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Brașovu în 10 (22) Septembre.
Măsuri escepționale în Ungaria și Transil

vania, stare de asediu în Croația....
Eat.â unde ne-a adusă înțelepțiunea politi

cilor! unguri, începând! dela „marele“ și „libe
ral ulu “ Deak Ferencz până la Tisza Kalman, 
celu ce s’a băgatu acum în serviciul! reacțiunei.

Spre a dobândi ună miserabilCt resultatu ca 
acesta, n’aru fi fostă, de lipsă atâtea lupte și atâta 
cheltuială, câtă s’a făcută în âra așa disă consti
tuțională de doue-deci și trei de ani încâce!

Maghiarii nu trebuiâ se facă alta decâtu săi 
râge pe răposatul! Bach, șeful! cabinetului din 
timpulu absolutismului nemțesc!, ca să facă a se 
introduce pentru partea de dincâce de Laita 
limba maghiară în administrația statului și 
ar fi avută fără de nici o greutate ceea ce pare 
a formâ adi obiectul! aspirațiuniloră d-lui Tisza: 
absolutismul! tradus! pe unguresce. Căci, dâcă 
e vorba de introducerea absolutismului și dâcă 
Ungaria nu pâte fi independentă și prin urmare 
nu pâte avă unu guvern! independentă, puțin! 
importă cine suntu miniștrii, de suntu Nemți ori 
Maghiari, de sunt instrumente directe său indi
recte ale reacțiunei.

Frasele bombastice ale șoviniștiloru despre 
marea misiune a maghiarismului și despre suprema 
necesitate de a apără interesele lui chiar și cu 
'mijlâce reacțiunare, voru mai avă trecere câtva 
timpu, până ce vor! mai fi bani de cheltuială 
și până ce se va mai pută face politică mare pe 
conta bieților! contribuabili, cari abia mai potu 
suportă sarcinele ce li se impună. Curând! însă 
capetele înfierbântate de passiunile ârbe naționale 
se voru lovi de păreții durei realități, și atunci?

Atunci și Maghiarii trebue să vină la vorba 
nâstră și să recunâscă, că totu ce s’a zidită în 
curs! de douădeci de ani s’a zidită pe nisip! și 
că 6menii loru de stat! n’au înțeles! timpulu și 
nu și-au dată contă, de adevăratele trebuințe ale 
poporului maghiară, căci în loc! să-lti facă li
beră, mulțumit! și iubită de națiunile ce-lii în- 
cungiură, l’au impinsu în brațele unei reacțiuni, 
care va slef tâte puterile lui bune și-lu va face 
chiar incapabilă de a mai jucâ în viitor! unu 
rolă independentă.

Astăzi încă potu fi aplaudate cuvinte ca cele 
rostite de fratele ministrului-președinte, groful! 
dela Seghedin!, care dise că mai bine preferă 
absolutismul! maghiar!, decât! DÎsce instituțiuni 
liberale, cari impedecă maghiarisarea. Las’ să 
vină numai acest! absolutism! și apoi vom! vorbi 
de sigur! altfel!.

Deocamdată suntem! numai la începutul! 
reacțiunei și deja vedem!, că situațiunea interi- 
6ră a statului ungar! devine fârte amenințătâre.

Pentru moment! cel! mai mare pericul! îl! 
amenință din partea Croației. Cel! ce a privit! 
cu atențiune mersul! evenemintelor! în acestă 
mică țâră de un! timp! încâce, a trebuit! se 
observe, că aici se lucrâză ceva pe dedesupt! și 
că să așâdă o mină, care nu se scie încă în ce 
parte va esplodâ.

Dâcă Maghiarii sciu se fie fanatici, atunci 
Croații le-au dovedit!, că potu se fie și mai fa
natici decâtu ei. Diferența este numai în scop! 
și i-am! crede pe Croații p6te prâ într’o ure hiă, 
dâcă am! admite, că agitațiunile lor! cele mai

nouă nu urmăresc! un! scop! anumit! și că ele 1 Viirtembergesă în Friedrichshafen și de aici s’a
nu se facil cu ârecare sistemă, după un! plan! 
înainte croit!.

Planul! se pare că este făcut! în oficina a- 
celora, cari lucrâză în ascunSu pentru restabi
lirea unității monarchiei, Aceștia, se Z’ce, ar fi 
găsit! în Croația punctul! arcliirnedic!, cu aju
torul! căruia sperâză a scâte cu totul! din țîțîne 
dualismul!....

Se asigură că scopul! Starcevicianilor!, cari 
provâcă mereu scandaluri cu intențiune, ar fi de 
a face impossibilă alegerea de deputați croațl 
pentru dieta maghiară. Astfel! parlamentul! din 
Pesta ar deveni trunchiat! și guvernul! ungu
resc! și-ar perde un! ratjim! puternic! cel! 
avea în deputății croațl.

Vom! vedâ în .curând! dâcă aceste presu
puneri sunt basate sâu nu. Deocamdată s’a in
trodus! starea de asediu mică în Agram și alte 
orașe croate și de aici pănă la absolutismul! 
formal! este numai un! pas!.

____ z" ____

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, al! ,Gaz. Trans.«)

Agram, 20 Septemvre. — Resultatulu 
general! al! alegerilor! este următorul!: partida 
națională 69 cu cei fără partidă 72 voturi, prin 
urmare are o maioritate de două treimi.

. Clușiu, 20 Septemvre. — Imormântarea 
episcopului Pâter Nagy a fost! imposantă. Au 
luat! parte la ea representanții tuturor! comu
nelor! bisericesc! ardelene, autoritățile, corpora- 
țiunile, institutele de învățământ!, reuniunile, aris
tocrația, episcopii reformați unguri, având! în 
frunte pe d. Râvesz, care ținu un! pătrunzător! 
discurs! funebru.

Vîena, 20 Septemvre. — Regele Greci
lor! primi pe Kalnoky în audiență, care țin! o 
âră. — Bancherul! Redlich a fost! condamnat! 
la închisârea grea pe șâse ani.

Siisbriîck, 20 Septemvre. — Eri la șâse 
âre sâra s’a dat! un! prându al! Curții, 
cu care ocasiune Maiestatea Sa vorbi cu toți câți 
au luat! parte. După 8 âre a fost! un! impo- 
sant! conduct! cu facle, cu mai multe musici 
militare, înaintea palatului. Maiestatea Sa apăru 
în balcon!, unde fu salutat! cu strigăte entusi- 
aste de „Să trăiască!“ In acelaș! tim ! se înăl- 
țară mii de rachete, se aprinseră pe dâlurile din 
apropiere focuri de bucuriă. Strălucitele artificii 
representau corâna împărătâscă cu inițialele îm
păratului și cu râtele din flanc! ale vagonului. 
Iluminarea oferea unu aspect! măreț!.

