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Nou Abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I Octomvre st. v. 1884 se începe unii ison 

abonanienitia, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul^: Pentru Austro-ITngaria cil 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 11., pe unii ană 
12 fl. Pentru România și streinîitate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe nnă ană 36 
franci.

Rugămît pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoî de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea Șiarului se nu se întrerupă.REDACțlUNEA „GAZETEI TRANSIVANIEI.“

Brașovu în 17 (29) Septemvre.
Alaltaeri s’a deschisă în modu sărbătorescă 

noua operă maghiară în Budapesta. Ea este 
unulît din acele daruri ce le-au primită Maghiarii 
după încheiarea dualismului s6u cum ar dice 
Ștefanii Szechenyi: „încheiarea căsătoriei între 
Ungaria și Austria."

Darulu de care vorbimu îlu face Maiestatea Sa 
împ&ratulu și regele națiunei maghiare, elu este 
unu darii ce probeză mărinimositatea monarchu- 
lui și pentru care îi felicitămu pe Maghiarii în 
tdtă sinceritatea.

Foile maghiare serbătorescu cu totă drep- 
tulîi deschiderea operei regescl din Peșta ca unu 
evenimentti însemnată în viața culturală a nați
unei loră. Dâr suntă ele bre în dreptă de a-lă 
consideră totodată ca o demonstrațiune politică 
în favbrea egemoniei loră? Se pbte crede, că mo- 
narchulă făcendă a se clădi din propria sa cas- 
setă o operă maghiară, a voită să dică că în 
acestă vastă și poliglotă stată numai limba ma
ghiară și numai cultura maghiară are locă?

Așa ceva nu va pută susțină nimenea în 
tbtă seriositatea. Căci atunci și teatrele germane 
împărătesei din Viena ară trebui să fie o consta
tare viuă a dreptului de egemoniă ală' Grermani- 
loră austriac! din partea cordnei, pe când sciută 
este, că guvernulă actuală vienesă ală Maiestății 
Sale lucră ac).! chiar pentru nimicirea acelei ege- 
monii.

Nu s’a putută cugetă prin urmare capulu 
statului la aceea, ca prin darulă său să facă 
propagandă pentru ideea naționalizării, adecă 
a maghiarisării Ungariei, ci a voită să dă o 
probă, că cultura și bunăstarea poporului ma
ghiară îi zace totă așa la inimă, ca și aceea a 
celorlalte popăre de sub sceptrulă seu.

Și dăcă Maghiarii au norocirea de a se îm
părtăși singuri de grația și mărinimia monarchu- 
lui, nu se nasce de aici pentru ei ună dreptă, 
ci o îndatorire ca să corespundă așteptăriloră și 
să nu abuseze de puterea ce-o esercită astăzi în 
stată cu consâmțămentulă coronei.

Cu noua operă se încheia ună lungă șiră 
de clădiri colosale, ce s’au redicată spre înfrum- 
sețarea capitalei ungare în cei 15 ani din urmă. 
Aceste clădiri au înghițită deci de miliăne și 
ceea ce este mai însemnată, miliănele nu le-au 
plătită numai Maghiarii, ci s’au luată de pe 
spinarea tuturoră popăreloră ce compună statulu.

Dăcă dăr poporele au adusă jertfe atâtă de 

mari pentru ca națiunea maghiară să tragă folo- 
sulă esclusivă, cuvine-se ca și ele la rânduit! loră 
să se pătă bucură de ună favoră și dreptă recu- 
noscință să fie menagiate pretutindenea pe unde 
se păte de cei ce au frânele guvernului în mână.

Ce se întâmplă însă în realitate?
Pentru Maghiari și pentru ca să se laude ei 

cu cultura loră se clădescă palaturi scumpe, ăr 
câtă pentru cei ce n’au norocirea de a se fi năs
cută din vița lui Arpadă nu numai că nu se clă- 
desce nimică din visteria statului, dăr nu li se dă 
voiă să-și clădăscă așezăminte folosităre de cul
tură nici din banii loră proprii.

- Nu, Maiestatea Sa niciodată nu va pută să 
aprobe o asemenea vitregă tractare a popăreloră 
de sub sceptrulă său, și dăcă astădl a dăruită 
ună templu artei maghiare, trebue să presupu- 
nemă că cu aceeași bunătate va fi și față cu in
teresele de cultură ale celorlalte popăre.

Pentru ca să i se dă ocasiune capului statului 
de a dovedi acăsta câtă mai curândă suntemă 
datori de a stărui noi cu energiă pe calea drăptă 
a apărărei limbei și naționalității năstre.

Ear câtă pentru conlocuitorii maghiari cre- 
demă că va fi bine a le aduce aminte în acestă 
momentă de cuvintele marelui loră Szechenyi, 
care îi sfătuiea să nu se îngâmfe și să nu fie 
violenți, căci ei numai în propriele loră virtuți 
și în superioritatea loră spirituală își potă află 
scăparea, dăr nu în aceea că împestrițăză tăte cu 
roșu, verde și albă și urăscă la ceilalți, ceea ce 
prețuescă la dânșii insultândă pe Români și 
Slavi pentru că și ei se luptă, „ca și Maghiarii," pe 
lângă sângele său.

Și într’adcvără ce folosă potă aduce marile 
clădiri și aședăminte de cultură din capitală, dăcă 
sălbătăcia din țără în locă să pără își întinde totă 
mai multă rădăcinele?

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

l“estîl, 29 Septemvre. — Oposițiunea mo
derată a ținută o conferință, care, după constitu
irea ei, însărcinâ pe președintele să protesteze, 
că pe băncile partidei ocupă locă antisemiți, even
tuală să cără a se țină o ședință secretă. — Ve- 
teranulă scriitoriloră Johann Pempăry a murită.

STeapole, 29 Septemvre. — Alaltaeri au 
fostă 123 bolnavi și 64 morți de coleră. Spre 
a se împedecâ escesele de Dumineca, tăte birtu
rile suntă ocupate de militari.

CRONICA piLEI.
La 27 Septemvre s’a deschisă dieta din Pesta, în 

care figureză peste 200 de nuoi deputați. Mesagiulu tro
nului se citesce adi. Daniel Iranyi s’a ridicată, ca -să pro
testeze în contra ceremonialului de deschidere, la care 
iau parte și demnitari streini, adecă demnitari ai Curții 
imperiale, că regele citesce mesagiulă cu capulu acope
rită, pe când deputății îlă ascultă stândă cu capulă des
coperită; mai departe că în frunte e stegulă austriacă, 
și numai în laturi suntă atârnate stegurile unguresc! și 
croate. Iranyi declară, că în astfelă de împrejurări dân- 
sulă cu aderenții săi nu voră luă parte la deschiderea 
solenelă. Ministrulă-președinte Tisza răspunse în câteva 
cuvinte, că Iranyi protesteză la începutulă fiecărei peri- 
ode legislative. Decă Iranyi și aderenții săi nu voră luă 
parte la actul ă sărbătorescă, e treba loră. Camera va 
procede ca și pănă acum.

