
România și străinătate:
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♦ la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANULU XLVII. . aH,nbH0,ISBII,E:, « kvO seria garmondU 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare
SorisorT nefrancate nu se prlmesou. — Manusorlpte nu se retrămltu.

171. Mercuri 19 Septemvre (1 Octomvre) 1884.

Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei"
Cu I Octomvre st. v. 1884 se începe nnft sion 

abonamciBtft, Ea care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul!!: S’eiatrii Aiistro-Ungaria cu 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 11., pe nnft anii 
12 11. Pentrw Roiuftaiâa și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unii anii 36 
franci.

RugămU ped-nii abonați, ca să binevoiască a-și 
rcînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea (țiarulmi se nu se întrerupă.REDACțIUNEA „&AZETEI TRANSILVANIEI.11

Brașovu în 18 (30) Septemvre.
Eri s’a deschisu dieta ungurescă din Peșta 

de Maiestatea Sa printr’unu mesagiu regescu, pe 
lângă ceremonialulu obicinuită.

Era de prevăzută că discursulă tronului, 
care este redactată de șefulă cabinetului, va cu
prinde cu alte cuvinte aceeași programă, ce a 
desvoltat’o d-lă Tisza în faimdsa sa vorbire 
dela Oradea. Și într’adev&ru, dintr’ună estrasă 
telegrafică, ce ni s’a împărtășită, vedemă că în 
discursulă tronului se accentu^ză din nou t6te 
postulatele ministrului-președinte.

Mai ântâiu este reforma camerei magnați- 
loră, care o cere mesagiulă în interesulă statului 
ungară. Apoi vorbesce de măsuri de îmbunătă
țire precum: stabilirea mai drăptă a pensiuniloru 
pentru funcționarii statului, străformarea proce- 
durei penale, regularea Dunărei de susă, a Por- 
țiloru de feră ș. a. și dice că și prelungirea pe- 
ribdei legislative se vede a fi necesară.

Câtă privesce tractatulă de vamă și de co- 
merciu cu Austria, mesagiulă speră că elă se va 
reînoi fiindă părțile contractante cătră olaltă cu 
echitate, dedrece acâsta răînoire este în interesulă 
ambeloră state ale monarchiei.

Discursulă tronului accentudză după acesta 
că relațiuuile monarchiei cu Germania sunt cele 
mai intime, asemenea și relațiuuile ei cu celelalte 
state esterne sunt cele mai amicabile și că, prin 
urmare, lucrarea dietei nu va fi împedecată de 
nici o încurcătură esteridră. Apoi urmdză ast- 
feliu:

„Acdsta împrejurare (adecă pacinica situa- 
țiune) de sigură o veți folosi pentru aceea ca 
se aplanați cu înțelepciune politică și unde 
este de lipsă cu strictă energiă greu
tățile din întru, să faceți finită agitațiuniloră 
dintre rasse, confessiuni și classe, cari producă 
numai frecări, pentru ca astfeliu în țările de pe 
teritorului s-lui Ștefană rassele, confessiunile și 
classele diferite să pdtă află mulțumire în aceea 
că trăescă la olaltă.“

Nu mai este de lipsă să arătămă ce înțelege 
guvernulă Maiestății Sale sub energica campaniă în 
contra pretinseloră agitațiuni interidre, ce a fostă 
anunțată în pasagiulă citată din discursulă tro
nului. Ceea ce nu i-a succesă a dobendf pe 
cale ordinară, adecă mulțămirea popdreloră ne- 
magliinre cu starea actuală a lucruriloru, guver
nulă crede că va câștigă prin întrebuințarea 
unei „stricte energii. “

Ce rătăcire! Când s’a mai ’vădută ca ună 
poporă se fi fostă împăcată cu măsuri escepțio- 
nale? Nu s’au luată destule măsuri de aceste 
contra Maghiariloră sub regimulă lui Bacii și dre 
putut’a cjice acestă regimu că a făcută ca Ma
ghiarii să fie mulțumiți?

Și cum se afle popdrele din acestă stată 
mulțămire în conviețuirea loră, când unulă este 
stăpână, dr celelalte servitdrele lui, când unulă 
mâncă totă miedulă și celorlalte li se dă numai 
cdja? Ce conviețuire este acdsta?

Din momentulă de când s’a nimicită auto
nomia Transilvaniei proclamându-se aservirea și 
asimilarea Româniloră și a Sașiloru ca o nece
sitate pentru asigurarea esistenței statului, a pie
rită pacea și mulțumirea dintre Nemaghiari. Ei 
se vădă pe di ce merge mai multă amenințați 
și scurtați în drepturile loră, cari tdte de-a ren- 
dulă s’au sacrificată pe altarulă maghiarismului 
violentă.

