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N= 164. Sâmbătă 8 (20) Septembre

Din oausa 8-tei sărbători de Sâmbătă, diarulu nu 
va apără deoâtu Luni aera.

Brașovu în 7 (19) Septembre.
Intr’unulă din numerii trecuțl, vorbindă. de

spre năsdrăvăniile cele mai nouă solgăbirăescl din 
comitatulil Solnocu-Dobâca, amu atinsă o ceștiune 
gravă. Este cestiunea atitudinei Româniloră față 
cu volniciele și abusurile strigătdre la ceriu, ce 
se comită (jilnictl paguba limbei și a naționa
lității ndstre sub egida și cu consemțămentulă ta
cită ală celoră dela putere!

Ministrulă președinte susține, că nimeni nu 
se gândesce de a întrebuința forța spre a ne 
maghiarisâ. Discursulă lui se publică în tdte 
fiarele interne și esterne și lumea începe a 
crede, că așa este cum dice d-lă Tisza. Noi 
înse scimă din esperiență, că asigurările minis
trului nu sunt basate pe adevără, der ce folosă 
că scimă numai noi despre acesta și opiniunea 
publică rămâne neinformată și necunoscătdre de 
adevărata ndstră situațiune?

Lumea află dela foile ce suntă plătite din 
fondulă de disposițiune, că Transilvania și Un
garia cuprinde în sine o mulțime de „agitatori 
români/ cari numai așa, de dragă D6mne, ară 
av6 de scopă a aruncă în aeră statulă ungară, 
dâr despre aceea cum se tiranisăză bieții țerani 
români, cum se calcă legea în diua mare de că- 
tră cei ce au puterea în mână, cum se impune 
cu forța limba maghiară pretutindeni, cum se 
prigonescu pănă și școlarii credincioși nămului 
loră, cum se ignorăză și se negligă totă ce este 
în interesulu spirituală, morală său materială ală 
poporului română, despre tdte aceste nu se află 
și nu se cetesce în lumea mare mai nimică !

Cine e de vină?
Contrarii noștri, facă totă ce le stâ în pu

tință spre a discreditâ luptele năstre pentru liber
tate. Ce facemă noi ca se informămă mai bine 
pe monarehă, țăra și străinătatea despre sânțenia 
causei naționale a Româniloră din acestă im
periu ?

S’a disă destuleori, că numai cu fiarele 
nostre uaționale nu se păte ajunge la acestă scopă, 
deărece ele sunt cetite, cu puține escepțiunl, totă 
numai de Români. Este de lipsă prin urmare 
să recurgemă la Ziaristica străină.

Dăr nici cu acăsta nu este de ajunsă. Ca 
se putemă dovedi lumei, că false și neadevărate 
sunt afirmările contrariloră noștri, trebue să pro- 
ducemă fapte și nu numai fapte de ale acestora 
ci și fapte de ale năstre. Bine că ună prefectă, 
ca voinicosulă Banffy, calcă legea și impune 
limba maghiară primarilor! noștri dela sate, ce 
facemă însă noi, ce facă conducătorii noștri na
ționali pentru ca să arăte nemulțămirea loră cu 
o asemenea tractare?

piarulu nostru totdăuna a susținută că nu 
e de ajunsă ca la câte trei ani să ne adunămă 
odată, în ajunulă alegeriloră dietale, și să pro- 
testămă în contra sistemului de asuprire, sub 
care geme națiunea română dela Inaugurarea 
dualismului încăce, ci trebue se luptămă necur
mată și cu energiă prin comune și prin județe 
în contra abusuriloră de putere și în contra 
tendințeloră de maghiarisare.

Conferența generală a alegetoriloră români 

din văra trecută a primită unanimă ună condusă, 
care în partea sa ultimă sună astfeliu:

„Pentru esecutarea programei și pentru con
ducerea ținutei politice adunarea numesce din se- 
nulă său ună comitetă centrală de 12 membri, 
însărcinată a face între marginele legii oră totă 
ce va află de lipsă și folositor!, atâtă cu privire 
la alegerile dietale pioxime, câtă și față cu ale
gerile municipale și preste totă pentru apărarea 
causei române naționale și pentru luminarea opi- 
niunei publice în țără și în străinătate. “

Ce măsuri a luată acestă comitetă pănă a- 
cum pentru a satisface misiunei ce i s’a încre
dințată ?

N’amă văcjută din partea comitetului cen
trală electorală pănă adi decâtă ună singură 
apelă cătră alegătorii români, care pdrtă data: 
6 Iuniu 1884.

Credă 6 re cei 12 membri, că cu acăsta au 
satisfăcută chiămărei loră pănă la alte alegeri 
dietale ?

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

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

Vîena 19 Septemvre. — Cornițele Kal- 
noky se esprimă cătră unele persdne din cercu
rile lui intime, că întrevederea împărațiloră a 
făcută asupră-i o impressiune fdrte mulțămităre.

Agram 19 Septemvre. — Resultatulă ale
geriloră dietale este pănă asără: aleși 59 națio
nali, 12 independenți, 20 Starceviciani și doi 
cari nu se țină de nici o partidă.

Neapole 18 Septemvre. — De eri la 4 
6re d. a. pănă adi la 4 6re d. a. s’au bolnăvită 
de coleră 422 de inși, dintre cari 188 au murită.

Marsilia 19 Septemvre. — P’aci suntă 
ărăși călduri mari. Șăpte persăne au murită de 
coleră.

CRONICA piLEI.
Dieta Ungariei o va deschide nu la 25 ci la 29 

Septemvre Maiestatea Sa printr’ună mesagiu ală tronului. 
»Nemzet« anunță că după desbaterea adresei se voră 
întruni delegațiunile. Redeschi(jendu-se ședințele dietei, 
se va luă în desbatere bugetulă, și după acesta reforma 
camerei magnaților!. Istoczy dice, că la desbaterea adresei 
deputății antisemiți voră luă parte viuă, și voră presentâ 
dietei, ca răspunsă la mesagiulă tronului, ună proiectă 
de adresă, în care ei voră arătă M. Sale greua situa
țiune, în care] jidovimea cu aliații ei cavaleri jăfuitori au 
aruncată țăra.

Pe de altă parte »Pești Naplo,« vorbindă de mă
surile ce vrea să le ia Tisza în contra pressei, dtice că, 
dăcă Tisza voia să’șl argumenteze suprimarea libertății 
pressei, ar fi trebuită în loculă ântâiu, să arăte că peri- 
colulă îlă vede în agitațiunile lui Verhovay. Ministrulă 
n’a aratată acesta. Ce ar fi făcută Tisza, decă altulă în 
Ungaria în loculă lui Verhovay ar fi fostă acusată de 
defraudare? Și a<|î redactorulă lui »Fuggetlenseg« e 
încă deputată și agiteză mereu. Se păte, 4iee >Pești 
Naplo» că, Tisza anume l’a lăsată pe Verhovay să agi- 
teze, ca să aibă ună pretextă pentru suprimarea liber
tății presei.