*

Propunerea de separare a cercuriloră după națio
nalități a lui Herbst s’a discutată în comisiunea pentru 
comune a dietei boeme. Dr. Herbst a precisată cu
noscutele propuneri și a dovedită că se potă esecutâ cu 
afât.ă mai vârtosă, cu câtă trei din patru părți a cercu
riloră (ocoluriloră) Boemiei nici că se altereză prin acâstă 
propunere. Representantulă mariloră proprietari Zeidner 
ceru, ea mai înainte să fie întrebate comunele, ăr repre
sentantulă Cehiloră Dr. Scholz trase deja consecințele 
estreme din propunerea lui Herbst, dicândă că ea, decă 
va fi adoptată, va aduce cu sine o împărțire a curțiloră 
de apelă, a dietei și a guvernului provincială totă după 
naționalități. In cele din urmă comisiunea a decisă de 
a provocă pe guvernă, ca să se declare, că ce posițiune 
voiesce să ia față cu propunerea lui Herbst.

*
Organele cancelarului rusescă făcură multă vorbă 

după întrevederea celoră trei împărați despre »concordanța 
practică a intereseloră« dintre statele loră și despre săr- 
bătoresca »proclamare a păcii internaționale» la Skierne- 
vice. Abia trecură câteva (file dela acesta serbătorescă 
proclamare și o gazetă oficibsă prusiană »Vossische Zei- 
tung» și începe a scrie ârăși despre neîncrederea ce 
o insuflă atitudinea Rusiei. Casulă care a deșteptată 
acestă neîncredere este următorulă: 0 scire din Peters- 
burg spune, că Rusia a câștigată în Macedonia în 
sînulă mării Egeice numită Cavala unu locă de debar
care. »Petersburgija Viedomosti* c^ice că pe acestă locă 
Rusia își pbte stabili o piață pentru desfacerea produc- 
teloră ei în Macedonia și Sofia, care să fie liberă de con
curența austro-ungară. »Vossische Zeitung» dice, că 
acestă scire trebue să deștepte din nou vechia neîncre
dere față cu Rusia; scopulă acelei achisițiuni în marea 
Egeică nu pbte fi decâtă întemeiarea unei stațiuni pentru 
flota rusâscă. Anglia și Austro-Ungaria voră cere deslușiri 
dela Rusia, la casă când scirea aceea s’ar adeveri.

____ <■ _____

MIȘCĂRILE DIN CROAȚIA.
• t

In Agramă escesele continuă. Slarcivicianii nu vreă 
se scie nimică de ordinațiunea primarului, aruncă cu 
petrii în casele persbneloră guvernamentale, insultă per- 
sbnele, fără ca organele siguranței publice să aresteze 
pe făptuitori; așa se scrie din Agramă cătră >Morgen- 
Post.»

In privința negligenței seu lipsei de organe poliție
nesc!, se vorbesce despre generalulă baronă Ramberg, 
fostulă comisară regală, că-.anunțându-se căpitanulă ora
șului Zorancz în audiență Ia dânsulă, ca să rbge pe ge
neralulă de cavaleriă să dea poliției, în escursiunile de 
nopte, ajutoră de soldați regulați, baronulă Rambergă a 
răspunsă, că cu părere de rău nu’i pbte împlini rugarea 
căpitanului orășenescu, deorece soldații s’ară demoralisâ 
când ară trebui să vâcjă cum organele autorității suntă 
batjocorite si slabe în fața elementeloră anarchice.

Cnm că noii deputați aleși starcevicianl voră pro
cede ca și D-rulă Slarcevici până acum, se pbte deduce 
din mărturisirea ce ară fi făcut’o Dr. Hincovici, ună tâ
nără deputată ală acestei partide. După părerea sa, din 
partea lui Starcevici și a partidei sale s’a făcută prâ pu
țină. Scandatele nu numai că nu voră încetă, ci se 
voră continuă în cea mai mare măsură, pentru că 
numai în ele constă înfluința Starcevicianiloră asupra 
poporului Răsboiu încontra Ungariei, adecă autonomia 
Croației — altă lozincă și altă speranță n’are partida, 
măcar de-ară provocă] chiară revoluțiune în țâră.

Canoniculă Gasparici, care a fostă alesă deputată 
dietală în cerculă ală treilea electorală din Agramă, în 
urma nencetateloră insulte personale și atacuri încontra 
proprietății (casa și viile), cu tbte admonițiunile archie- 
piscopului cardinală MihalovicI, si-a depusă mandatulă de 
deputată, făcândă cunoscută Banului acestă pasă ală său, 
despre care se va luă o hotărâre după întorcerea ace
luia din Pesta. Ca dovadă, cum e tratată canoniculă 
de cătră partida starciviciană, pbte servi faptulă , că cai
lele acestea elă a găsită pe scaunulă său din biserică o 
funiă și o cunună de cepă.

Intr’o adunare ținută de curândă, Starcevicianii au 
hotărită ca deputății acestei partide, în casă cândă ei



ară fi eschiși din dietă, să se constitue în dietă de sine 
stătătâre declarândă dieta țării de nelegală; acestă pasă 
e motivată pe împrejurarea, că ei fiindă aleși de poporă, 
formâză adevărata dietă, pe când aceia, de cătră cari au 
fostă eschiși, suntă aleși numai de guvernă.

CORESPONDENTA PART. A >GAZ. TRANS.»
Sinaia, 16 Septemvre 1884.

Verdâța, drapelele române, austriace și belgiane. 
panglicele tricolore oferă Sinaiei, reședinței de vâră a 
Maiestățiloră Loră, o priveliște încântătore.

Joi la 4 ore trenulă regală a pornită din Sinaia la 
Predeală, să întâmpine părechea princiară de coronă a 
Austriei. La 5 ore sosiră augustii ospeți, fiind primiți 
cu imnulă austriacă cântată de musica militară română. 
M. Sa Regele Carolă primi pe înalții ospeți în uniformă 
de colonelă ală regimentului de infanteriă 6 austriacă, 
ală cărui șefă este, er M. Sa Regina în costumă națio
nală română. Prințulă de coronă Rudolfă erâ în uni
formă de generală, er princesa Stefania în costumă de 
mătase deschisă.