Bregența, 21 Septembre.— Pe tâtă linia 
călei ferate Arlberg a fost! salutat! cu entusiasm! 
primul! trenă, în care se află Maiestatea Sa 
împăratul!, care a mers! să asiste la deschiderea 
acestei linie. Stațiunile tâte erau pompos! deco
rate. Pretutindeni se află mulțime de popor!, 
autoritățile civile și militare, veteranii și reuniunile 
vânătorilor!, copiii dela scâle. Trenul! care 
a fost! primita cu pușcături din piușâre, întră 
la 11 âre și 25 minute în tunelul! Arlberg. 
Pe sub tunel! trenul! a mers! 20 de minute. 
A sosit! în Bregența la 5 âre d. a. Aici pri
mire strălucită. Maiestatea Sa răspunse grațios! la 
vorbirile de întâmpinare ale căpitanului țării și 
ale primarului. Sâra iluminațiune strălucită și 
foc! de artificie. Maiestatea Sa a încunjurat! 
pe vaporul! Habsburg lacul! Constanța.

Bregența, 21 Septemvre. — Adi înainte 
de amâdi Maiestatea Sa suindu-se în vaporul! 
„Habsburg41 a făcut! o visită marelui duce de 
Baden pe insula Mainau, unde a petrecut! două 
âre și a dejunat!, apoi a visitat! familia regală 

dus! la villa prințului Ludovic! de Bavaria lângă 
Lindau. Pretutindeni Maiestatea Sa a fost! pri
mit! de cătră marea mulțime cu aclamațiunl sim
patice. Timpul! eră fârte frumos!. După ârele 
5 se întârse Maiestatea Sa pe vaporul! Habsburg 
la Bregența. Maiestatea Sa împărți multe deco- 
rațiuni. La ârele 6 a fost! prâniju. La ârele 
8V2 M. Sa plecă pe linia Arlberg.

Agram, 22 Septemvre. — In urma es- 
ceselor! de alaltaeri primarul! orașului a procla
mat! mica stare de asediu. Copiilor!, în- 
vețăceilor! și lucrătorilor! le este interzis! de a 
umblă pe strade după 8 âre sâra. Porțile case
lor! trebue să fie închise la ârele 8 sâra, birtu
rile și ospătăriile la ârele 11 și cafenelele la mâ- 
Ză-nâpte. întrunirile mai multor! persâne Ia 
un! loc! și cântările sgomotâse în timp! de 
nâpte sunt! oprite. Pentru Segnia (Zengg) tot! 
din acelaș! incident! a fost! instituit! un! co
misar! guvernial!, primarul! a fost! destituit! 
și s’a trămis! acolo trupe.

CRONICA piLEI.
Mâne încep! în Pesta conferințele miniștrilor! co

muni Kalnoky, Bylandt-Rheidt și Kallay împreună cu re- 
ferenții lor! speciali, cu ministrulă președinte Taaffe și 
celă de finanțe Dunajewsky. Conferențiarii voră stabili 
proiectulă de buget! comună pentru anulă viitoră. Des- 
baterile voră țină vr’o trei-patru Z'k și se voră încheiâ 
cu ună consiliu de miniștri sub președința Maiestății Sale. 
După ce se va stabili acestă proiectă, va veni la rendă 
proiectulă bugetului statului ungară.

*
Se vorbesce că reforma camerei magnaților! va fi 

întâiulă obiectă principală, ce se va desbate în dietă. 
Proiectulă de reformă se va presentâ camerei deputați- 
loră cu acelașă textă, precum a fostă lucrată în primă
vara anului trecută de ministrulă președinte. Camera 
magnațiloră va începe a funcționâ în noua sa formă, 
decă acesta se va esecutâ, Ia începutul! sesiunei a doua 
a acestei diete.

*
»Journal des Dâbats» a publicat! un! raport! 

despre o visită ce d. Montferrier a făcut’o ministrulă co
mună de finanțe al! Austro-Ungariei, d-lui Kallay. Intre 
altele (jice, că venind! vorba despre pretențiunile Șerbi
lor! asupra provinciilor! anexate Bosnia și Erzegovina, 
d. Kallay a dată redactorului tfiarului franceză a înțe
lege, că amiciția Austro-Ungariei pentru regele Milan nu 
va merge nici odată așa de departe, ca sfi’i dăruiască 
acele provincii. Mai departe comunică d. Montferier, că 
d. Kallay e ministrul! afacerilora esterne ale Orientului, 
că el! cunâsce bine țâra și omenii, cu tâte că antago
nismul! ce esistă între Austro-Ungaria și Rusia nu 
atârnă de voința guvernelor!.

DIN CROAȚIA.
Alegerile pentru dieta croată s’au terminată și fâia 

oficială anunță deja convocarea dietei croate pe dliua de 
30 Septemvre. Partida guvernamentală se laudă, că va 
ave în dieta viităre o maioritate de douâ din trei părți. 
Starcevicianii de altă parte se bucură că au câștigată 
șâpte mandate noue și limbagiulă foilor! acestei partide 
este pe di ce merge totu mai vehementă. ț)iarulă star- 
cevicianu »Sloboda« a scrisă ună articulă atată de în
verșunată, încât! redactorul! lui KraiacI a fostă arestată 
pe basa unui paragraf! din lege, 166 lit. 7, pentrucă au
toritățile se temă că fiindă lăsată pe picior! liberă va 
scrie ensuși totu așa de înverșunață.

Numai ca o urmare a victoriei ce au dobendtt’o 
Starcevicenii în mai multe cercuri este a se consideră me- 
rea iritațiune ce domnesce în țeră și care se manifestă 
acum după alegeri prin tot! felul! de escesse. In Agram 
cetățenii și amploiații, cari au votată pentru guvernă au 
fostă insultați și li s’au spartă ferestrile a la Qlușiu. Pa-



trule militare traversâză diua și nâptea stradele spre a 
susțină ordinea.

In orașulă Zengg (porții la marea adriatică) esce- 
sele au luatii unii caracteră fârte serioșii. Aici cei ce 
au votatii pentru candidatulii guvernului suntii fârte ame
nințați și maltratați. In diua mare li se atacă cu petri 
locuințele și li se sparge și strică totO. Cete de demon
stranți alergă pe strade după omenii guvernului strigândă: 
»La spân^urătâre cu Maghiaronii, se-i băgămii în țâpă 1« 
De prin sate vină sciri, că și țăranii făcu asemeni escesse.