*
Altețele Loră archiducele Rudolfă și princesa Ste- 

fania, cu ocasiunea mergerei Loră la Sinaia, voru fi pri
miți — <|ice *Le Pays« — la Predeală de o companiă 
din regimentulă 7 de dorobanți de Prahova, avendă în 
fruntea ei pe colonelulă Gorjană, comandantulă acelui 
regimentă.

*
»Munchener Zeitung/ care are mare trecere între 

diarele germane, vorbindă de visita Regelui României la 
Belgradă, iflce că lumea ar trebui să considere politica 
României ca ună ce independentă, nesupusă influinței es- 

teridre. Căutândă România să scape de sub influința 
cabinetului din Petersburgă, se îndeplinesce o transfor
mare importantă în situațiunea politică pe Dunărea de 
josă. România îșl întăresce dlilnică consciința națională 
și neatârnarea ei. Rusia consideră pănă acum marele 
domeniu balcanică ca ală său; acum însă s’a formată 
ună nou elementă puternică pentru desvoltarea lucruri- 
loră în Orientă. Legăturile cele strânse dintre România 
și Serbia întărescă barierele ce despartă imperiulă Nor
dului de Balcani și Bosfor! și mărescă garanțiele de 
mânținere a păcii. Inițiativa Regelui Carolă și-a guver
nului său este o probă de politică bine chibzuită, con- 
secuentă și statornică, în interesulă și viitorulă țării.

*
Principele Alexandru ală Bulgariei, spune 

«Românul!,« a sosită alaltaerl la orele 5 în portulă Giur
giu, pentru a face la Sinaia o visită Regelui și Reginei 
României. La debarcaderă principele Alecsandru, care 
eră însoțită de comitesa de Ehrbach, sora sa, de corni
țele Ehrbach, cumnatulă său, și de baronulă de Riedesel, 
adjutantă princiară, a fostă întâmpinată de d. colonelă 
Costafor, comandant.e reg. de dorobanulă și ală brigadei. 
Alteța Sa împreună cu persănele cari îlă însoțescă și 
condusă de d-nii Poteca și colonelulă Costaforu, a ple
cată Ia gara Giurgiu. Aci Alteța Sa s’a suită în vago- 
nulă regală — trimisă din Bucuresci pentru Alteța Sa 
și la orele 8 și 10 minute asâră principele Bulgariei a 
sosită în Bucuresci și a coborită Ia hotelă Broft, unde 
a prândită și a petrecută noptea. Eri de dimineță, la 
orele 7 și 35 minute, A. S. principele Alesandru, îm
preună cu sora, cumnatulă și adjutantulă său, au venită 
în gara de Nordă, unde se deschisese salonulă regală. 
Aci, A. Sa a fostă întâmpinată de însărcinatulă de afa
ceri al Bulgariei, cu care A. Sa a binevoită a se între
ține câte-va momente. Apoi la orele 7 și 45, îndată ce 
Alteța Sa s’a suită în vagonulă regală, trenulă a plecată 
spre Sinaia. Alteța Sa purtă uniforma de generală 
bulgară. Principesa Maria, sora Sa, purtă o rochiă scurtă 
nâgră, er pe d’asupra o haină lungă de foulard. La in
trarea și la eșirea din salonulă regală precum și dina
intea vagonului regală, se aflau câte doi gendarmi dintre 
cei călări. Trenulă ordinară, la care eră atașată vago
nulă regală sosi în gara Sinaia la orele 12. Principele 
Bulgariei a fostă întâmpinată în gara Sinaia de ună ad
jutantă ală M. S. Regelui și de o companiă de vânători 
cu ună căpitană și cu d. maioră Ionescu, cari au fă
cută Alteței Sale onorurile mititare. Apoi Alteța Sa, co
rnițele de Ehrbach și baronulă de Riedesel, suindu-se în 
două trăsuri ale Curții s’au îndreptată spre castelulă Pe- 
leșă. MM. LL. Regele și Râgina au întâmpinată la scară 
pe Auguslii Loră dspețî. La orele 1 a fostă dejunulă.

ASOCIATIUNEA GENERALA A STUDENTILORU 
UNIVERSITARI ROMANI.

Frogratna 
eongreswlui studenților^ în Galați

5—11 Septemvre 1884.
Mecuri 5 Septemvre. Plecarea. — Studenții 

Universitari din Iași se voră aflâ cu toții în curtea 
Universității, d’acolo cu musica reg. XII de dorobanți 
voră plecă la gară La gara Băcău autoritățile locale 
voră veni spre a’i întâmpină; unulă din membrii comi- 
siunei de Iași va vorbi în numele studențiloră. De aicea 
voru merge la Brăila.

Joi 6 Septemvre. Sosirea în Brăila. — La 
orele 4.53 dimineță sosindă trenulă de Bucuresci va fi 
revederea studențiloră universitari din Iași și Bucuresci, 
musica va cântă Hora unirei. Pe peronulă gărei se voră 
aflâ autoritățile locale, cari voră salută buna venire a 
studențiloră universitari, și unulă din membrii Congre
sului va vorbi în numele loră salutândă urbea Brăila. 
La sosirea trenului și debarcarea pe peronulă gărei a 
studențiloră,. musica reg. 32 de dorobanți va cântă im- 
nulă primirei și după ce se va termină primirea stu
dențiloră la gară de cătră Consiliulă comunală, și de cor- 
pnlă profesorală, aceștia însoțit! de delegațiunea orașului și 
de cetățeni voră porni s! între în orașă, unde după ună 
mică repaosă cu toții împreună voră merge la vaporulă 
destinată spre a-i duce la Galați orele 2.55 p. m. So



sire a în Galați. — Vaporulă din Brăila va acostă la 
debarcaderul^ anume formată în onârea studențiloră 
în piața Bursei. Piața și debarcaderulă vor fi frumosă 
împodobite. Sosirea vaporului în portă se va anunță prin 
explosiunea a patru bombe de artificie. Musicele întrunite 
voră cântă imnulă națională. Primirea. — Voră fi 
față și voră luă parte la primirea studențiloră la debar- 
caderă: 1. Autoritățile civile și militare. 2. Societățile. 
3. Scolele publice și private de băețl și fete. 4. Orășenii.