După ce au fostă presentate suitele, prințulă de 
coronă Rudolfă trecu în revistă compania de onâre a 
regimentului 7 de Dorobanți, comandată de colonelulă 
Gorjană, ținuta esemplară și ca de marmoră a soldați- 
loră plăcu deosebită prințului de coronă.

Trecerea trenului regală cu augustii âspeți dela 
Predeală pănă la Sinaia erâ salutată de gendarmi călări 
aședați la distanțe cu săbiile scose și de poporă.

La Sinaia, ca și la Predelă, înalții ospeți au fostă 
salutați cu entusiasmă și onorurile s’au dată de o cum- 
paniă din batalionulă 2 de vânători. De aci trăsurile 
Curții — M. Sa Regina cu princesa Stefania, âr M. Sa 
Regele cu prințulă de corână Rugolfă, plecară la caste- 
lulă Peleșă.

După ce s’a luată prântjulă în cântecele a două 
musice militare, începu în valea Peleșului foculă de arti
ficii, care jucau în aerulă munțiloră. Erâ ceva fermecă- 
toră, când într’o figură de artificii augustii ospeți își ce
tiră numele. După ârele lO/a totulă întră în liniște.

Vineri s’au făcută preumblări prin orașă și prin 
pădure. Sâmbătă a fostă venătore.

înalții âspeți au rămasă fermecați de primirea ce 
li-s’a făcută. Peleșulu.

cele mai despotice în privința fiiloră de români din acea 
provinciă, prin faptulă d’a nu li se mai permite să 
trâcă Prutulă dincâce, spre a-i împedicâ ast-felă da’șl 
face instrucția în scâlele române din Galați său alte loca
lități limilitrofe. Relativă la acâsta, i se mai comunică 
din comuna Oancea că, dilele acestea ună băiată în etate 
de vr’o 12 ani a fostă nevoită să trăcă Prutulă înnotă, 
ca să pătă veni în Galați spre a învăță limba sa.

SOIRI MERUNTE.
Pentru artificiele ce s’au aședată Ia Sinaia spre 

li se dâ focă cu ocasiunea sosirei moștenitorului tronului 
Austriei, «Românulă» dice că s’au cheltuită 12,000 lei. 

—0—
,Deșteptă-te Române,' marsilesa Româniloră, e tra

dusă — dice »Opinca» 
Marco Antonio Canini, 
Români și ne cunosce bine limba.

a

— în italienesce de filoromânulă 
care a trăită multă timpă între

Afacerea bibliofecei studenților^ romani 
din Lugoșiu.

(Corespond. part, a »Gaz. Trans.»)

Domnule Redactorii!
In causa bibliotecii studențiloră români din Lugoșă. 

președintele comitetului parochială d. Coriolană Bredi- 
ceanu primi dela pretorulă Lugoșului următorulă rescriptă 
ministerială, la sferșitulă căruia din parte’șl a adusă 
hotărîrea sa:

..Nr. 12,329. Dela vice-comitele comit. CarașU- 
r. c. 1884. SeverinU.
După prâ grațiosulă intimată ală înaltului ministeră 

de culte și instrucția din 26 Iulie a. c. Nr. 26,335, adm. 
în causa societății studențiloră români, înființată la gim- 
nasiulă rom. cat. maghiară din Lugoșă fără concesiune 
și referitoră la cărțile oprite, folosite de acea societate, 
în urmarea ordinațiunei totă a acelui înaltă ministeră 
ddto 11 Aprilie a. c. Nr. 12,570 basată pe investigația 
făcută prin Prodirectorulă de Oradea-Mare și referitoră 
la relațiunea acestui din urmă numită, ca resultată ală 
cercetării află de constatată:

Cumcă factorii principali ai acestei societăți nu s’au 
putută eruâ, cumcă între cărțile confiscate cărți oprite 
nu s’au aflată; mai departe cumcă protocolele despre șe
dințele acestei societăți nu s’au putută aflâ; s’a constata tă 
însă că acestă societate și-a ținută ședințele sale în sala 
de consultare a comitetului bisericescă gr. or. română și 
cumcă in aceiași sală a fostă aședată și biblioteca, în 
fine s’a constatată cumcă biblioteca societății nu e pro
prietatea bisericii gr. or. române după cum s’a afirmată, 
ci e proprietatea »tinerimei române.»

Pe basa acestui resultată și pentru că în urmarea 
relațiunii Prodirectorului din Oradea-Mare cu datulă 12 
Maiu a. c. Nr. 623 acei tineri, cari au luată parte în acea 
societate au fostă eliminaț7 din gimnasiu cu ordinațiunea 
din 13 Iunie Nr. 18,448, er ceilalți tineri, cari au luată 
parte în aceiași societate pe basa regulamentului §. 18. 
p. 5 au fostă reprobați, prin acesta causa se declară de 
încheiată și se ordinâză, ca biblioteca societății să se ia 
de corpulă profesorală ală gimnasiului și să se așecje în 
biblioteca profesorală.

4296 Dela judele cercualu alu Lugoșului. 
adm. 1884.

Știm. d. C. Brediceanu ca președinte ală comunei 
bisericesc! in Lugoșă.

Dreplă aceea pentru preluarea bibliotecii și respec
tive pentru predarea aceleia defigă diua de 18 Septem- 
vre|ora 4 d. m. citândă la acăsta pe Rev. d. M. Billmann 
dirigentă ală gimnasiului superioră și pe St. d. C. Bredi
ceanu președintele comunei bisericesc! gr. or. române.

Pre d. C. Brediceanu președinte ală oomunei bi- 
sericescl totdodată ’lă însciințeză și în privința recur
sului său, ce a dată în acăstă causă, cumcă Inaltulă 
ministeră l’a respinsă ca neîntemeiată și nemotivată.

Lugoșă, la 6 Augustă 1884.
(fără sigilă) Marsovszky m. p.

szolgăbirău.
Aceste ordinațiuni președintele comitetului parochi- 

primindu-le în 16 Septemvre a. c. numai decâtă

Durai a societăței în 
10 ani, adică de la 1 Marte 
1894. Reședința societăței se 
Scopulă societăței este: a) Fa- 
diferite materii textile pentru

—Cl
in Vasluiu s’a înființată o nouă societate econo

mică prin acțiuni. >Suveica' este numele acestei soci
etăți, spune »Voința ^Națională.» 
primulă periodă este de 
1884 până la 1 Marte 
fixăză în urbea Vasluiu; 
bricațiunea de lânăriă și 
confecționare de vestminte și alte țăsăturl necesare publi
cului. b}. Propagarea și perfecționarea acestei ramuri de 
îndustriă printre locuitori.