In nâptea de 19 spre 20 Septemvre plebea din 
Zengg a spartă ferestrele dela perceptorată, apoi feres- 
trile locuitorului de acolo Rădici și ale protopopului Prica 
strigândă mereă: «Josă cu Maghiaronii!*

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

LIMBA ROMANESCA CULTIVATA.
Dante tradusă în românesce 1)

(Traducțiunea unui articolil apărută în «Revista Lumii Latine* 
din Iulie.)

II.
Decă vorbele acestea allophile (de altă genă, 

de altă felă), ară fi pătrunsă într’ună modă intimă în 
limba românescâ, așa încâtă să fiă cunosoute și usitate 
de cătră Românii din tăte provinciile, s’ar fi cu
venită să le admitemă în limba cultivată, și să 
nu căutămă astăzi să le înlocuimă cu vorbe împrumutate 
din latinâsca și din celelalte limbe romanice, seu ter
mini compuși din rădăcine românesc!.

După cum limba englesă este constituită din ele
mente francese și din elemente germanice, s’ar fi con
siderată astădl limba românăscă ca ună compusă de 
elemente romanice, slave, turcescl și unguresc!, și lati- 
nomanii ară fi fostă constrînși să’șî plece capulă înaintea 
fapteloră împlinite și să renunțe la orl-ce pretensiun! de 
modificare a limbei.

Dar nu așa.
. Vorbele luate din bulgăresce, din rusesce, din tur- 

cesce și din unguresce, nu essistă în tote sub-dialectele 
românesc! seu, decă esistă, n’au pretutindeni aceiași 
semnificațiune.

Așa, mascululă vacei este numită taură cam peste 
totă; îi dice buhai (polones buhaj în Moldova orientală).

Ceea ce mai pretutindeni se cjice curte său bătă
tură (pentru că pământulă e călcată de piciâre, bătută), 
în Moldova se chiamă ogradă (vechia bulgărăscă ograda). 
In Țâra Românăscă, ogradă semnifică grădină cu pomi.

In Muntenia, se dice asudare, și cam cu același 
sensă se usităză și vorba nădușire (derivată din vechea 
bulgărăscă). In Moldova, nădușire însermăză a răsufla 
cu greu, a stufâ.

Românii din diferitele provincii potă dar să se în- 
țelăgă între dânșii când se servă de vorbe romanice; se 
pricepă cu greu când pună vorbe luate din limbi streine.

* In Muntenia, în Transilvania și în Bănată, nu s’ar 
pută pricepe chronicarii moldoveni din secolulu trecută 
și operele lui Cantemir, decâtă cu ajutorulu unui voca- 
bulară. De altă parte, cărțile scrise îu Transilvania nu 
suntă ușoră pricepute în Moldova.

Nu se cade să avemă și de aci înainte ună gergă 
(jargon) diferită în fie-care provincia locuită de Români. 
Se cuvine să tindemă a formâ o limbă cultivată, aceeași 
pretutindeni, curățită de vorbele barbare bulgărescl, ru
sesc!, turcescl și unguresc!. Cată să se elimine mai alesă 
vorbele ală căroră equivalentă romanică esistă într’ună 
din provincii; și mai multă încă dăcă equivalentulă acesta 
esistă mai pretutindeni.

Așa, vorbele avută, avuțiă, fântână suntă cu
noscute peste totă, la mădă-năpte ca Ia mătlă-di. In România, 
au pătrunsă vorbe bulgărescl, cari esprimă aceleași idei: 
bogată, bogățiă, isvoră. Nu e nici o rațiune ca să ad
mitemă în limba cultivată, în limba comună tuturoră Ro- 
mâniloră, vorbele bulgărescl isvoră, bogată, în detri- 
mentulă vorbeloră romanice fântână, avută, vorbe pe cari 
toți Românii le cunoscă.

Dela epoca lui Petru celă Mare, se introduseseră 
în rusesce o mulțime de vorbe germane și chiar de vorbe 
francese scălâmbăiate cu trecerea loră prin limba ger
mană. Termenii âceștia pre păreu disparațî, și la înce- 
putulă secolului acestuia s’au pusă Rușii se facă o ade
vărată venătore philologică, și au înlocuită mulți termeni 
străini prin vorbe formate grațiă fondului rusescă seu 
compuse din elemente împrumutate dela o altă limbă 
slavă.

Grecii au dată afară din limba loră cultivată o mul
țime de vorbe turcescl și arnăuțesc!.

Ne pare rău că nu putemă cită titlulă unei publi-
cațiuni periodice în care am vătjută, în 1875, o listă de 
vorbe românesc! ce se cerea a fi espulse din limba să- 
cuiloră din Transilvania. Dreptă vorbindă, vocabulele ro
manice nu erau la loculă loră.

1). Divina Comedia, Infernulu, traducțiune de domna 
Maria P. Chițu, Craiova, 1883.

Tâte Statele au dreptulă se espulse pe străinii va
gabonzi seu rău-făcătorl. Și în limbistică se cuvine să 
se useze de dreptulă acesta când presința vorbeloră stră
ine face ca limbagiulă unei regiuni să fiă puțină înțelesă 
în alelalte provincii locuite de aceiași națiune.

In Muntenia, Heliade a începută a curăț! și înavuți 
imba românăscă într’ună modă coordinată și sistematică 

Ve^ă-se primele cinei cânturi ale lui Dante, două 
cântur’ din Ariosto și unulă din Tasso, traduse de elă 
în versuri albe.

Admise traducăforulă multe neologisme când fu 
vorba să trateze despre viața cavalerescă. Nn se pute 
însă fărâ acele vorbe nuoi, căci ele lipseu în limba nâs- 
tră incultă, cum lipsescă și în multe dialecte italiane.

Așa, de s’ar traduce Tasso în dialectulă friulan 
(celă mai apropiată de noi, geograficamente), s’ar băgâ 
multe neologisme pentru a desemnă lucruri și idei, pen
tru cari lipsescă vorbele în limba populară.

Apoi când Heliade a începută a scrie, limba nostră, 
— scoțându-i-se cuvintele bulgăresc! introduse prin căr
țile bisericescl, — nu erâ cu multă mai avută de câtă 
ună dialectă italiană puținii cultivată.

Tasso n’a scrisă poema lui numai cu vorbele ce se 
audă în pescăria din Sorrento, loculă său natală. A făcuă 
usă de multe vorbe, cari nu se află în limbagiulă vul
gului.

Nu putemă nici noi traduce o poemă în limba ce 
se vorbesce de precupeții Bucuresciloră. Gu tote acestea 
mulți s’au plânsă de vorbele ce Heliade a împrumutată 
din limba italiană.

Ținendă contă de neologismele indispensabili, 
nu ne putemă rețină de a admira frumsețea și avuția 
limbei românesc!, astfelă cum a eșită din pena lui 
Heliade.

