar pute-o micșora celă 
puțină.

___________ (Va urma.)

Diverse.
Vițelă monstru. — Unuiă locuitoriă din comuna 

Intorsura-Buzăului i-a fătată'o vacă în 27 1. c. ună vi- 
țelă cu două capete, legate de ună grumază și bine des- 
voltate.

Vițelulă s’a născută mortă pentru că, din vacă 
numai după ună chină de 5—6 cllle i-a suecesă a-lă scâte 
afară; despre vacă nu e speranță de a trăi. Vițelulă se 
păstreză, după ce i s’au scosă intestinele.

Infracțiunile în Bucuresoi. Monitorulă publică ună 
tablou de tote infracțiunile cele mai de căpetenia la legea 
penală, comise în capitala «României, în primulă trimes
tru ală anului curentă. In acelă spațiu de timpă s’a co
misă 323 infracții, dintre cari 256 au fostă descoperite în 
primele dile de la comiterea loru, 27 descoperite mai 
târdiă și 40 remase nedescoperite până acuma. Aceste 
infracțiuni se clasifică după natura loră în modul următoră: 
2 falșificărî de monedă, 3 falsuri în acte private. 1 tâl
hărie, 4 atentate la bunele moravuri, 1 răpire de minori, 
2 violări de secuestru pusă de autoritate, 1 violare de 
domicilia, 264 furturi și incercări de furturi, 16 escrocherii 
și în fine 29 abusuri de încredere.

Delicuenții dupe naționalitatea loră se repartisâză 
astfelă:

Români 189, Români din Austro-Ungaria 13, Aus
triac! 9, Germani 6, Unguri 11, Greci 11, Ovrei 29, Bul
gari 6, Sârbi 2, Ruși 1 și 20 Țigani.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Abonamente
se potă face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu . ?
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Se acordă abonamente și lunare cu .

12 fl. v. a.
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Pentru România Și străinătate pe anu + 36 franci
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3.113.3111111011111 Olt Șl 1H1 llllll BiII
Anunciurî în pag. a IA7 linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6
Pentru inserțiunî și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de

77 77 7?

77 77 77

77 77 77

77 77 77

3-- 4 orî . . • . 10%
5-- 8 77 • • 15%
9--11 77 • • 20°,,

12--15 77 . . 30%
16--20 . . 40°i„

Celă mai ușoru mijlocii de abonare este prin man
dată poștalii. Abonamentele se plătesctt înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici

Dela 20 de repețiri în susti......................... 50%
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe linii 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susu.

cea mai mică întârziere. Brasovu 113 Maiu 1884.
Administrațiunea Gazetei Transilvaniei.

3—3
Spre scîința publicului!

In urma marei desfaceri și cumpărări, ce s’a fostă 
anunțată în foile publice, s’a împuținată cu mai multă 
ca a/8 părți marele deposită de mărfuri ală casei comer
ciale Ioană Carolft Kunz & Sclimidt, care existase 121 de 
ani, și așa au decisă moștenitorii în ședința loră din 
urmă: ca să se vândă restulă de mărfuri numai 4 săp
tămâni de aici înainte. Așa dară cine ar voi ca se 
aibă o marfă elegantă și alesă mai pe nimica să se 
grăbescă în interesă propriu cu comanda. Marfa care nu 
va plăcâ se iea îndărătă și se schimbă cu altă marfă, 
comanda este astfelă fără nici ună risico.

Prețulu și catalogulii inîirfnriloru.
Căinași (le dame din celă mai bnnă Chiffon engleză 

și cu broderii veritabilă helvețiane, o adevărată broderia 
de artă, bucata cu 1 fl. 50 cr. Totă acele din celă mai 
fină veritabilă Chiffon shawl, elegantă adjustată 1 fl. 70 cr.

Corsete de nbpte peutrn dame de aceeași calitate, 
fărte lungi și în tătă lungimea cu broderiă helvețiane, 
forte elegante, o podăbă pentru fiă-care damă 1 fl. 50 cr. 
duzina 16 fl. 50 cr.

Fuste din cea mai fină penză, gătite cu borduri 
fine de colore veritabilă și cu volants, fdrte fină, cuali- 
tatea ântâiu, bucata 1 fl. 55 cr., duzina 17 fl. 50 cr., 
cualitatea a doua 1 fl. 45 cr., duzina 16 fl., cualitatea 
a treia 1 fl. 25 cr., duzina 14 fl.

Fuste de cretonă celă mai fină, cu dantele brodate 
și 2 volants bucata 1 fl. 55 cr., duzina 17 fl. 50 cr. 
Acele în colăre brună, vînătă, bordeaux, brodate cu aură 
și cu veritabile foi de catifea, bucata 1 fl. 75 cr.

Fuste albe din celă mai fină Chiffon engleze' cu 
veritabile borduri helvețiane, volants brodate cu plisse 
I cualitate 2 fl. 75 cr., II cualitate 2 fl. 10 cr., III cua- 
itate 1 fl. 55 cr.