Potă face parte din acăstă societate orice persână, 
de orl-ce sexă, care are capacitatea legală.

Capitalulă societăței se compune din acțiuni de 20 
fr. una, ce se emită în iotă cursulă anului de cătră Con- 
siliulă de administrațiă pană la numerulă votată de adu
narea generală.

Aceste acțiuni suntă la purtătoră și se potă vinde 
și transmite la ori-cine fără autorisațiunea consiliului de 
administrațiă. Urămă acestei societăți ună viitoră stră
lucită și felicitămă pe inițiatorii ei.

—0—
Inaugurarea statuei lui Ovidiula Constan

ța s’a amânată la primăvară, spune >Telegrafulă ,< 
causă că Italia n’ar fi putută să participe acum 
tâtă voioșia la acâstă frumâsă serbare.

-0—
Ministerulă instrucțiunei publice 

Francia a trimisă mai mulți tineri, foști elevi ai scolei 
de poduri și soșele, spre a visitâ și studiâ drumurile de 
feră din străinătate. «Românulă» află că d. Moissonnet. 
a venită în 
va plecă în 
visitâ acolo 
Ungariei.

din
cu

din

România, unde a visitatQ liniele ferate. D-sea 
curendă în Bosnia și Herțegovina pentru a 
linia militară stabilită de guvernulă Austro-

—0—
Guvernulă Basarabiei a luată, dice »Galații,« 

cu începere de la 1 Septemvre a. c. o disposițiune din

Iui

RecursH:
Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune dice la 

fi nea rescriptului său comunicată, următârele: »și ordi
neză ca biblioteca confiscată să se preiâ prin corpulă 
profesorală și să se așede în biblioteca profesoriloră.»

Pe basa acestei disposiții corpulă profesorală avea 
dreptulă se vină la comuna bisericâscă și să pretindă pre
luarea bibliotecii secuestrate și, dâcă comuna bisericescă 
nu ar fi dat-o, rămânea corpulă profesorală îndatorată 
a’și validitâ afirmativulă dreptă de proprietate pe calea 
legii civile, căci înaltul ministeră de culte și instr. ca forășco- 
lară și administrativă nu are dreptă a dejudecâ despre drep
tulă de proprietate, nu are dreptă a decretă a cui este bi
blioteca secuestrată, nu are dreptă a decide că aceea 
bibliotecă e a gimnasiului rom. cat. maghiară din Lugoșă 
seu a bibliotecii profesoriloră, — și nici nu putemă pre
supune, că Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune a 
trecută sfera competenței sale așa de ușoră, și susținemă 
că Spect. d. jude adm. a înțelesă său a interpretată rău 
rescriptulă ministerială și acăsta e simpla causă a ordi
națiunei incorecte.

Pentrucă Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune 
prin cuvintele »și ordineză ca biblioteca confiscată să se 
preiâ prin corpulă profesorală și să se așede în biblio
teca profesoriloră» a voită să indegeteze numai autori- 
tățiloră sale subalterne de la gimnasiulă din Lugoșă că, 
după părerea sa, dreptulă de proprietate asupra biblio
tecii de sub întrebare le compete loră îndrumându-i a și-lă 
validitâ, dar cumcă d. ministru să fi voită a ne impune 
și nouă acestă părere a sa, ba după cum se vede a fi 
înțelesă Spect. d. jude administrativă — să fi voită d. 
ministru prin citatulă pasagiă ală rescriptului său a ne 
răpi pre noi de dreptulă nostru de proprietate, pe cale 
administrativă, acăsta nu-o credemă și cu legea în 
mână nu o putemă crede.

Dâr Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune nici 
nu a ordonată în citatulă rescriptă, ca predarea să se 
facă prin organele polițienesc!, și nici corpulă profesorală 
nu a cerută acesta și nici nu are dreptă a cere, _
cum vii Spect. d-ta a dispune predarea bibliotecii pe cale 
adm. ce nici Inaltulă ministeră nu a ordonată?!

Dreptulă de proprietate asupra bibliotecii secuestrate 
e de certă între comuna năstră bisericâscă și între gim- 
nasiulă rom. cath. din Lugoșă, biblioteca a fostă și e în 
posesiunea nâstră; — dreptă aceea asupra acestui dreptă 
de proprietate nimeni altulă nu are dreptă a decide de
câtă judecătoria civilă.

De la acestă normă de dreptă nimeni nici chiar 
Inaltulă ministeră nu se pote abate și nici că s’a abătută, 
— dâră Spect. d-ta ordinândă prin atinsa notă preluarea 
bibliotecei respective și predarea ei corpului profesorală dela 
gimnasiului din locă, ai călcată acâstă normă, purcecjendă 
din ună înțelesă falsă ală citatului rescriptă ministerială; 
dreptă aceea vă rugămă a înaintâ acestă Recursă la II. 
d. vicecomite, pe care îlă rugămă a cassâ ordinațiunea pre- 
torelui cercuală adm. ală Lugoșului Nr. 4296/1884, —

Spect. d. Bela Marsovszky jude cerc. adm. în 
Lugoșu.

Rugarea de suprarevisiune a comunei bisericescl 
or. române din Lugoșă contra rescriptului ministerială 
26335—1884.

Spectabile d-le jude cercualu!
Cu nota II. vâstre Nr. 4296—1884 am primită res

criptulă înaltului ministeră de culte și instrucțiune Nr. 
26,335—1884 în care se decretâză, ca biblioteca confis
cată cu ocasiunea investigațiunei efeptuite in contra stu
dențiloră români din gimnasiulă rom. cat. maghiară din 
Lugoșiu să se preiâ prin corpulă profesorală și să se 
așede în biblioteca profesoriloră.