La debarcaderă studenții cu comisiunile loră în 
frunte voră eșî din vaporă în colonă și se voră înșiră 
pe linia anume destinată loră. Prefectulă județului și ge- 
neralulă comandantă ală corpului de armată înaintândă 
voră salută întrunirea studențiloră universitari. Imediată 
apoi comitetulă de recepțiune ală cetățeniloră va adresă 
o cuvântare de bună venire la care unulă din delegații 
comisiuneloră de organisare va răspunde și va vorbi în 
numele înfrățirei tuturoră studențiloră. — Formarea 
cortegiului. Cortegiulă de plecare va fi alcătuită în 
următorulă modă: 1. Patru călăreți. 2. Musica regi
mentului 5 de liniă. 3. Societățile cu drapelele loră în 
ordinea de mai susă. 4. Autoritățile. 5. Comisiunile de 
organisare ale studențiloră avendă de o parte și de alta 
a loră pe membrii comitetului de recepțiune. 6. Stu
denții Universitari. 7. Comitetulă de acțiune ală orașului. 
8. Școla de meserii a județului, etc. 9. Patru călăreți. 
Cortegiulă va străbate stradele: Portului, Mare și Dom- 
nesca până la Bulevardulă Elisabeta Domna. In parculă 
Elisabeta, cortegiulă va fi primită de președintele Comi- 
siunei interimare cu toți membrii săi pe o estradă de 
ocasiune în centru parcului. Cortegiulă se va aședâ 
în rondă în giurulă estradei, unde Președintele Comisi- 
unei interimare în numele comunei va saluta prin o cu
vântare sosirea studențiloră din t6tă țâra, la care unulă 
din membrii congresului va răspunde. După acăsta stu
denții prin îngrijirea comitetului de acțiune ală orășeni - 
loră voră fi încartirațî și conduși la gazdele loră.

Vineri 7 Septemvre. La orele 9 diminăța se va 
oficia ună Te-Deum în Catedrală. La ora 1 p. m. va fi 
Deschiderea Congresului în Sala Alcazar la care 
suntă locuri reservate autoritățiloră și pressei. Se va 
ascultă o disertațiune. Săra se va dă o representațiune 
de Circulă Sidoli său ună Concertă.

Sâmbătă 8 Septemvre. La 7 ore diminăța studenții 
voră visitâ cherestelele române, diferitele fabrice, basti
mentele, portulă și bursa. La orele 2 p. m. a doua 
ședință a Congresului. Se va ceti o disertațiune. Sera 
Concertă.

Duminecă 9 Septemvre. La 7 ore dimi. studenții 
reuniți în parculă municipală voră face pe josă mai 
multe escursiunî în orașă și afară din orașă visitândă 
diferite locuri.

La drele 3 p. m. a treia și Ultima ședință a Con
gresului, în care se va trage la sorți orașulă unde se 
va țină Congresulă în anulă viitoră. închiderea Con
gresului. Disertațiune.

Banchetulă. — La 6rele 9 săra se va da în 
Sala Atcazar banchetulă în onorea Studențiloră Universi
tari de cătră comună.

Luni 10 Septemvre se va face escursiune la Tulcea 
său Iglița. La 5 ăre întărcerea în Galați.

Marți li Septemvre. La 6 ăre diminăța, studenții 
în unire cu comitetele de recepțiune și acțiune, cu mu
sica înainte voră plecă la gară. La 7 ore diminăța stu
denții din Bucuresci și la 8'05 cei din Iași părăsescă 
Galații.

SOIRI MERUNTE.
Concertulă dată de d. Micheru, scrie «Carpații», ieri 

sera a fostă visitată de puțină lume, ceea ce probăză 
că publiculă Craioveană nu a dată încurăgiarea ce me
rită să găsăscă ună artistă ca d. Micheru. Bucățile au 
fostă executate cu mare precisiune și siguranță de ma
estru, și pasiunea adesea, de care d. Micheru se părea 
animată, desvăluiă ună deplină talentă. — Dăcă încură
giarea materială n’a fostu îndestulătăre, numerosele apla- 
use au răsplătită în deajunsă pre talentatulă artistă de 
ostenelile ce și-a depusă. Cei ce l’au aurită pre d. Mi
cheru, îi voră păstră o dulce amintire.

D. Micheru e din Brașovă.
—0—

Suntemă informați, 4^ce * Voința Națională* că, 
pentru motive de familiă, d. M. Ferecbide ar fi demisio
nată din postulă de ministru plenipotențiară ală țărei la 
Parisă.

-0-
A1' 1) Noi credemă că ar fi mai bine, ca Românii să nu se mai 

încurce cu gimnasiulă ungurescă din Lugoșă, care nici odată nu 
va pute satisface intereselor^ nostre de cultură. Deștepte-se odată 
Românii de acolo din letargiă și facă-șl gimnasiu românescă cum 
se cade, căci dreptă au și chiar și mijloce, decă voră voi. Cu 
energiă trebue să răușâscă, se cere numai se fie una și nedes- 
părțițl.

2). Divina Comedia, Infernală, traducțiune de ddmna 
Maria P. Chițu, Craiova, 1883,

Totă de acolo ni se comunică, că matadorii 
sițiunei maghiare au trasă în judecată pe corteșii guver
namentali inculpați pentru abusă și seduceri...a alegeri. 
Inculpații suntă mai toți amploiați, între cari e și secre- 
tarulă ministerială Râty și fiscalulă regescă . Din parte-le 
guvernamentalii au făcută acelașă cu lucru corteșii oposiți- 

onall. Toți au primită citațiuni pe (jiua de 10 Octomvre. 
Cercetarea o va face o comisiune dela tabla regăscă.

Corbă la corbă nu-șl scote ochii.
—0—

Primimă din Lugoșă scirea, că II. Sa episcopulă 
Victoră Mihaly în curendă va întreprinde o călătoriă, 
spre a se convinge în personă de neajunsurile ce bântue 
diecesa sa.

» -0-
Din acelașă locă se apelâză la onorabilele dame 

lugoșene să înfiiințeze odată »Reuniunea< proiectată în 
anulă trecută pentru ridicarea unei șcăle de fetițe ro
mâne în Lugoșă, a căreia necesitate pe di ce merge se 
simte totă mai tare, și să recurgă la apelulă dameloră 
române din Sibiiu cu lucrurile d-loră.

—0—
Scăla poporală maghiară înființată de curândă în 

Bistriță, care e populată numai de Români și Sași, s’a 
deschisă la 15 Septemvre. După o presiune scârbOsă 
esercilată asupra funcționarilor^ și servitoriloră oficiali, 
scola numără 30 de elevi.

—0—
Ni se scrie din Deva, că populațiunea de acolo e 

înspăimântată din causă că se conscrie din casă’n casă vi
tele și pasările de prin curți. Omenii nu-și potă esplicâ lu- 
crulă, decâtă că, după ce suntă gârboviți da dări, puter
nicii 4‘lei au de gândă să pue dare și pe vite și pe 
păsări.