In Moldova, Săulescu ăr a făcută usă de o limbă 
curată, homogenă și frumăsă.

Transilvănenii luaseră același drumă.
Se părea că intruserămă într’o eră nouă, și că 

de aci înainte limba s’ar fi cultivată și curățită ne
curmată.

Erore1
Amă fostă constrînși să înf.rămă în lupte politice 

cumplite.
După cumă la răsboiă, nimeni nu mal are timpă 

se se ^pieptene și se se îmbrace curată și cu gustă, 
assemenea în răsboiulă de tote dilele, ce se făcea cu 
pena, nimeni nu mai îngrijea de limba în care se espri- 
mâ. Fiă-care scriâ în subdialeclulă săă.

Resultatulă a fostă că și astădl vedemă cărțile și 
diarele pline de vorbe bulgăreșcl, ungureșci și turcești ca 
soiă, vrajbă, veste, dovadă, biruire, cinste, poruncire, ocro
tire, în dadară, pugubă, scârbă, gândire, întovărășire, 
zăbavă, azvârlire, năravă, îndrăsnire, grozavă, etc, pe 
cândă, pentru a esprime absolută aceleași idei, avemă 
vorbele românescl curate: felă, desbinare, scire, probă, 
învingere (usitat în ală XVI secolă, deja de către Coresi), 
omeniă, dimăndare (dialectă românescă din miedă-di), 
adăpostire, în deșertă, pierdere, desgustă, cugetare, înso
țire, întârdiere, aruncare, îavăță răă, cutecjare, cumplit, etc,

Mare păcată că regatulă româno-bulgară a dispă
rută : dâr în fine instituțiunea aceasta a încetată de a 
eșsistâ de mal multe secole.

Astăzi când se scrie pentru națiunea românescă, 
s’ar păre că unii publiciști scriă pentru Bulgari tot atâtă 
ca pentru Români Ca cum, — ne mai avândă în Bal
cani dualismulu politică de altă dată, — amă voi să a- 
vemă un dualismă româno-bulgară limbistică.

Pentru curățirea și unificarea limbei, să mergemă 
în urma Grecilor, Rușiloră și Unguriloră, dar, în fine, să 
mergemă 1

Obedenaru.
-------- O---------

SOIRI MERUNTE.
In congresulă Jbisericescă gr. or. au fostă aleși la 

Brașovu d. protopopă lână Petrică, la Făgărașă d. 
protosinghelă și asesoră consit. Dr. 11 a r i o n ă P u ș c a r ă, 
la MediașI djj asesoră consist. Nicolae Cristea, la 
Sebeșă d. protopopă lână Drocă și la Deeșă d. proto
singhelă și secretară consist. Nicanoră Frateșă.

—0—
De câteva dile, spune «Voința Vațională,» se află în 

mijloculă nostru d. I. Gran, auditoră de brigadă și șam- 
belană ală M. S. Regelui Svediei și Norvegiei, care este 
trămisă de guvernulă său să studieze codurile militare 
din diferitele țări ale Europei. D. Grană cum a sosită 
în țeră a fostă alaltaerl la Sinaia și a fostă primită în 
audiență de M. S. Regele. D. Gran a studiată organi- 
sațiunea judiciară a armateloră din Rusia, Finlanda, Bel
gia, Țările de josă, Francia și Anglia. Luni va părăsi 
țâra spre a se duce la Constantinopolu. AiJI d. Gran 
a asistată la ședința Consiliului de resbelă de pe lângă 
corpulă II. de armată, presidată de d. colonelă Cruțescu. 
D. ministru de răsboiă a însărcinată pe d. maioră Gher- 

ghelă, comisară regescă, să dea d-lui Gran tâte infor- 
mațiunile despre justiția nâstră militară. Tote notele cu- 
ese de d. Grană se voră publică într’ună volumă, scrisă 

în limba francesă, din care prima parte a și apărută.
—0—

într’o lucrare statistică, Zice «Poșta,» asupra numă
rului lojeloră franc-masonice din lume, se constată că 
cele mai multe loji sunt în America și anume în Slatele- 
Jnite (9884.-); din contră în Serbia e numai una, er în 
România sunt 11. — In totală sunt vr’o 15,000 de loji, 
cu mai multă de 11 miliâne de franc-masonl.

—0—
«Monilorulă armatei» publică numirea succesorului 

tronului rusescă ca locotenentă în regimentulă 11 de 
Jlanl și a marelui principe Sergiu ca șefă-proprietară ală 
regimentului 101 de infanteria.

—0—
Ministrulă Tisza are de gândă să separe pe viiloră 

demnitatea de Judex Cur im de a presidiului tribuna
lului supremă.

—0—
La 17 (29) Septemvre se va întruni în Viena ună 

congresă ală pescariloră, în scopă d’a se regula modulă 
de pescuire sistematică pe tote rîurile și cu deosebire pe 
Dunăre, de cătră toți riveranii acestui fluviu.

—0—
In guvernamentele Saratovă și Casană a cădută 

zăpadă; asemenea în guvernamentală Orenburgă au fostă 
vifore. Din causa frigului și a ploiloră au remasă multe 
producte nesecerate.

—0—
Ni se scrie din Gurghiu, că se caută mereu vâna

turi, ca să se dea raporturi amănunțite archiducelui Ru- 
dolfă, când va sosi acolo.

—0—
In Serajevo a apărută ună (ilară săptămânală tur- 

cescă «Vatan* (patria), scosă de notabilii turcescl de 
acolo, avându în frunte pe mahomedanulu Reis-el-Ulema 
Hilmi Effendi. Scopulă (ilarului este să dea populațiunei 
turcescl cunoștințe despre administrațiunea țării și să-i 
facă cunoscută ordinațiunile, legile și instituțiunile țării.

—0—
«Pester Lloyd» propune ministrului Tisza să inter

vină pe lângă guvernulă germană în afacerea isgonirei 
din Berlină a scriitorului ungură Dr. Kohut.

—0—
Funcționarii palatului regală, dice «L’Indep. roum.,« 

voră fi pe viitoră următorii: doispredece seu patruspre
zece ajutori de câmpu, dintre cari șese voră fi alăturați 
la persona M. S. Reginei; casa Reginei va fi compusă 
din: o mare magislră a palatului, trei dame de onâre și 
șâse domnișâre de onore; casa Regelui va fi compusă 
din: ună generală, care va comandă casa militară, 
ună mare mareșală ală curții, ună magistru de ceremo
nii, mai mulți camerieri și ajutori de câmpă.