Deârece după însuși interpretarea Sp. tale acâstă 
disposițiune cuprinde definitiva deliberare asupra între- 
bărei de cârtă între comuna bisericâscă și între cor
pulă profesorală, că a cui proprietate e cestionata biblio
tecă și deârece deliberarea acestei întrebări nu cade în 
competința înaltului ministeră de culte și instrucțiune ca 
foră școlară administrativă, ci în competința judecătoriei 
civile, dreptă aceea pe basa decisiunei comitetului paro
chială ală bisericei gr. or. române din Lugoșiu din 16 
Septemvre a. c. Nr. 48 avemă onâre a îmânâ încontra 
rescriptului înaltului ministeră de culte și instrucțiune Nr. 
26335—1884 la Prâ Inaltulă consiliu ală miniștriloră țâ
rei urmâtârea

Bugare de suprarevisiune:
ministeră de culte și instrucțiune recunâsce 
său Nr. 26,335—1884 cumcă adevărații in- 
societății studențiloră nu s’au putută eruâ

gr- 
Nr.

ală
convocă comitetulă parochială și supunendu-i eausa spre 
deliberare, din partea acestuia s’a adusă următorulă 
condusă:

Atâtă în contra judelui cercuală câtă și în contra 
rescriptului ministerială, comitetulă decide a recurge, și 
anume în contra celui dintâiu la vice-comitele, în contra 
celui ministerială la Consiliulă miniștriloră țării nostre.

Aceste recurse stilisându-se s’au și înmânată. Eată 
cuprinsulă loră:

Cătru d. Bela Marsovszky jud. cerc. adm. în 
Lugoșă.

Recursulă comunei bis. gr. or. române a Lugoșu- 
contra ordinațiunei Nr. 4296 ex 1884.

Onorabile d-le jude cercuală !
Gunota d-tale Nr.-^|||-ați binevoită a mă în- 

cunoșciințâ, că pre baza rescriptului înaltului ministeră 
de culte și instrucțiune de sub Nr.—g-^- veți efectul pre- 
lu area bibliotecii confiscate din sala de ședințe a co
munei parochiale gr. or. române din Lugoșă.

De ore-ce Inaltulă ministeră nu a autorisată po
liția a efectui preluarea și că nici nu pâte fi compe- 
teută a ordonă acesta: pre basa decisiunei comitetului 
parochială Nr. 48 din 16 Septemvre a. c. am onâre a 
însinuâ în contra citatei ordinațiuni Nr.-^-IH-următorulă:

Inaltulă
în intimatulă 
temeiătorî ai
și cumcă biblioteca confiscată se află în posesiunea bise-
ricei gr. or. române, cu tâte acestea susține, că aceea 
bibliotecă nu e a bisericei gr. or. române din Lugoșă, ci 
a tinerimei române.

Sub »tinerimea română' se pât.e înțelege toți șco
larii români dela scâlele din Lugoșă.

Dar fiindcă biblioteca română se află în localitatea 
școlară a bisericei gr. or. române și fiindcă biserica nostră



are și susține patru clase normale confesionale și o scdlă 
de fele, — nu e mai naturală conclusiune decâiă aceea, 
că sub ■tinerimea română* în causa presentă se înțelege 
tinerimea dela scâlele confesionale gr. or. română din 
Lugoșiu.

Sub decursulă cercetării încă s’a accentuată, ce se 
susține și în acestă locă, că «biblioteca confiscată* nu e 
«bibliolecă bisericâscă*, ci «bibliotecă școlară* a .tineri- 
mei române,* precum dice și Inaltulă ministeră numai 
dreptulă e proprietate e a comunei bisericesc! gr. or. 
române din Lugoșiu.

Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune încă a 
ordinală înființarea atăroră biblioteci la scolele normale, 
e de nepricepută deci, cum confiscă și străpune Inaltulă 
ministeră biblioteca recunoscută de a «tinerimei române* 
dela biserica gr. or. română la gimnasiulă rom. cat. ma
ghiară ?

Când Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune 
însuși recunâsce, că biblioteca confiscată e a «tinerimei 
române' fără a cuteza să afirme măcară, că e proprie
tatea «linerimei române dela gimnasiulă din Lngoșă său 
a «corpului profesorală său a «bibliolecei profesoriloră« 
dela acestă gimnasiu, — atunci este mai departe de ne
pricepută, cum vine Inaltulă ministeră la finea intima
tului său să ordoneze preluarea bibliotecei confiscate prin 
corpulă profesorală dela gimnasulă rom. cat. maghiară și 
incorporarea aceleia în biblioteca profesoriloră.

Aceste nerectificabile schiopătărl nici cu legea, nici 
cu rațiunea nu se potă argumentă, ci cu ignoranța nor
mală de dreptă și echitate, se reducă la sic «voio, sic 
jubeo.*

Fără ca Inaltulă ministeră de culte si instrucțiune 
să susțină în citatulă său rescriptă că biblioteca con
fiscată e proprietatea studențiloră dela gimnasiulă roman, 
cat. maghiară, prin disposițiunea sa finală «și ordoneză, 
ca biblioteca confiscată să se ia prin corpulă profeso
riloră și să se așede în biblioteca profesoriloră* se vede 
a adjudecă dreptulă de proprietate asupra acestei bibli
oteci studențiloră respective gimnasiului său corpului pro
fesorală dela gimnasiulă rom. cat. maghiară.

Acăstă .decretare seu adjudecare a dreptului de 
proprietate* e o călcare grea a cercului de competință, | 
căci Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune ca foră 
școlară administrativă nu are dreptă a judecă intr’o causă 
de certă asupra dreptului de proprietate.

(Va urma)1

STATISTICA INVEȚAMENTULUI IN ROMANIA.
S’a publicată de curândă statistica oficială a învă

țământului pe anulă școlară 1881—1882. .Poporulă* 
dă după acăstă statistică următârele cifre: 3,034 scole 
în lâtă țăra; 5,424 profesor! și profesare; 144, 566 po- 
porațiunea școlară de amândouă sexele.

1) . Scdlele se împartă astfelă: Scdlele primare ru
rale de băeț! și fete 2,559; scdlele primare urbane dej 
băeț! 146, de fete 125; licee 7; gimnasii 19; se_ 
minarii 9; scdle secundare și profesionale 12; scăle 
primare normale 8; scdle comerciale 5; diferite scole 
speciale 31; universități 2 cu 8 facultăți; diferite scole 
private 205.

2) . Corpulă didactică: 2,101 institutor! și 358 in- 
stitutdre pentru scdle primare rurale; 476 profesori si 
345 profesore pentru scdlele primare urbane; 158 
profesori pentru licee; 180 pentru gimnasii; 99 pentru 
seminarii; 65 profeser! și 74 profesore pentru scolele 
secundare și profesionale; 88 profesor! pentru scdlele 
normale; 56 pentru scdlele comerciale; 208 profesor! 
și profesâre pentru diferite scdle speciale; 87 profesori 
pentru universități; 738 profesor! și 382 profesore pen
tru diferite scdle private.