Totă ce nu e posibilă în altă parte, e posibilă în 
Ungaria.

—0—
O corabiă încărcata cu ună milionă de patrâne 

Mauser pentru armata sârbescă a sosită în Belgradă.
—0—

In anulă 1883 s’a făcută încercare d’a se aclima- 
tisâ în Rină sanderi, ună soiu de pește de Dunăre de 
ună gustă escelentă. încercarea a răușită.

—0—
Act.ualulu prim-ministru ală Canadei Macdonald a 

fostă ca tânără.... curățitoră de cisme. In etate de 18 
ani înamorându-se de fata unui bogată Canadiană,* se 
cunună cu ea în ascunsă. Tatălă felii le ertă fapta, și 
prin talentulă și tactulă său, Macdonald, amestecându-se 
în politică, adi e prim-ministru. Semenă f6rte multă cu 
Beaconsfietd, așa că îi poți confundă.

—0—
Joculă de cărți «Roulette,* obicinuită în principa- 

tulă Monaco, a înghițită încă o jertfă. Fiulă unui comer
ciantă bogată din Varșovia, care moștenise de curândă 
60,000 ruble, s’a împușcată în filele acestea în Monaco, 
deorece își perduse în jocă totă moștenirea.

—0—
Duminecă în 9 Septemvre la 6 ore d. a. se va 

celebră în biserica sf. Nicolae din Prundă căsătoria d-șorei 
Elena D. Malai cu d. Ștefană Georgescu, prof în Ploescl. 
Urămă norocă tinerei părechl!

CORESPONDINTA PARTICULARA A «GAZ. TRANS»
Lugoșă, 16 Septemvre 1884.

E multă de când nu v’am scrisă nimica în speranță, 
că d6ră-d6ră vă voi pute împărtăși și vesti mai îmbucu- 
rătdre de prin părțile năstre, pentrucă de plângeri și ne- 
îndreptățiri îndesuite suntă colonele scumpei ndstre «Ga
zete* mai pe fiecare di.

Cu durere trebue se vă spună însă din capulă lo
cului, că numai vesti bune nu vă potă împărtăși și chiar 
în timpulă de acuma, când sciută este, că contrarii se
culari ai nâmului nostru conjuratus’au cu ori și ce preță 
să nestîrpâscă; —nevoindă în trufia loră a înțelege — 
astăzi — după o esperiință de sute de ani, decândă cu 
amară ne urîmă cjilele împreună; că numai să sterpăscă 
nu voră pute pe Română și de s’ară pune în crescetă 
pănă la unulă, căci scrisă este în cartea vieții poporului 
nostru:

«Că Românu-i în putere,»
«Și Românu ’n veci nu piere!»

Mi permită de astădată a vă comunica câta va 
date referitore la numărulă scolariloră români înscriși cu 
începutulă anului școlară curentă la gimnasiulă ungu- 
rescă din locă, Ca astfelă după tristele întâmplări să
vârșite în timpulă celă mai recentă aici să puteți sci, 
câți tineri români voră fi espuși în viitoră de a suferi 
șicane, batjocuri și persecuțiunî răutăcidse din partea 
d-loră profesori dela acestă gimnasiu

S’au înmatriculată cu toții la acestă gimnasiu cu 
î-.ceputulă an. scol, curentă 203 școlari și adecă: In 
T. cl. gimn. 58, în II. cl. gimn. 26, în el. III. gimn. 34, 
în cl. IV, gimn. 24, în cl. V. gimn. 17, în cl. VI. gimn. 
26, în cl. VII. gimn. 6, în cl. VIII. gimn. 12 școlari, la 
olaltă 203. Din aceștia Români s’au înmatriculată: In 
I. cl. gimn. 26, în II. cl. gimn. 15, în III. cl. gimn. 15, 
în IV. cl. gimn. 13, în V. cl. gimn. 5, în VI. cl. gimn. 
3, în VIL cl. gimn. —, în VIII. cl. gimn. —, școlari, la 

olaltă 77. Ceilalți cu escepțiunea celoră 2 — 3 Sârbi, 
suntă toți Unguri — după cum să pote vede și din 
programa acestui gimn. — recrutați se înțelege o parte 
din șvabi, ceilalți din perciunații din Lugoșă și împre
jurime.

Va să Qică suma totală a scolariloră români înma
triculați cu începutulă anului scol, curentă la gimnasiulă 
ungurescă din Lugoșiu e de 77.

Considerândă acuma după cele înșirate, că gimna- 
ulă din Lugoșă e uniculă institută superioră în întregă 
comitatulă Carașă-Severină precum și că maioritatea ab
solută a locuitoriloră acestui comitată suntă Români, 
6re nu e acesta ună numără destulă de neînsemnată, — 
ba așa dicendă mai de batjocură — în proporțiune cu 
poporațiunea română a acestui comitată? Cu durere 
trebue să constatămă că așa este!

Să ne întrebămă acuma, că 6re ce să fiă causa, 
că tinerimea română relative cu anii de mai înainte, e 
astăzi atâtă de slabă representată la acestă gimnasiu 
ba numărulă ei pe di ce merge în locă să mai crâscă 
să totă micșorăză? Ore în țînutulă nostru să zacă răulă? 
Să fiă opincarulă română din acestă comitată atâtă de 
sleită la pungă, încâtă să nu ’și pOtă trimite copilulă 
să învețe câtă de puțină carte, său dăr să fiă atâtă de 
ignorantă încâtă nici chiar astădi la capătulă sutei ală 19-a 
să nu scie prețui foldsele cele mari ce le aduce scola? 
Eu acesta nu o credă și nici va putâ-o cineva barem! 
presupune! Așa dară aiurea trebue să zacă originea 
răului.

Da! cu totulă în altă locă căce buba. In ura de 
rassă ce cu predilecțiune o profesâză d-nii profesori dela 
gimn. din Lugoșă, în purtarea hostilă a d-loră față cu 
școlarii români, în persecuțiunile formale înscenate con
tra loră; în ura și antipatia d-loră față de totă ce e Ro
mână, acolo e sorgintea răului, acestea suntă totă atâtea 
cause prin cari tinerimea română pe tji ce merge se în- 
străinâză totă mai tare de acestă gimnasiu.