—0—
Unu nou transportă de 250 de cai a sosită din 

Rusia în București pentru armata română.
—0—

Cu ocasiunea alegerei din Jasca, parlida indepen
dentă s’a încăerată cu cea starceviciană. Gendarmeria 
care intervenise, a fostă bătută cu petri. Resultatulă în- 
căerării: doi morțl și ună rănită. S’au făcută mul le 
arestări.

—0—
Ambasadorulu romnnă din Parisă d. Ferechide, și-a 

ddtă demisiunea din acelă postă.

CORESPOND. NOSTRA DIN COMITTAE.
Făgărașă, 6 Septemvre 1884 v.

Societatea diletanțiloră români din Făgărașă ,Pro- 
gresulă,» înființată în anulă 1883 sub Direcțiunea d-lui 
lână Romană, advocată în Făgărașă, conformă decisiunei 
comitetului ei, în 28 Augustă a. c. st. n., când «reuniuea 
învățătoriloră gr. or. români din districtulă Făgărașului* 
ș’a ținută adunarea generală, a dată o «representațiune 
teatrală* împreunată cu «petrecere de jocă,* ală căreia 
venită a fostă destinată în favorulu , fondului» reuniunei 
invățătoresci.

Pentru ca publiculă cetitoră, care despre acâsta 
împrejurare a fostă avisată încă la timpă, se aibă cuno
ștință și despre resultatulă întreprinderei, lasă să urmeze 
ună mică raportă despre decursulă producțiuniloră și ve- 
nitulă curată încursă pentru r&uniunea nâstră.

.Rămașagulă», proverbă cu cântece într’un actă 
de Vasile Alisandri, a fostă cea dintâi piesă, care s’a 
esecutată de membrii societății. In acâstă piesă d-șărele: 
Areti Popescu și Rea-Silvia-Clp au sciută destulă de 
perfectă interpreta rolurile de Sinărăndița și Ținea, ase
menea d-nulă Corneliu Popă pe celă de Madame Franz, 
guvernanta, sciindu-se transpune aprăpe desăvârșită în 
naturelulă unei femei. Nu mai puțină d-nii: Auguslină 
Cepeșă și Ștefană Necșa în rolurile de Teodorenă și 
Nicu, au fostă la înălțimea chiemărei loră.



Au urmală două cântece: «Rondunica,» romanță, și 
»Intr’o vale singurică,« cântecă populară, esecutate în 
două voci acompaniate de violină, apoi o declamațiă: 
»Lui Vasile Alisandri,» poesie de Iosifil Vulcanii, esecu- 
tală de d-șdra Elvira Făgărășană, ală căroru efectu a 
fostă satisfăcătoră.

Piesa din urmă «Cinel-Cinel,» comediă cu cântece 
într’ună actă de Vasile Alesandri, reușindă preste ascep- 
lare a pusă coronă totului. Joculă «de-a baba 6rba,« 
cânteculă «Corona Moldovei» esecutată de întregulă per
sonagiu prin căderea în genunchi și scularea în piciore, 
apoi încredințarea lui Graur din Moldova cu Florica din 
Muntenia, închipuindă .unirea acestoru doue țări,« au 
fostă nisce adevărate tablouri caracteristice numai nemu- 
lui românescă. D-șdrele: Lucreția Negrea și Rosalia 
Ghimbășană în rolurile de Smărăndița și Tincuța. și d-ș6- 
rele Areti Poposcu și Rea-Silvia Cipă ca fete de boieră, 
tote îmbrăcate în pitoresculu costumă națională, au sciută 
dâ espresiune frumosului. — Cu gustă și siguranță a 
esecutată rolulă de Florica d-șora Aurelia Popă, apoi 
eroii acestei piese d-nii: Alesandru Cepeșă și Nicolae 
Ludu în rolurile de Pitarulă Sandu, boieră de 50 ani, și 
Graur, fecioră boerescă, au încoronată succesulă. —

Petrecerea de jocă, urmată după representa- 
țiunea teatrală, a fostă vială și a durată până aprope 
de di. —

Venilulă totală a fostă 102 fl. 50 cr., v. a. din care 
detrăgendu-se spesele de 46 fl. 36 cr., a remasă venită 
curată în favorulă fondului reuniunei învățătorescl 56 fl. 
14 cr., v. a., care sumă s’a și depusă spre fructificare 
la casa de economii «Furnica» din Făgărașă.

Oferte mărinimose au incursă dela următorii p. t. 
domni: Ionă Romană, advocată 3 fl., Vasile Damianu, 
protopresbiter 2 fl., Petru Popescu, protopresbiter 1 fl. 
20 cr., George Moiană, învățătoră 50 cr., David Thierfek 
librariu 40 cr., Friedric Sleinburg, apotecariu 20 cr., și 
Popa, locotenente 20 cr., suma 7 fl. 50 cr., v. a.

Acestoră pre stimați d-nl și în deosebi multă ono
ratului domnă Ionă Romană, sub a cărui direcțiune se 
allă societatea «Progresulă,» apoi tuturora membriloru 
acestei societăți li se aduce mulțămită publică pentru a- 
jutorulă morală și materială, care l’au oferită spre pro
movarea intereseloră și ajungerea scopului reuninnei năs- 
tre învățătorescl.

Nicolau Aronâ. 
secretarulu reuniunei.

A P E L U
cătră publiculu românu.

In 27 și 28 Septemvre st. n. a. c. va fi adunarea 
societății fondului de teatru română în Aradă,

In scopulu și dorința de a dâ unei asemenea în
trunire de interesă culturală importanța ce i-se cuvine 
și a ne afirmă și cu acestă ocasiune, ca poporă consciu 
de progresele culturei și civilisațiunei, la care suntemă 
chemați după calitățile și aptitudinele nostre, — comite- 
tulă de primire a luată tote disposițiunde, ca adunarea 
societății fondului de teatru română să aibă înfățișarea 
unei adevărate sărbători culturale a Româniloră din aceste 
părți. Ea va fi împreunată cu ună concertă, ce se va 
ține în «Crucea albă« în sera din 27 Septemvre și ună 
bală ce se va ține în 28 Septemvre totă în «Crucea 
Albă.«

Aducendă acestea la cunoscința On. publică româ
nă, Comitetulă de primire apeleză la t6te inimile româ
nesc! și învită pe toți amicii progresului și ai culturei 
naționale ' a participa la festivitățile adunărei societății 
fondului de teatru română, ce se voră face aici în Aradu.

Pentru orientararea On. pubică, comitetulă anunță, 
că invitări speciale nu va face. Primescă deci 
invitarea năstră generală totă Românulă ca invitare spe
cială pentru sine!

Aradă, 15 Sept. 1884.
Comitetulă aranjatorii.