3. Populațiunea școlară: 74,432 băeț! și 8,544 fete 
în scdlele primare rurale; 23,832 băeț! și 12,989 fete 
în scdlele primare urbane; 2108 școlari în licee; 2077 
în gimnasii; 1,512 în seminarii; 1,316 fete în scdlele se
cundare și profesionale; 741 băeț! în scdlele primare 
normale; 772 băeț! în scdlele comerciale; 2,035 băeț! și 
291 fete în diferite scdle speciale; 693 studențl în facul
tăți; 7, 320 băeț! și 5,804 fete în diferite scdle private.

Mersulă învățământului pe anii 1876 — 1882 este 
următorulă!

1876 — 77: 2522. scdle, 4 521 profesori 103, 397 
școlari;

1877 78: [2,402. scdle, 4.586 profesori, 119, 
015 școlari;

1878 79: 2,411 scdle, 4,482 profesori, 114 
995 școlari;

1879—80: 2,744 scdle, 4,791 profesori, 117, 385 
școlari;
1880—81: 2,837 scdle, 5,033 profesori, 132, 585 școlari. 
1881 82,3,028 scdle. 5,424 profesori, 144 321 școlari.

Va să dică între anii 1876 și 1882 amă avută 
ună sporă: pentru scdle de 506; pentru profesori de 
893; pentru școlari de 40,924.

De la 1867 și pănă la 1881 înclusivu amă avută 
1,514 bacalaureați împărțiți asl-felă : pe anii 1867— 
1876, 921 bacalaureați, 1877, 74; 1878, 117; 1879, 
121; 1880, 123; 1881, 121.

Numărulă licențialiloră, de la 1864 până la 1881 
înclusivă, a fostă de 453, și anume: 324 de la faculta
tea de dreptă, 15 de Ia facultatea de litere, 13 de la 
facultatea de șciințe; 16 de la facultatea de medicină 
(numărulă doctoriloră în medicină pentru același ană 
este de 185 de la facultatea de farmaciă.

DIVERSE.
Colonia franoesă din Caledonia. — Caledonia nouă 

este ună locă, unde Franța își deporteză criminalistii săi. 
Aici se așlâplă să sosâscă în scurtă timpă o navă cu 50 
de mirese. Acestea s’au adunată de prin diversele în
chisori ale Franciei și mergă ca să fie împărțite pe la 
robi. La acăstă împărțelă se iau numai acelea împreju
rări în considerațiune, că cei ce voiescă să capete câte 
o nevăstuță trebue să fi avută purtare bună și să se fi 
îndrăgită de una seu de alta dintre fetele ce mergă din 
Franța. In modulă acesta se întemeează căsătorii feri-1
cite, și fiindcă amândouă părțile se fericescă, de aceea 
modulă acesta de colonisațiune este de iotă practică. O 
asemenea corabiă merge în totă anulă în coloniă. Robii 
au formată ună corpu forte bună de musică, care dau 
peste săptămână mai multe concerte în Numea. Franța 
ajută și promoveză în orice modă acesta coloniă; își dâ 
tote silințele spre a îndreptă emigrațiunea spre acestă 
locă. Concesiunile care se facă imigranțiloră suntă în 
fondu următârele: 1) Călătoria liberă pănă la loculă desti- 
națiunii pentru tâtă familia și tâte acareturile. 2). Mij- 
locele de traiu pentru 6 luni. 3). Patru hectare de pă- 
mentă de cultură, 20 de hectare de pășune. 4). Uten- 
silii și vite în preță de 150 frnncî. 5). 2 hectare de pă- 
mentă de arătură pentru fiecare pruncă născută în co
loniă. Pentru acestea imigranții suntă datori a rămânea 
4 său 6 ani, după cum este însurată său neînsurată, pe 
moșia sa, și în timpulă acesta să cultiveze o parte. După 
ce a trecută timpulă recerută, pământulă devine proprie
tatea loră. Meseriașii, cari se așeejă acolo, capteă con
cesiuni corăspuncjătore. Foile trancese esagereză fărte 
multă acestă coloniă, lăudându-o peste măsură. Ba chiar 
manifestațiunile oficiose păcătuescă forte multă în privința 
acăsta. Colonia acesta n’aduce țârei mame nimica. Din 
contră îi causeză mari spese. Peste câțiva ani cheltue- 
lile acestei colonii voră fi considerabile, apoi trebue și 
aceea luată în considerațiune, că 10,000 de arestanți 
nici în Europa nu se țină cu nimica. Că o costă pe 
Franța acest! robi în coloniă mai multă său mai puțină 
decâlă acasă, acăsta nu importă. Acelă folosă învede
rată totă îlă are Franța din acăsta coloniă, că ’șl-i de- 
părtăză pe acești fii supărăcioșl.

♦

Munca femeiloră în Anglia. — Munca femeiloră 
jăcă acuma ună rolă fârte însemnată în ramurile indus
triale ale Angliei. «Times* ne aduce interesante deslu
șiri în privința acăsta. După recensemântulă din 1881 
erau pe timpulă acela în Anglia și in Vales 3.883,000 
de femei măritate și altele, care se ocupau numai cu 
economia casei, pe când 388,000 de femei dau mână de 
ajutoră bărbațiloră la ocupațiunile loră și 32,000 de fe
mei fiice și nepote de ale arăndașiloră figurăză în clasa 
lucrătoriloră agronomici. In serviciulă statului se află 
acum 3216 funcționari femeescl, pe când autoritățile 
municipale și locale dau ocupațiune la 3017 persăne, 
1600 lucrăză ca misionare, ca învețătăre biblice, ca 
predicătore ambulante și 3795 figurăză ca călugărițe și 
ca surori de caritate. Mai încolo suntă 100 adjuncte de 
advocatură, 2646 de moșe și 35,175 îngrijitore de bolnavi, 
Ca educătăre ale tinerimii suntă 94,221 femei, pe când 
23,605 sunt ocupate ca învățătăre 1a. scălele mai înalte 
de fete. Musicanți și musicante suntă 11,376, chelnărițe 
și fete pe la hotele 26,487 și servitâre 1,230,606. In 
spitale și în institute publice suntă ocupate 11,528 femei, 
în spălătorii și băi publice suntă ocupate 176,670 și ca 
spălătăre de podini în case 92,474. In comerciu suntă 
ocupate 5980 femei și fete ca magasinarl 4179. La te- 
legrafă și la telefonă suntă aplicate 2228 femei 20,614 
femei sunt îngrășetăre de vite, și 40,346 sunt ocupate la 
lucrările agricole, 10,592 femei lucrăză la legatulă cărți- 
loră. La zidari suntă ocupate 1388 femei, 2035 femei lu
crăză la șelari și la bice. Fabricile de flori ocupă 4461 
de femei și fete, la fabricile de chibrite suntă ocupate 
1887, la fabricele de țigări 8578. Aprăpe 23,000 de femei 
țină case de locuită, 12,728 suntă servităre in hotele și 
în crâșme, 3728 se ocupă cu fabricațiunea de bere și 
de vină de păme, suntă 7633 covrigărese, 13,051 paste- 
tărese, 6855 coferițe, 26,422 precupețe. In fabricele de 
lână suntă ocupate 8501 femei, în fabricațiunea de tortă 
se află 63,801, în fabricele de mătase suntă 39,691, în 
fabricele de bumbacă sunt 302,367. Modiste și croito- 
rese suntă 616,425, cu prăvălii suntă 25,772, dăpănătâre 