Și eu credă că acăsta nu ar trebui să o privimă 
cu nepăsare. Zace în interesulă nostru și ală popora- 
țiunei române din acestă comitată ca câtă mai bine să 
fimă representațl la acestă institută susținută din spina
rea nOstră! Să nu lăsămă pe chefulă contrariloră 
noștrii, cari ne-ară sorbi de-ară pută întrună picură de 
apă. Să pâșimă cu energiă mică cu mare spre a vindecă 
răulă din rădăcină. Și acâsta să o facemă cu atâtă mai 
tare cu câtă scimă, că acestă gimnasiu e ridicată și se 
susține din parale românesc!, ba ce e mai multă după 
dreptă și dreptate ar trebui să fiă ună centru de cultură 
românescă — după cum au și fostă 6re-când-va — ăr 
nu ună centru jidovescă de maghiarisare, după cum e 
astădi. Să pretindemă cu energiă ca scumpa nOstră 
limbă, care astăzi numai ca din grațiă e tolerată și la 
acestă gimnasiu si astfelă propusă de d. profesoră de 
limba română după cum mai bine le place celorlalți 
profesori, să fiă considerată întru asemenea celor
lalte limbi din patriă și propusă mai cu energiă 
de d-lă profesoră de limba română, ca școlarii români 
ce absolvăză la acestă gimnasiu să aibă cunoscință câtă 
de puțină și despre literatura română. fîr d-loră profe
sori unguri să ne cercămă a Ie mai ciuntă din cărne, 
și să-i facemă a înțelege că tocmai așa au de a tractâ 
și cu școlarii noștri, ca și cu ceialalți perciunați maghia- 
risațl. Er epitetele batjocuritdre, ce cu abundanța limbei 
unguresc! de astfelă de epitete le vărsă în scălă asupra 
scolariloră români, să probeze d-nii profesori a le mai 
lăsă și acasă; âr în scolă'în locă de a profesâ ura de 
rassă între școlari, să încerce a profesâ mai bine mai 
multă sciința, căci Ie e acesta chiămarea. 1) _a_

LIMBA ROMANESCA CULTIVATA.
Dante tradusă în româuesce 2)

(Traducțiunea unui articolă apăruta în «Revista Lumii Latine» 
din Iulie.)

Prin cultura și curățirea sub-dialecteloră locale (pa- 
tois), s’au formată dialecte; și cultivându-se și mai multă 
aceste dialecte, s’a putută constitui o limbă comună pen
tru provinciele locuite de aceiași națiune.

Așa s’a petrecută lucrurile pentru limbele romane 
din Occidentă. Să vedemă acum în ce stare se află 
limba română din orientulă Europei.

Lăsândă d’o parte dialectulă românescă dela sudă, 
în care nu s’a scrisă mai nimică pănă în filele ndslre, 
aflămă ună singură dialectă românescă la Dunărea-de- 
josă și în GarpațI, divisată in sub dialecte, cari, în sta
rea primitivă, — astfelă, cum țăranii inculți le vorbescă, 
— diferă forte puțină unele de altele.

Intre vorbirea dimprejurulă Bucuresciloră, și cea 



din Bucovina. (600 kilometre distanță), e mai puțină di
ferență decâtă între sub-dialectulă dela Arles și celO dela 
Nîmes.

Și cu tâte acestea, riguroșii vorbindă, nu esistă 
încă o limbă românăscă cultivată, care să fiă comună tu
turora provincieloră locuite de Români.

Pentru cause ce ar fi pre lunga de relatata aci, 
Românii au urmată scisma Bisericei din Orientă.

Cei cari locuiau Ia mătjă-di de Duuăre au consti
tuită ună regată cu Bulgarii. La finele secolului ală 
XII, vedemă pe capii Statului acesta dualistă purtândă 
titlulă de Rex Bulgarorum et Blacorum’)

Se scie că unii din regii aceștia, cari adesea își dă 
chiar titlulă de Imperator2 3 4 5), prinseră și lăsară să mâră în 
închisăre pe Baldovină, Regele Latiniloră stabiliți la Con- 
stantinopolă?)

2) Stephanus Baluzius, T. I. Gesta Innocentii III. p. 35. col. I.
3) Ibid., p. 31. col. I.
4) Ibid.,, pp. 67, 68, 69.
5) Ibid., p. 42. Basiliu începe o epistolă adresată lui Papa 

Innocentiu III. prin vorbele acestea: >Multas inclinationes et multas 
sanitates a me....« Acesta este traducțiunea din vorbă’n vorbă a 
unei locuțiuni adesea usitată de Românii de Ia suda: «Multe încli- 
națiunl și multă sănătate de la mine...< Nici odată nu s’a scrisă o 
asemenea latinăscă. Numai Românii >trimetfl multă sănătate;» și 
numai Românii de la sudti «trimetă multe închinăciuni,» adică >multă 
plecăciune.» Basiliu, cum singură o spune, nu sciă latinesce. Se 
vede că autorulă scrisorii, ună Română, adică patriarchulă de Tîr- 
nova Basiliu, a avută de traducătoră ună missionară catolică, și 
că acesta a tradusă câtă se pote de litteralmente vorbele dictate 
deBasiliu. Astfelă latinăsca a fostă forțată ca se esprime locuțiunea 
particulară limbei românescl. Dăcă Basiliu Patriarchulă Bulgariloră 
șî Româniloră ar fi fostă bulgară, nu ar fi trimesă o epistolă în 
termenii ăștia.

6) Illyrici Sacri T. VIII, auctore Colet; Veneția, 1819, p. 158,

Fiindă că nimeni nu e profetă în ochii semeniloră 
săi, s’ar părea că, în regatulă dualistă, capii religioși ai 
Româniloră au fostă bulgari. Basiliu însă, archiepisco- 
pulă primată, apoi patriarchă ală Româniloră și Bulga- 
riloră, consiliară ală regelui Ioniță (Iohannitius Caloio- 
hannes,) pare că a fostă română.6)

Aversiunea pentru Biserica Romei, cu care Statulă 
româno-bulgară n’a fostă unită de câtă puțină timpă, a 
făcută să se adopte limba bulgărăscă ca limbă liturgică. 
Limba românăscă presintă, passă-mi-te, pre multă asse- 
mânare cu latinesca.

Bisericele Stateloră românescl, situate la medă-nâpte 
de Dunăre, au ținută multă timpă de patriarchatulă de 
Ochrida (Ecclesia Ochridana)6); ceea ce implică er usulă 
limbei bulgăresc! ca limbă liturgică.

Și fiindă că pe timpurile acelea depărtate, călugării 
și diaconii îndeplineu funcțiunile de cancelari, scriitori, 
și secretari în cancelariele rudimentare ale țăriloră ro
mânesc!, nu se servâu de câtă de limba bulgărescă 
veche.

Și așa, inteligențele românesc! de frunte îș! punău 
în jocă activitatea pentru a cultivă o limbă slavă, după 
cum s’a văzută inteligințe distinse persane și berbere 
lucrândă ea să înavuțăscă literatura arabă.