Pautaloul pentru dame dtn celă mai bună Chiffon 
engleză cu veritabile borduri helvețiane și colțiure I cua

litate 1 fl. 50 cr., duzina 16 fl. 50 cr., II cualitate 1 fl. 
30 cr., duzina 14 fi.

Cămăși pentru domni, din celă mai fină Chiffon 
engleză cu peptă înpătrată, netedă său brodată, largi la 
gâtă după trebuință 1 fl. 50 cr., duzina 16 fl. 50 cr. 
Totă acele din celă mai fină Chiffon Schroll fină adjustată 
ă la France 1 fi. 70 cr.. duzina 18 fl. 80 cr., bucata 
2 fl., duzina 22 fl. 50 cr.

Garniture pentru masă de damaslă cu desină în 
flori, constândă din o față de masă și 12 șervete numai 
2 fl. 85 cr. Totă acele lucrate în maniere francesă, 
forte fină cu ciucuri, pentru 12 persone, garnitura 3 11. 
45 cr. Acele din damaslă fină, cu desină de flori, con- 
stândă din o față de masă pentru 12 persăne și 12 șer
vete fine, gărnitura 5 fl. 60 cr.

Ștergare turcescl tivite și împachetate cu bucata, 
borduri roșii și ciucuri lungi, cu puișori lucrați fină și 
luxosă, duzina 3 fl. 75 cr., în cualitate mai fine 4 fl. 70 cr.

Marăme (tulpane) mari pentru dame din lâna cea 
mai fină de Berlină, cu ciucuri lungi, in colorile cele mai 
alese și frumdse moderne ca: scoțiană, turcâsca, sură, 
venătă, alba, negra, roșia, brună, pestrița etc. etc, 1 fl. 
20 cr., duzina 12 fl. 50 cr.

Plaids de călătorie fărte mari și grăse, făcute de 
pănura cea mai grea și cea mai bună după mustre ele
gante angleze ca: sură, negriu, amestecată, cu ciucuri 
grei și groși; aceste Plaidurî se potă întrebuința în lun
gimea și lățimea loră câ îmbrăcăminte, ca plapomă de 
călătoria, plapomă de pată și Shawl de dame, dar și 
după o întrebuințare de 20 de ani se mai potă face din 
acele doue îmbrăcăminte elegante; se potă cruța de totă 
prin aceste pardesiuri, mantele de ploe și paletonuri, cua
litatea 1 numai 5 fl. 50 ct., cualitatea II numai 4 fl. 50 cr. 
bucata.

Pauză de casă 30 coți întregi, celă mai bună și 
celă mai greă fabricată pentru folosulă casei ®/4 largă 

7 fl. 50 cr., */*  largă 5 fi. 50 cr., bucata 7 fi. 50 cr 
Prețurile bumbacului se urcă repede, pânza va costa în 
timpă scurtă prețu duplu; o comandă grabnica se reco
mandă adecă la fie-cine.

Batiste din cea mai grea matasă din Lyon, fiă-care 
cusută în alte colori, duzina 3 fl. 50 cr.

Garnituri Gobelin, coslândă din doue fine acope- 
reminte de pată și unulă pentru masă, cu ciucuri de ca
tifea în colori, lucrate forte frumosă, costă o garnitură, 
adecă fote trei bucățile la olaltă. cualitatea I numai 8 fl. 
40 cr., cualitatea a doua 7 fl 50 cr.

Garnituri Gobelin-Austria din cea mai fină lână 
forte frumose și fine celă mai nou lucru de covoră, tăte 
3 bucăți la ollaltă 16 fl.

Lepedee (cearșafuri) fără cusătură de o pânză bună 
și grea, acomodate pentru celă mai mare pată 9/4 largă 
1 fi. 60 .cr. duzina 19 fl., 8/4 largă 1 fl. 35 cr., duzina 
15 fi. *.

Cortine de Iute celă mai fină și celă mai bună 
fabricată, cualitatea grea, închisă seu deschisă in mustre 
persice, turcesci, și indiene cu frunze multe și lungi, lun
gimea 3 metri și 30 centimetri, o ferestră, adecă parechea. 
I cualitate 4 fl. 50. cr., II cualitate 3 fl. 85 cr.

Ori-cine cumpără din aceste mărfuri in valore de 
celă mai puțină 15 fi capătă ca remunerațiune, adecă 
gratisă, ună orologiu helvețiană din bronz-auriu fran
ceză, lucrată plastică cu lanță lungă; pentru umblarea 
lui regulată să garanteză 2 ani.

Comande cu bani gata (prin mandată poștală saă 
rembursă) suntă a se adresa cătră

%
Administrațiunea moștenitorilor^.

ISaloinovici

Viena, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse 20.

Celn mai bunu Cascavală 1
1

rânză bună
se găsesce de venițare la D-nu Mateiu Mocanu la AZUGA (B o mânia)

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă direcții.

Tipografia Alexi Brașovă.