17,600, împrumutătdre pe amanetă 1278, și 1403 adu- 
nătăre de zdrențe. Ca meseriașe și lucrătâre nedetir- 
minale suntă 17,799. Ună soiu de femei nu le-a po
menită /limes* și anume femeile prostituate, de care 
se află în Anglia fărte multe.

*
Grandomanulă. — A speculată.... A făcută ceva

avere.... E din clasa de mijlocă. Începe a-și uilâ ori
gina. Se supără când vrei să i-o aduci aminte. Acumă 
numai e ce-a fostă.... Are alte gusturi'  Alte timpuri, 
alte moravuri.... S’a molipsită de boia imitației... Vrea să
ajungă pe cutare și pe cutare măcară în aparență.... Să 
ducă trenulă ce duce acela.... Să se amestece între bo- 
gați. Să dea baluri, serate, să aibăechipage strălucite....
e visulă lui de aură. Să facă sgomotă, să audă lumea 
vorbindă de elă și de ale lui...., e culmea ce ar voi s’o 
sue și s’o ajungă.... Câștigă o miă; cheltuesce jumătate 
din ce câștigă.... Dar lumea nu-și întârce ochii cătră ună 
risipitoră așa de mică.... Trebue să grăbâscă lucrulă..... 
Trebue să grăbescă cu a începe lumea să-lă vorbâscă.... 
Are fete și vie să le mărite.... cu totă ce are țâra maj 
luminată.... Cum o să le mărite fără sgomotă?.... Cine-o
să se uite la ele, dacă n’o să le îmbrace strălucită?.....
Trebue să le facă o cameră, magazină întregă.... plină cu 
rochi.. In fie-care di să schimbe câte una... De diminâță săa- 
nunțepe îngrijitârea rochiiloră, că ac|i osăpue No. cutare său 
cutare... Da, fie-care rochiă își are numărulă în cameră- maga
zină, cum fiecare nebună își are numărulă într’ună 
ospiciu de alienați.... De aceea cheltuesce de două 
ori mai multă ca câtă câștigă, dândă iama și prin 
capitală. In fine, aude vorbindu-se de elă.... Ișî 
cam perde cumpătulă....  E orbită de sgomotulă ce face...
sinonimă cu ală butoiului golă.... și în adevără golă în
cepe să se facă și în averea ce o are  Dar elă nu 
bagă în sâmă... se asvârle și mai susă încă.... Abia 
’și mai aruncă ochii în urmă... spre origină. Ii este gr<5- 
ză de cumă se vede că erâ acolo... se miră cum de a 
putută să trăiască în acea stare.. Cei ce l’au îndrăgită, 
cei ce’lă înconjâră, se închină însă aurului ce curge prin- 
degetele sale; elă crede că omagiile suntă aduse persa
nei sale. Se amăgeșce, căci nu persâna sa propriă a 
făcută sgomotulă, nu meritele lui ’i-au atrasă atențiunea 
celoră ce’lă vizitâză,.. Aceia îlă vădă prin luneta luxu
lui cu care s’a înconjurată... Alârgă, pentru că le dă 
baluri, și pentru că au ună locă mai multă unde petre
ce. £ră elă merge, mereă spre suișă... De la o vreme 
însă ațele ce’lă țineă începă a’și slăbi strânsura... sâ se 
cobâre nu mai pâte, căci s’a suită prâ susă; sâ stea pe 
locă, ârăși nu pâte, căci se deconsiderâză; și apoi, în 
inima lui, n’au încetată încă de a încolți dorințele de 
mărețiă... Ișî mărită una din fete... Se vorbea că-î dă 
zestre luna cu sârele.... Numai bietulă ginereșcie ceia... 
S’a încurcată și nu se mai pâte descurcă... In locă de 
lună și sâre, se mulțumecce cu câte-va stele... Aparen
țele însă suntă scăpate de minune!* Vântă e multă la 
mâră... Mora se învârteșce tare, dară sună cam a secă., 
căci, grăunții suntă pe sfîrșite.. Făină dar o să iasă pu
țină de totă..

«La lauda mare, să nu te duci cu carulă mare* și 
cu tâte acestea, grandomanulă merge totă mai susă.. Mun- 
ceșce acumă până-i iesă ochii, numai pentru a mai pre
lungi agonia salvării aparențeloră... Der numai pâte, își 
rupe gâtulă. „Revista Tlner. Rom.“

*
Unii nou felu de șahii. — Ună fabricantă de porto- 

foliurî a inventată de curândă ună noă șahă de buzu- 
nară, forte originală, avândă mărimea unui carnetă de 
mijlocă. Dâcâ ’lă deschid!, carnetulă formeză o scându
ră de sahu, ale cărui câmpuri suntă împletite din pang- 
lice de mătase. Figurile suntă turnate din metată și se 
potă culcâ. Cu piciârele loră se înțepenescă în înche
iaturile fâșiiloră de panglice. Astfelă în ori ce vagonă 
de drumu de feră se pâte improvisâ ună șahă. Dâcă 
la o stațiune se întrerupe jnculă, atunci se culcă figurile 
în posițiunile în care se află, se ’nchide carnetulă și se 
bagă ’n buzunară. Decă trenulă se pune ’n mișcare, 
joculă pâte reîncepe.
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aurit ungara.6% 122.50
Rentă .de aură 4°/0 . . . 92.80
Rentk-de hârtiă 5°/o . . 88.60 
împrumuturi căiloru ferate 

ungare'.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.25

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.25

Bonuri rurale ungare . . 100.80
Bonuri cu cl. de sortare 100.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi...............................100.25
Bonuri cu cl. de sortarelOO.-- 
Bonuri rurale transilvane 100 30

Cursulu la bursa de Viena
din 27 Septemvre st. n. 1884.