In ambele cașuri, resultatulă acesta l’a dată reli- 
giunea. Sic vos, non vobis...

Numai pe la mijloculă secolului ală șese-sprecjecelea 
se începe a se iniocui, limba leturgică bulgărăscă prin 
românăscă.

Și fiindă-că la traducțiunea cărților» bisericesc!, 
lipsău terminii pentru a indică ceea ce eră mai pe d’a- 
supra de conversațiunea țăraniloră inculți, s’au introdusă 
vorbe bulgăresc!, chiar cândă physionomia phonetică a 
vorbeloră acestora nu se acorda de loch cu limba ro- 
mân^scă.

Ar fi fostă rațională de a se formă vorbele car! 
lipsău, cu rădăcinile cari esistau deja în limbă, său de 
a se împrumută vorbe din latinesce; însă aversiunea pen
tru Roma catolică împedică, se vede, pe clerulă înaltă 
de a urmă pe o astfelă de cale.

Ceva mai multă, au mersă până să lapede din 
limba usitată în Biserică unele vorbe, culpabile de a să- 
mână prâ multă cu latinăsca.

Astfelă, vorba romănăscă ungere, deși usitată 
mereu de poporă, eră înlocuită la biserică cu bulgăres- 
culă maslo. Mânica, vestmîntului sacerdotală eră bo
tezată rucavița (dela ruca; pe bulgăresce, mână). 
Preotulă dicea dăr rucaviță vorbindă de mânica ce 
punea în altară, însă când vorbea acasă cu preotâsa de 
vestmîntulă lui de tote cjilele, dicea: ,să’ml cârpesc! 
mânica. <

Junele care se însâră e chemată în biserică mire 
(vorbă slavonă), și afară îi d'că g i n e r e-

Așa au fostă pentru o mulțime de termini admiși 
în cărțile bisericescl.

Eră naturală ca multe vorbe bulgăresc! să fi pă
trunsă în limba vorbită.

Mai târziu în secululă nostru, din causa deseloră 
invasiun! și a dominațiunii rusesc! mai multă său mai 
puțină directă, ună strată de vorbe muscălesc! a fostă 
impusă Româniloră din Principate, pentru a constitui 
terminologia propriă armatei și administrațiunii.

Esistă în limba românăscă vorbele foiă, drumă, 
cale. Pentru a numi o chărtiă ce se dă funeționariloră 
călători, ar fi fostă, așa de simplu să se dică f 6iă de 
drumă seu făiă de cale. Oh! nu. Era de interesă 
a face pe Români să trăcă de Slavi. Fdia de cale 
fu botezată podorojna (din rusesculă dor o ga, 
cale).

Ce bătaiă de capă pentru bieții împiegaț! când 
avău să învețe terminii de administrațiune.

Avemă în limba românăscă vorbele: loch, sub, 
ținere. Pentru a traduce leltenantă și subleitenantă, 
s’ar fi putută compune locotenentă și sublocotenentă, 
servindu-se de rădăcinele cari esistau în românesce. Ad- 
ministrațiunea impusă de Ruși introduse vorbele p r a p r g ic 
și par uncie.

Am văzută pe unii bieți soldați, car! după optă 
luni de serviciu, nu se familirisaseră încă cu ter
minii aceștia încâtă să-și aducă aminte care erâ mai mare 
în ordinulă ierarchică, >praporgiculh« ori «parunciculă'.

Numai băgândă în cotnptă vorbele acestea exotice 
impuse de biserică și de o administrațiune străină, unii 
scriitori germani, unguri seu ruși, au pretinsă că limba 
românăscă e slavă pentru ună quarlă din vorbele ei.

Hordele de ArnăuțI, cari curgeu în urma beiloră 
phanarioți, și de unde eșiau straturi de funcționari și de 
sicari, au adusă cu ei altă flagelă: sume de termini 
turcesc! pentru a denumi armele, echipamentulă, furturile, 
pedepsele, torturele, jocurile de asardă, câștigurile neme
ritate, gradele și funcțiunile imitate de pe hierarchia tur- 
cescă. etc. etc.

In Transilvania, dominațiunea ungurescă a intro
dusă și ea o altă categoriă de vorbe străine.

(Va urmă). Obedenarn.

DIVERSE.
«Otrăvită de sărutări.» — Astfelă a sunată diag

noza făcută la policlinica din Viena asupra unui jude 
de tribunală din Ungaria, care suferise de tremurătură 
de încheiaturi, de ardere în gâtă, de febră și de catară 
de intestine. Scuipatulă bolnavului cuprindea mercură, 
și s’a constatată, că mercurulă i s’a strecurată în 
trupă în urma sărutăriloră cu soția sa. Acăsta adecă 
avea obiceiulă de a se sulemeni cu ună sulimană adusă 
din Parisă. Sulimanulă acesta cuprindea o mare canti
tate de mercură. învățătura de aci este că bărbatulă 
să numai sărute pe o femeiă, care se mânjesce cu ast
felă de sulimanuri.

*
Prsoatițiuiis Chinssescă. — »Figaro< istorisesce 

următdrea anecdotă ca dovadă, câtă de precauți și ne
încrezători suntă Chmesii: Ună ambasadoră chineză, cu 
care venămă adeseori în contactă — scrie ministrulă 
președinte francesă din Hue, Lemaire — voia să asiste 
la căsătoria mea. Numeroși cunoscuț! veniseră la cere
monia, și în camera unde se îmbracă preoții ambasado
rul fu rugată să’ș! scrie numele în registru. In loch 
să’ș! facă iscălitura sa, se mulțămi cu două semne, care 
însemnăză: > îndoită bucuriă.» Elă crezuse, că Francesii 
suntă asa de vicleni, încâtă l’au pusă pdte să subscrie 
vr’ună tractată său vr’ună actă politică.