BURSA DIN BUCURESCI.
Siluațiunea generală a pieței năstre, 4ice > Curierulă 

Financiară*, s’a ameliorată puțină în cursulă ultimiloră 
optă 4>le. Aurulă, mulțumită vândăriloră însemnate de 
cereale ce s’au încheiată în porturi, a devenită în câtva 
mai abundentă, prima sa, deși încă scumpă față cu bi
letele de bancă și cu argintulă, a cădută totuși dela 
7, 25 acum 15 <|île și 6, 10 Sâmbăta precedentă, la 5, 25 
și e probabilă, că decă animațiunea ce ni s’a semnalată 
în porturi va continuă agiulă nu va întârdiâ d’a căde 
în curendă celă puțină la 4%-

Aparițiunea aurului pe piață a avută naturalmenfe 
o influință favorabilă asupra transacțiuniloră, La acăsta 
însă a contribuită nu puțină și soirile mulțumităre pri
mite din străinătate. Pe de o parte situațiunea politică 
nu presintă pentru ună momenlă nici o temere de vre- 
o complicațiune; întrevederea împerațiloră Germa
niei , Rusiei și Austro-Ungariei, primirea cordială 
ce unii altora ’și-au făcută, sunt considerate 

o garanțiă mai multă că pacea europenă nu va 
fi turburată pentru ună timpă ore-care. De altă parte 
soirile din sudulă Franciei și din Italia ne înfățișeză. epi
demia colerei ca perdendă multă din intensitatea sa, în
crederea prin urmare că restulă Europei va fi scăpată 
de flagelă cresce din Z< în di mai multă.

Tote acestea au făcută ca bursele streine să aibă 
în totă cursulă săptămânei o ținută fermă. La Paris, la 
Londra și la Berlin, domnesce ună curentă optimistă- 
Bursa din BucurescI, descuragiată ună momentă din causa 
crisei monetare ce se desfășură de cât-va timpă pe piață, 
n’a putută se nu capete puțină curagiu prin eflenirea 
aurului și prin cursuri mulțumitore sosite unoră din strei- 
nătate. Cu t6te că afacerile n’au fostă prea numerose, 
din causă că lichidările abia s’au putută termină dilele 
din urmă, totuși cursulă unoră valori căutate în bursă 
se remarcă prin urcare.

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

DIVERSE.
Ună atentată' contra templului ovreesoă din Buda

pesta. — Cu ocasiș. serbâlorei anului nou jidovescă bi
sericile jidovesc! erau forte cercetate, cu deosebire însă 
frumosulă templu din strada Tabacului. Spre susține
rea ordinei mai mulți polițiști erau postați lângă acestă 
templu. Cam pe la unsprezece ore unulă dintre poli
țiști observă ună pachetu mare de hârtiă așezată între 
grădelele porții dela curtea templului. Polițistulă luă pa- 
chetulă, îlă desfăcu, și spre marea sa mirare, află în- 
trânsulă o bombă, care erâ prove^ută cu o feștilă, 
îndată o duse la polițiă de unde fu trimisă spre esami- 
nare la autoritățile militare. Bomba are ună diametru 
de 10 cmetri. Feștila stetea în legătură cu d6uă sîrme, 
care se sfîrșescă în câte o țavă pe sticlă, Aceste țăvi 
ducâă în bombă și erau lipite cu rășină. Cercetarea e 
în cursă. Casulă acesta a produsă mare spaimă între 
ovreu din capitala Ungariei, și încidentulă cu bomba a 
făcută pe mulți se credă ca acesta ar fi ună semnă rău 
pentru noulă ană 5645. •—

Mașini de treeratulă fasolei. — D. Petre Jovină, 
mecanică română, care conduce de mai multă timpă mași- 
nele agricole ale d-lui Baronă (Feodo Nicolitză de Rudno 
din comuna Tămădăă, districtulă Ilfov, a descoperită 
mijloculă prinj care o mașină de treerată grâă, să- 
cară, ovăză, orză, și meiu să se p6tă transformă ușoră în 
așa modă ca să potă treerâ și fasole. O experiență cu 
batosa transformată de d. Jovinu a și avută locă la 18 
Augustă trecută în presența mai multoru arendași și a 
aulorităței comunale locale și resultatele au fostă sur
prinzătoare. Pe lîngă aceea că nici o bobă de fasole nu 
ese sfărâmată, dar chiar boabele esă curățate de pleavă 
și de pămentu. Inventatorulu română a înștiințată, dhce 
«Curier. Fin.» pe d ministru ală agriculturei de desco
perirea sa și a cerută .să i se acorde ună brevetă de 
invențiune în condițiuni d’a-i garantă proprietatea desco- 
perirei și a nu se permite nimenui să construiască aseme
nea batoze fără învoirea inventatorului.

Finanțele Serbiei. — țliarulă «St. Petersburgskija Wie- 
domisti* scrie despre finanțele Serbiei următorele: Prin 
tractatulă din Berlină, în urma căruia Serbia a devenită 
independentă, a fostă constrînsă a legă convențiunl co- 
comerciale cu alte state. Suirea Serbiei la regată i-a im
pusă țărei sarcini nouă și cheltuelile generale de stată 
s’au înmulțită. Bugetulă în 1881 erâ de 25.926,612 fr. 
în 1884 s’a urcată la 37,000.000 franci, er preliminariei 
pe anulă 1885 la 46,000.000 franci. Datoriile Serbiei, 
in urma răsboiului și a altoru întâmplări, se urcă a^i la 
suma de 150 milione franci. Urcarea datoriei și defici- 
tulă ce cresce din ană în ană, voră constrânge guver- 
nulă a reformă perceperea contribuțiuniloră. Maioritatea 
poporațiunei Serbiei o formâză posesorii de pămentă, cari 
plătiau până acum o contribuțiune fârte mică. Țăranii 
Serbiei au formată partida hotărîtore la alegerile de de- 
putați pentru Scupcină. Guvernulă Garacianin a intro
dusă acum 5 specii de contribuțiuni,

Marinari antropofagi. — Afacerea catastrofei de 
pe Yachtulă englesă Mignonette se află acum înain
tea judecătoriei. Trei marinari sunt acusați de a fi co
misă ună înfiorătoră canibalismu. întâmplarea se istori- 
sesce în amănuntele sale precum urmeză: «Pe la sfîr- 
șitulă lui Iuniă erau pe la ecuatore vifore îngrozitore. In 
urma unui asemenea îngrozitoră viforă mateloții de pe 
Mignonette devenindă într’o stare desperată, au fostă 
siliți să părăsescă yachtulă plină de apă și să’șî scape 
vieța pe unu caică de treispreZece urme de lungă, făcută 
din lemnă de mahonă. Patruinși se suiră pe acestă 
caică, er pe ală cincilea dintre ei îlă răpiseră valurile. 
Căpitanulă scăpase compasulă de pe yahtă, der nici me
rinde nici apă nu aveu bieții omeni. Ce e dreptă în 
ultimulă momentă părăsindu corabia, aruncară în caicu 
două cutii de tinichea de câte ună puntă, despre cari în 
învălmășela generală credeu că sunt pline de carne pusă 
pentru conservare; dâr în cutii nu erau decâtă morcovi.