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

vină ung......................... 98 90
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................114.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.25 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Rentă de arg. austr. . . 81.65
Renta de aură austr. . . 103.— 
Losurile din 1860 . . .13410
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  853 —
Act. băncel de credită ung. 287.75 
Act. băncel de credită austr. 288.60 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9-661/ii
Mărci 100 împ. germ. . . 59.70 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Renta română (5%). . . . Cump< 93

SSursa de Slsieîirescî.
Cota oficială deliț 11 Septemvre st. v.

Renta rom. amort.. (5°/o) . . » 921/4
> convert.. (6°/0) . <. * 96

împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 31
Credit. fonc. rural (7%) • • » 102

> „ „ (5%) • • H 91
> » urban (7°/0) . . » 101
* » (6°/o) • • > 97
» > (5°/o) • • > 86’/t

Banca națională a României » 1403
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 365.

« » » Națională . . 241
Aurii > 6'50. »/0
Bancnote austriace contra aură A 2.06.

Societatea comercială română Bassarabianu Calfoglu «fc Comp. 
BULETINU

BRĂILA 12 Septemvre 1884.

Ven^etorfi Cumperetortt Felulii Kilo Libre PrctulăJ Notițe

Soc. Comercială I. Bellet Grâu .840 56’/4 8 20 Magasiă
N. P. Politis & C-ie L. & M. Feitler Porumbă 480 591/4 53 75 Caică

Eul. Georgieff [. D. Nicolopulo & Cie H 540 591/, 54 — »
P. D. Vamvuri d-to ÎJ 770 57V4 52 25 >

M. Grimani Louis Dreyfus & C-ie n 130 591/, 51 50 >
Panaitescu P. Coventry & C-ie Secară 100 55— 54 — Magasiă

d-to d-to H 80 54— 53 —
d-to d-to Jî 60 5672 55 — »

Th. D. Faranga d-to îî 280 527, 49 — »
Goldenzweig C. Nicolaidi & C-ie n 250 55— 53 75 >
W. P. Sassu P. Coventry & C-ie n 210 52V2 49 50 >

I. Catzica M. Cohen Fasole 160 100— 19 90 Caică
Samarian Căpitană 108 > 20 —

Jt

u. .   M.TOggayTO   •   .............................................. ...

i s Casse de Wertheim % |
i ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu i 
] se pottl sparge, din cele mai renumite fabrice de casse j 
I L. FLEISCI IER, | 

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile i 
ș condițiuni și în tote mărimile j

î lustinianu M. Grama, i

: 5—20 depositarulă fabricei în Brașovu. ;
O«*,»**?»«•• ...«•..•Ti    rrrr."     OOOO         

1-3 AVI
De Miercuri în 1 Octonivre st. n. încependă costă

carnea, de vită 40 cr. unu Kilo.
M. FLEISCHER & Comp.

ri

1881.

vând. 94
’ 931/4
» 97
» 33
, 103
„ 9P/2
» 102
» , 98
* 87Va
» 1440
, 368
» 245
. 6 —
, 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 29 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cmnp. 9.15 Vând. 9.15
Argint, românesc................. . » 9.— » 9.05
Napoleon-d’orI..................... . » 9.62 » 9.C5
Lire turcesc!......................... . > 10.90 » 10.94
Imperial!............................. . > 9.87 » 9.90
Galbeni................................. . » 5.64 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . ,. . > 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7-10 7o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
“"2, silvaniei“ se potu cumpera în tutunge- 

ria lui Cwrass (în casa prefecturei.)

ESPOSIȚ1UNE DE VESTMINTE GATA PENTRU 
DABDE si B5ĂK35ATI.5 »
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Spre a satisface dorințeloru esprese din mai mulie 
părți am esoperatu de a ni se pune la disposițiune pentru 
durata de 8 dile o cuantitate aldsă de pălării garnisite — 
pentru dame, care pălării le putemă și arătă încependă 
din 26 Septemvre curentă.

Dedrece în totă casulti trebue să renapoiămu pălăriile 
până în 4 Octomvre, drepții aceea rugămă pe prd onora- 
tulu publicu să ne cerceteze câtă se pdte mai curendu.

Totdeodată recomandămu depositulii nostru bine asor
tată cu mărfuri de manufactură de modă din țdră și străine, 
— în specialii cu novități în stofe pentru vestminte 
tdmnă și idrnă, cu stofe de mătase ndgră și colorată, 
catifele și brocate — de catifea — negre și colorate, 
totu feliulii de mașdne, 
bune și cu totu feliulă 
ndstră.

Cumpărăturile fiindă
condițiuni favorabile, ne aflămu în plăcuta posițiune de a 
reduce și mai multă prețurile ndstre ce au foștii și până 
acuma moderate — și sperămu că vomă mulțămf câtu se 
pdte mai bine pe prd onoratulu publică atâtă prin bună
tatea câtă și prin deosebita 
prin soliditate rigurdsă.

de
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cu 
decu mănuși recunoscute deja 

de articole țenătdre de branșa

făcute de noi în personă și sub

frumsețe a mărfei alese —

/

Cu distinsă stimă

Frații Simai
Tărgulă Grâului Nr. 560.
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Stofe de lână late de 1 Mtr. pentru vestminte de iernă ă metru cu 75 cr.
Stofe de lână late de 58/100 pentru vestminte de ernă â Mtr. 47—50 cr.

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

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

Mineralulă Paralithicon este liberă de orl-ce substanță care ar conțind sdu 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.

Hegulă de aplicare.
Pentru ună cazană de o putere de 10 cai trebue 6—8 Kilo. Se ia.acestu prafă, se pune într’ună vasă și se tdrnă pe elă 5—6 litrii

de apă caldă stândă ast-felă 8 până ’n 10 ore, se amestecă și ddcă va fi încă grdsă, se mai tdrnă atâta apă până se subțidză așa ca să poți
.unge cu elă, apoi se unge cazanulă. La cazane rotunde se 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. — Depositulti generalii la d-lă
George Inke, Brașovii strada Căi dar ar Hor îi Bir. 5OG.

P B, E T U L U DE KILO
5

decă se cumpără o cantitate mică cu embalagiu cu totu 4 franci, în cantitate mai mare cu embalagiu 5 franci pentru România.
Cu distinsă stimă

Geor^ Isak® și Hermaam Feteold.
Fabrică de articuli chemici pentru funcțiunarea mașineloră de vaporă.

Agenții autorisatii d-nulîi loanîi Teutsch.
Tipografia Alexi Brașovă.