*

Anecdote despre măgari. — A apărută de curendh 
în Jena «Cartea măgariloră,» care cuprinde diferite anec
dote despre măgari. Dămă aci pe scurtă câteva: Enrică 
IV. ală Franciei trebui să asculte odată ună discursă de 
primire, de care i se urîse cumplită. In timpulă vorbirei 
ună măgară, ce erâ pe aprdpe, sbierâ mereu. Atunci re
gele Zise de odată: »Vă rogă, domniloră, pe rendă unulă 
după altulă!« — Cântărețulă Tichacek fu Invitată odată 
de marele duce de H., să cânte pe scena teatrului lui. 
Cântărețulă, îndată ce ajunse acolo, se duse la proba 
orchestrei operei, în care avea elă să pășescă și care erâ 
condusă de marele duce, ună musicantă pasionată. De după 
culisele scenei, Tichacek auZi că orchestra nu armoni- 
săză, că instrumentele de suflată apucaseră înainte cu 
câteva tacturi. «Sfinte DumneZeule,» striga Tichacek, 
,ăsta-i ună chaosă musicală; ce măgară șăde acolo la 
pultă (tetrapodă)?* Cu aceste cuvinte păși Tichecek pe 
scenă și se opri înaintea marelui duce, care se ridică în 
susă și cu voce emoționată Zise: «Măgarulă sunt eu!‘ 
Tichacek sub pretextă că e răgușită, renunță de a jucâ.
— Ună curtisană întrebă pe ună cardinală, că scie ce 
diferență este intre ună măgară și ună cardinală? Ne- 
sciindă cardinalulă să răspunZă, Zise cuitisanulă: «Ei, 
măgarulă portă crucea pe spinare, er cardinalul pe pieptă.»
— «Așa, răspunse cardinalulă, cunosc! și diferința dintre 
ună curtisană și ună măgară?» — «Ah, strigă curtisa- 
nulă, nu găsescă nici o diferență/ — «Nici eu!‘r răs
punse cu veseliă cardinalulă.

Esposițiune în Făgăraștt
Primimă spre publicare urmâldrea:
Progr amă a obiecteloră ce voră fi espuse 

dela 3 pănă la 8 Octomvre 1884 în esposițiunea aran- 
giată din partea reuniunei economice locale.

Grupa I. Specii de cereale și de corner- 
ciă: grâu de tămnă, grâu de primăveră, secară de 
tdmnă, orză, ovăză, păpușoiu (cucuruză), mălaiu în gră
unțe și în paie, cânepă, ină.

Grupa II. Specii de nutreță: Specii de 
trifoiu, măzăriche de tămnă și de primăveră, mestecă- 
tură de măzăriche cu ovăsă, mestecătură de nutreță, 
nutreță de păpușoiu și napi, precum și napi de zahară.

Grupa III. Producte de grădină: 
Flori și semințe, plante pentru medicamente us
cate, buchete de flori, buchete din flori de gră
dină pregătite spre scopuri industriale, fructe, 
(pome). Modulă de cultivare, în modeluri după 
natură pome prăspete, uscate, pregătite, scurtă în fotă 
felulă de pregătire artifieiăsă. Băuturi de fructe: 
Vină, oțetă, liqueră. Cuptdre de uscată: Modeluri și 
planuri. Grădini de fructe (pome). Modeluri și pla
nuri. Zarzavaturi: Bone pentru culină: fasole, ma
zăre etc. Altfelă de producte: Varză, cararabe și 
cartifiolă. Hemeiu: In deosebite soiuri și descrierea 
culturei. Tutună: De felurite specii, verde și uscată.

Grupa IV. Animale și productele loră. 
Pei nelucrate, lână, miere, brânză de oie, cașă și cașca- 
vală. Unth de vite și ad. lăcâmurl pentru cai și boi.

Grupa V. Silvicultură: Semințe de arbori 
de pădure, resadă de arbori, colecțiune de lemne, sade 
de arbori pe lângă arătarea grosimei lemnului (tulpinei), 
lemne de măsărith, rotărită și [butnărită, lemne de 
unelte, lemne prelucrate pentru drumulă de feră, grinZI, 
scânduri, podele, lăți, lemne de barchetă. Șindile, lemne 
pentru chibrituri, Nuele pentru împletirea de coșuri și 
pregătirea acestora. Instrumentele pentru silvi
cultură: Modeluri și desemnuri pentru acestea; Iască, 
burete, rășină și colofoniu. Unelte de lemnă pentru 
Culină: Talere, troci, linguri, lopeți. Planuri pentru 
pădurită. Vânată: arme, pei de animale, instru
mente de prins animale sălbatice, și animale sălbatice 
umplute. Instrumente pentru pescuită! Unghițe, 
mreje, (pociurl) pesci, deosebite specii.

Grupa VI. Victualii ca articlii dene- 
goță: făină, pâne, copturi, dulcețuri, turte de miere.

Grupa VII. Fabricațiune despirtă: Spirtă, 
liquer și vină.

Grupa VIII. Măestrie de argilă (Iută) și 
de petră olărit, țiglării, scocuri, sculpturi de pâtră.

Grupa IX. Sticlării: de totă felulă.
Grupa X. Scule, măestrii de feră și de 

aramă. Lucruri de faură, lăcătușă, tinicheră, căldărară.
Grupa XI. Măestrii de lemnă. Lucrări 

de măsarh, rotară, buchneră, și strugară.
Grupa XII. Măestrii de piele: Pei curate 

în tdte felurile, prelucrate pentru cojocărită și culerărită.
Grupa XIII. Măestrii de hârtiă: lucrări 

de compactări de cărți.
Grupa XIV. Măestrii de pănură și pân- 

zăriă: Lână, și prelucrarea acelei?, cânepă, ină în sta
rea prelucrată, și prelucrarea acelora, funării.

Grupa XV. Măestrii de veștminte: Pos- 
tăvării, cojoce, pălării și încălțăminte.

Grupa XVI. Pre-parate de unsori: seu, 
lumini, săpună.

Grupa XVII. Lucrări din cdrne: Pepteni.
Grupa XVIII. Industriă de casă: Totă 

felulă de manufacte femeiesc!.
Grupa XIX. Pictură: Pictură și desemnurl.
Grupa XX. Instrumente de economiă și 

mașini. De acestea de totă feliulă, și după putință cum 
se întrebuințâză în natură

Esposițiunea de vite: Boi crescuți de esponentă, 
vaci cu lapte și vițelă, vite tinere de fote speciile, tauri, 
cai, mânzi, oi, cârlani și miei de ună ană: rîmători buni 
de prăsilă, galițe de casă

Premii: I. In bani de argintă: VI 10 dărabe 
ă 3 fi. 30 fl., V 10 dărabe ă 4 fl. 40 fl., IV 10 dărabe 
â 5 fl. 50 fl., III 5 dărabe ă 8 fl. 40 fl., II 3 dărabe â 
10 fl., 30 fl., I 3 dărabe ă 3 galbini 48 fl. Cu totulă: 
238 fl.

II. Diplome: Se propună 50 bucăți, cari se voră 
distribui esponențiloră meritați — împărțițl în 5 clase și 
adecă clasa I. II, III, IV, V.

Prețulă de intrare: Dumineca și Vineri 5 cr., 
în celelalte Z^e 10 cr. Copii de scâlă sub conducerea 
învățătoriloră și prelângă anunțare premergătăre, au in
trarea gratisă. Horvâth Mihăly,

președinte.