ca I Fără ună stropă de apă naufragiații au trăită nâuăspre-

Zece Zile numai cu morcovi și cu o broscă țăstăsă ce 
le-a succesă a o pescui din mare. Cei trei bărbați au 
ținută consiliu și au luată hotărîrea de a omorî pe ală 
patrulea dintre ei, care erâ ună tînără servitoră la câr
mă. Bietulă băiată înmărmuri, când căpitanulă Dudley 
apiopiându-se de dînsulă, îi Zise: «Băiete ți-a sosită ora 
cea din urmă.» Parker, băiatulă, esclamă: «Ce vrei d-ta 
să faci cu mine?» der în același momnntă căpitanulă 
îlă lovi c’ună cuțită și-i tăiă vinele dela încheiătură, 
Jertfa căZu josă fără semțiri și mortea urmă repede. Atunci 
cei trei marinari se aruncară asupra cadavrului lui Par
ker și-și potoliră setea cu sângele său și patru Zile tră- 
iiă cu carne de omu. In Ziua a doue-Zeci și patra o 
corabiă germană, Montezuma, observă caiculă și luă 
pe bordulă său pe cei trei nenorociți. Rămășițele din 
cadavrulă lui Parker erau încă în caică. Căpitanulă a 
vrută să le păstreze, ca decă voră scăpă cumva, să se 
cunăscă și adevărata causă a morții băiatului.

Cumu se facă jockays. — Eată recetadupă Roberf- 
son: Se alege ună locă înaltă, cu aeră prea curată pe 
câtă se pole la munte. Regimulă cu totulă animală și 
pâine^rece. Trei mâncări pe Z'- La 8 ore carne de 
vacă saă de mielă, pâne rece saă posmețl, puțină apă. 
La 2 o.e, cotelette, friptură cu sânge, fripturi de paseri, 
pâne rece, puțină bere, La 8 bre sera, cu 2 6re îna
inte d’a se culca, puțină carne rece și posmețl. Vara, 
deșteptarea Ia 5 ore, iarna în (JiorI, îndată după acea 3, 
patru.ore de exercițiă: alergare, sărituri, câlăriă, umbletă, 
Intre 8 și 2 6re de asemenea, seu esercițiu de minje, 
boxă, greutăți. După prânZă, umbletă, alergare, călărie, 
totdeuna așa încâtă s’asude. Șepte ore de somnă pe 
ună pată tare; și dacă e nevoe să împedece excesulă de 
sudore, fricțiuni repetate cu apă rece. Așa se obținu 
resultatele cele mai miraculăse într’ună spațiu ce varie 
între 3 săptămâni și 3 luni. Omenii ce tremuraă pe 
picidre, neputincioși d’a suferi cea mai mică ostenelă 
slăbiți prin desfrânărl și viță ajungă puternici, viguroșl,i 
și potă îndura exercițiurile cele mai violente și mai pre
lungite. D-iă Robertson mai adaugă c’ar fi bine ca 
acestă procedeu să se răspândescă și să nu serve numai 
la facerea de jockeys.

Papaya. — In India cresce ună pomă, numită Pa- 
paya, ale cărui rădăcini, pătrunZendă prin crepăturile zi- 
duriloiă, apasă atâtă ’de tare, încâtă desface cărămizile 
și derimă. case, temple și ori-ce monumentă din veci
nătate. Apoi se înalță desprețuitoră în mijloculă ruine- 
ioră, dândă la ivelă nisce frunze late și zămose. Acestă 
pomă, e venerară atâtă de mohamedanl câtă și de creș
tini. Unu Hinduă când vrea să facă vr’ună jurămentă 
solemnă, iea o fjunză de Papaya și sdrobind’o în mână 
dice! «Dacă spună minciună, să fiă sdrobită ca astă 
runză, iar nâmulă meă să se dărîme, cumă ăstă pomă 

dărîma casele«• Cultulă seă ’lă mai datorește încă, 
proprietăței, d’a se se desvolta prin niște semințe pline 
de viață, aduse de ventă.

ISibliografiă.

Diu Raportulă lui Avramă Iaucă, prefectă ală une 
egiunl românesc!, care a stată sub comanda lui în anii 
1848—9, tradusă după originalulă germană înaintată la 
guvernulă centrală din Viena, publicată și în edițiune se
parată, se mai află 300 esemplare cu preță de 40 cr. 
și se potă trage dea-dreptulă dela librăria W. Krafft în 
Sibiiu, seu prin ori-care altă librăriă, anume în Brașovă 
la Nicolae I. Giurcu, în Clușiu la librăria loan Stein.

Alte douâ raporturi ale prefecțiloră Simion Ba- 
lint și loan Axente Severă se află sub pressă, 
voră apără câtă mai curendă totă în edițiune separată 
întru o singură broșură, care va costă totă 40 cr. v. a.

Adecă cele trei raporturi ale celoră trei prefecți" 
cari au operată în anii 1848—9 în partea apusenă a țâ
rei, publicate în două broșuri, costă 80 cr., fără alte 
spese. Librariioră li se acordă 2O°/o rabat pentru ven- 
Zare de celă puțină 25 esemplare.

Aceste raporturi Zice «Observ.» cuprind în vre-o 9 c61e 
tipărite o parte considerabilă din evenimentele bellice ale 
aceloru ani, la care a luată partea cea mai activă po
porală românescă. Ele sună astăZI ca nesce fabule în 
gura generaț-uniloră nouă, decă informațiunile nu se 
tragă din acte autentice.

Venitulă, care s’ar întâmplă se resulte din acestea 
publicațiunl e destinată pentru acoperirea spe- 
seloră cerute la descifrarea și decopiarea mai 
multoră sute de documente istorice, pentru 
ajutoră la doi tineri cari se voră decide a se esercitâ 
bine în paleografia, atâtă cu litere latine, câtă și cu 
cele ciriliane de forme diverse, fără care documentele 
vechi străvechi nu potă fi folosite pentru istoriă, în fine 
din același venită pre câtă va fi se va continuă cu 
publicarea și altoră documente, cu ajutorulă cărora avemă 
să preparămu calea cătră o istoriă mai amplă și prag
matică a patriei năstre.

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



Curaulu la bnrsa de viena
din 20 Septemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 122.70 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.75 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.75 
Imprumutultt căilorQ ferate

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

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.80 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostfl ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sorgre 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 100 50

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

vinii ung.............................98.90
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................... 114.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.40 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.90
Renta de aurii austr. . . 104.85 
Losurile din 1860 . . . 134.10
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  850 54
Act. băncel de credită ung. 297.75 
Act. băncel de credită austr. 295.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.68‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Bursa de Bucnresel.
Cota oficială dela 7 Septemvre st. v. 1884. %

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 92*/2 ’ 93V

» convert. (6%) • • * 96V4 > 97V
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 321/a > 33
Credit fonc. rural (7°/0) . . * 102 » 103

> „ „ (5°/o) • • >> 90^2 „ 91
> » urban (7%) • • > 101 , 102
» » > (6°/0) • • > 97 » 98

’ (5°/o) • • » 86^4 > 87V
Banca națională a României > 1400 » 1407
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 360. , 367

» Națională . . 242 > 246
Aură 6--.% » 5-75
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

plătescă aceluia, care după ce 
® va înLrebuințâ mai multe cjile mij- 

loculă meu probată pentru bătături (ochi de găină) Vo- 
ralyn defarmacistulăSchneid, fără de nici o du- 
r e r o, fără de a c a u t e r i s â său de a t ă i â, nu va scăpă 
de bătăturile sale. Se pdte căpătă veritabilă numai din 
farmacia St. George a lui Max Schneid, Viena 
V. Bez. Wimmergasse Nr. 33 unde sunt a se adresă 
tăte comandele în scrisă. — Prețulă x/i A- 1 și Va 60 cr. 
cu poșta 10 cr. mai multă. A se cere numai Veralyn 
dela farmacia Schneid și să se ferescă orî cine de 
imitațiuni și de alte mijlăce.

Societatea comercială română — Bassarabianu Calfogiu <V €oanp. 
BULETINU

BRĂILA 6 Septcmbre 1884.

N.

Veudătoră Cumperetorti Felulă Kilo Libre Prețulă

Goldenzveig C. Nicolaidi & C-ie Secară 130 55— 54 _
Carandino P. Coventry & C-ie 625 55V2 58 50

Curri I. D. Nicolopulo & Cie Porumbă 180 58 52 75
V. P. Sassu M. Cohen îî 330 59Va 53 50
A. Emberico L. M. Feitler n 535 59’/4 55 25
P. Politis & C-ie M. Cohen 670 59— 54 50
G. Grosovich G. Mendl Rapiță 100 — 55 —

R. Bălană Louis Dreyfus & C-ie » 150 56 25

Notițe

Magasie 
Caică

Magasie
>

Caică
>

Magasie
>

Spre 
plăcută 

atențiune

Numai pentru
scurtă timpu
in (Brașovu

Marea Menajeria Batti
de lângă Porta Vămii.

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

de fiăre răpit ore precum: lei africani (esemplare frumose), tigrii, pantere, 
leopard!, iagnarti, liyene vărgate, cafenii și tărcate, urși americani și rusescn 
lupi de gliiață, lupi rusesci și siberiei, porci sudamericani, Tapirtt, antilope, ga- 
zelle și pelicanti, precum și diferite soiuri de șerpi, maimuțe, păsări și cămile.

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

Hrănirea animaleloră se face după fiece representațiă.
Prețurile locuriloră: Loculă ânteiu 30 cr. Loculă ală doilea 15 cr. 

Soldații fără gradă și copiii mai mici de 10 ani plătescă pe loculă I. jumătate, 
pe loculă ală doilea 10 cr. Detailuri în afișuri.

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

J. Batti

3—5

Insciințare.
-* Dela 1. Octobre at c. me mutu cu locuința s 

cancelaria advocațialâ în strada Căldărari- 
loră Nr. 518, în localulu de pană acum alu judecă
toriei reg. de cereți, etagiulu I. unde în alu Il-ea etagiu 
se află și oficiulu telegrafici reg.

IOSXFU PUȘCARIU.

1—3

Concursu.
Pentru ocuparea, postului de alu doilea învățătorii la scdla con

fesională gr. cat. din Feldru, Vicariatul^ Rodnei, pe temeiulă conclusului 
senatului scolastică din 14 Septembre a. c. se escrie concursu.

Beneficiile împreunate cu acestu postă suntu următărele: 200 fi. 
din fondulfl scdlei confesionale gr. cat. a Feldrului.

Doritorii de a ocupă acestfl. postu de alu doilea învățătorii au 
să-și suștărnă suplicele loru la subscrisulă senatu până în 4 Octobre a. c. 
st. n. la care să se alăture cartea de boteză, testimoniu preparandialu 
și testimoniu de cualificațiune, — ăr suplicele intrate mai târdiu se 
voră retrămite.

Dela Senatulă Scălei gr. cat. Feldru în 16 Sept. 1884.

președintele notarulă
Gregoriu Mureșianu. Ioane Cosma,

învățătorii.

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

Depărt6ză pe cale mecanică pătra de cazanu, formată deja, împedecă prin reacțiune cliemică asupra apei din cazană formarea ei, 
scutesce de întreruperea lucrului atâtă de neplăcută și costisitără, produce economiă de materială de arsă prin conservarea părețiloră cazanului 
în grosimea loră normală și garantăză o durabilitate mai mare a cazanului prin încetarea ciocănitului atâtă de stricăciosă la curățire.

Mineralulîi Paralithicon este liberă de ori-ce substanță care ar conțină său ar formă acrălă 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 aplicarea
Pentru ună cazană de o putere de 10 cai trebue 6—8 Kilo. Se ia acestu prafu, se pune într’ună vasă și se tărnă pe elă 5—6 litrii

de apă caldă stândă ast-felu 8 până ’n 10 ore, se amestecă și dăcă va fi încă grăsă, se mai tărnă atâta apă până se subțiăză așa ca să poți
unge cu elă, apoi să unge cazanulă. La cazane rotunde să bagă prafulu înăuntru ca să reageze cu apa din întrulă cazanului.

Fabrica unde se prepară acestă prafu chemicu se află în Viena la HERMANN PETZOLD. — I^epositulu generalii la d-lu
George Inke, ISrașovu strada tCălilăr arilor îi ZRTr. 5O<

PBEȚULS DE KILO
decă se cumpără o cantitate mică cu einbalagiu cu totu 4 franci, în cantitate mai mare cu embalagiu 5 franci pentru România.

Cu distinsă stimă
Georg Inke și Hermann Petzold.

Fabrică de articull chemicl pentru funcțiunarea mașineloră de vaporă.

Agenții autorisatu d-nulii Ioană Teutsch.
Tipografia Alexi Brașovfi.