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



Cursulu la bursa de Vlena
din 18 Septemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 122.70 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.75 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.80 
împrumutul^ căiloră ferate

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

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.80 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

Bonuri rurale ungare . . 100.80 
Bonuri cu cl. de sorgre 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 100 75

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

vină ung............................98.70
Imprumutulă cu premiu

ung...................................114.52
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.10 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aură austr. . . 104.95 
Losurile din 1860 . . . 134.10
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  849 54
Act. băncel de credită ung. 296.50 
Act. băncel de credită austr. 297.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orI................. 9.68*/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 5 Septemvre st. v. 188i.

Renta română (5%). . . . Cump. 93x/4 vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 951/4 > 96

» convert. (6°/0) . . > 96i/4 ’ 97i/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 . 33
Credit fonc. rural (7°/0) . . > lOl’/a » 102i/2

> n „ (5°/o) • • n 90i/2 » SIV,
> urban (7°/0) . . » ioiv, „ 102

> . (B’/o) • • > 97 > 98
> > (5°/o) • • » 86i/a » 871/4

Banca națională a României > 1390 » 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 367. > 370i/a

< > Națională . . > 242 > 244
Aură • » 6-.°/o » 580
Bancnote austriace contra aură > 2.06. , 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 19 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.07 Vend. 9.10
Argint românesc..................... » 9.— » 9.05
Napoleon-d’ori..................... > 9.64 > 9.C6
Lire turcescl......................... » 10.90 » 10.94
Imperiali............................. » 9.87 » 9.90
Galbeni................................. > 5.64 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari 

seu pe unu anu7 înainte de l-a Aprile

au plătitU prețulu abonamentului pe jumătate de anu

a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urc atu

dela 1 Aprile c.? care pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANSA

Deschisă în fiecare di dela 8 ore dimineța până sera la 10 ore.
Menageria conține: o mare colecțiune a rasseloră celoră mai diferite 

de fiâre răpit ore precum: lei africani (esemplare frumăse), tigrii, pantere, 
leopardj, iaguarft, liyene vergate, cafenii și tercate, urși americani și rusesci, 
lupi de gliiață, lupi rusesci și siberiei, porci sudaniericani, Tapirîi, antilope, ga- 
zelle și pelicanii, precum și diferite soiuri de șerpi, maimuțe, păsări și cămile.

Pe fiecare di două mari representațiuni și adecă: cea d’ântăiu d. a. 
Ia 4 6re, a doua la 8 ore.

Hrănirea animalelor^ se face după fiece representațiă.
Prețurile locuriloră: Locuiți ântâiu 30 cr. Locuiți ală doilea 15 cr. 

Soldații fără gradă și copiii mai mici de 10 am plătescă pe loculă I. jumătate, 
pe loculă ală doilea 10 cr. Detailurî în afișurl.

Onor, publică e rugată cu totă stima a ne cercetă.

Marea Menagerîă Batti
de lângă Porta Vămii.

J. Bălti.

pentru 
scurfu timpii 

18: in (Șrașovă

Sz. 4466—1884 polg.

Arveresi hirdetmeny.
A brassâi kir. torvânyszâk, mint csodbirâsâg ktJzhirrâ teszi, hogy 

Grelb Jeanette kăzadâs csOdtomegâhez tartozâ 1.300 frtra becsiilt bolti 
âruk 1884 Szeptember hâ 27-ân ddlelott 9 ârakor Csernâtfaluban, az fiz- 
leti helysâgben a csodbiztos âltal a csodvâlasztmânynak 1884 Szeptem
ber 11-ân hozott hatârozata folytân nyilvânos ârverâsen a kovetkezo fel- 
tâtelek alatt fognak eladatni:

1. Venni szândâkozok kotelesek a becsâr 15°/okat az ârverâs meg- 
kezdâse elott ovadâkul letenni a csodbiztos kezâhez.

2. A csddvâlasztmâny fenntartja jogât, hogy ha az âruk a be- 
csâron felul el nem eladatnak, 3 nap alatt az ârverâsi eredmânyt elfo- 
gadja nagy nem.

3. Ha a csodvâlasztmâny az ărverâsi eredmenyt elfogadja, vevâ' 
koteles az egâsz vâtelârt lefizetni âs az ârukat azonnal âtvenni, ha pedig 
el nem fogadja, a bânatpânz vissza fog adatni âs a mikânți ârtâkesitâs 
irânt a csd'dvâlasztmâny fog hatărozni.

A bânatpânz az elhatârozâsig a tomeggondnok orizetâben lesz.
A csodleltâr a birâsâgnâl âs G <5 d n y Jânos hosszufalusi (îgyvăd 

tomeggondnoknâl megtekintheto.
Brassâ, 1884 Szeptember hâ 16-ân.

A kir. torvenyszek tllâsebâl.
DeCsi, , Bene,

elnăk.

Mineralii Paralithicon
composițiune patentată pentru impedecarea și depărtarea temeinică a pietrei ce se formeza pe păreții cazanelorfl.

Depăl’teză pe cale mecanică pâtra de cazanu, formată deja, împedecă prin reacțiune chemică asupra apei din cazană formarea ei, 
scutesce de întreruperea lucrului ațâță de neplăcută și costisitâră, produce economia de materială de arsă prin conservarea părețiloră cazanului 
în grosimea loră normală și garantâză o durabilitate mai mare a cazanului prin încetarea ciocănitului atâtă de stricăciosă la curățire.

Mineralulă Paralithicon este liberă de ori-ce substanță care ar conțină său ar formă acrdlă și prin urmare nu vatămă 'nici cazanulă nici 
armatura și permite aplicarea fără nici o periclitare a fabricateloră, chiar și acolo, unde este o directă întrebuințare a aborului.

Regulă de aplicare.
Pentru unu cazană de o putere de 10 cai trebue 6—8 Kilo. Se ia acestii prafu, se pune într’ună vasă și se târnă pe elă 5—6 litrii

de apă caldă stândă ast-felă 8 până ’n 10 ore, se amestecă și decă va fi încă grâsă, se mai târnă atâta apă până se subțiâză așa ca să poți
unge cu elă, apoi să unge cazanulă. La cazane rotunde să bagă prafulă înăuntru ca să reageze cu apa din întrulă cazanului.

Fabrica unde se prepară acestă prafă chemică se află în Viena la HERMANN PETZOLD. — DeposituIA generalii la d-lă
Cleorge Inke, Brașovtt strada Căi dăr arilor îi jRTr. 506.

PRETULU DE KILO
5

d6câ se cumpără o cantitate mică cu embalagiu cu totii 4 franci, în cantitate mai mare cu embalagiu 5 franci pentru România.

Cu distinsă stimă
Georg Inke și Hermann Petzold.

Fabrică de articull chemici pentru funcțiunarea mașineloră de vaporă.

Agenta, autorisatu d-nulu Ioanu Teutsch.

Tipografia Alexi Brașovă.