Nici astădî Transilvania nu este represen- 
tată, ori este representată numai o fracțiune 
ardeldnă, în dieta ungară. Nimenea nu se mai 
îngrijesce de interesele poporațiunei ei, țdra sără- 
cesce și dă îndărătă. Ddr șovinismulă și fana- 
tismulă maghiară cresce vecjândă cu ochii și se 
încumătă a restabili cu forța, ceea ce pdte fi nu
mai opera dreptății și a echității cătră toți: mul
țumirea generală.

Nu trebue se fie cineva mare profetă spre 
a vedd că așa ceva este cu neputință. Ddr cine 
scie la ce va servi și acdsta? Se vede că sdrtea 
ndstră este ca să-o pățimă și mai rău spre a pută 
ajunge odată la ună bine.

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

<wwrgiiiu, 30 Septemvre. — Părechia prin
ciară de cordnă după o călătoriă de 37« dre dela 
Tergulă-Mureșului a ajunsă aici la 107a dre a. m. 
fiindă salutată de poporațiunea și preoțimea ro
mână, de dspeții curții și de funcționari. Satele 
pe unde au trecută Altețele Loră erau frumosă 
împodobite. La drele 12 din di a fostă dejună, 
după care prințulă de cordnă a făcută o escur- 
siune la vechia cetățuiă a lui Racoți spre a îm
pușcă buhe. Alteța Sa a și împușcată două buhe 
mari. Sera la 6 dre a fostă prâncjulă, la care 
au fostă invitați toți dspeții.

ISudapesta, 30 Septemvre. — Maiestatea 
Sa visitâ eri după amd(j.i fără de veste esposiția 
permanentă artistică uitându-se și la opera lui 
Munkâcsy. După o jumătate de dră s’a depărtată.

JSudapesta, 30 Septemvre. — Partida 
stângei estreme a ținută asără la 6 dre o conte- 
rență, în care a decisă de a purtă în viitoră nu
mele partida independenței dela 1848. De alt
mintrelea ea va stă pe basa uniunei personale. 
Punctele principale ale programei acestei partide 
suntă: independință, liberalismă și cea mai de
plină egală îndreptățire. (??)

CRONICA PILEI.
Pactulă dualistă dintre Austria și Ungaria s’apropiă 

de sfârșită. Ministrulă președinte ungurescă pare a fi 
forte îngrijată de resultatulă revisuirii pactului, căci încă 
de acum a găsită cu cale să pipăe pulsulă gânduriloră 
cabinetului din Viena în acestă privință. In dilele acestea 
ministrulă președinte Tisza a adresată cabinetului aus
triacă o notă, în care atrage atențiunea miniștriloră aus-1 

triăcl asupra apropiatei espirări a pactului, precum și 
asupra importanței d’a se luă câtă mai curândă în des- 
batere stipulațiunile lui, și anume în loculă ântâiă cesti- 
unea reînoirii convențiunei vamale și comercaile. In notă 
se accentueză, că guvernulă ungurescă doresce în modă 
deosebită acestă reînoire, însă cu ore care modificări; 
totdeodată în notă se pune mare preță pe aceea, de a 
se set părerea ministerului austriacă în privința reînoirii. 
In urma acestei note se potă consideră prin urmare tra
tările ca începute oficială.

*
De când partida clericală din Belgia a reușită a 

face să se sancționeze legea de scăle, propusă de ea, 
domnesce în Belgia mare iritațiune. Procurorii și orga
nele poliției suntă în deplină activitate si pare că măsu
rile ce le iau producă din ce în ce mai mare fierbere 
în poporă. Cea mai mare bătaiă de capă i-o face 
guvernului liga republicaniloră, care a debutată (jilele 
trecute c’ună manifestă fulminantă. In contra celoră ce 
au șubscrisă acestă manifestă s’au ordonată perchisiți
uni domicilare, fiindă acusațl că au făcută »complotă 
spre a răsturnă actuala formă de guvernământă.« Ase
meni perchisițiuni s’au făcută în domiciliulă lui Canbergh 
șefulă partidei republicane, advocată și membru ală con
siliului comunală, ală D-rului de Pape, medică vestită 
D-riloră Manchi și Willman dela (jiarulă .Național* ș. a. cu 
tolulă 11 perchisițiuni. Totodată a ordonată direcțiunea 
poliției o strictă supraveghiare a străiniloră ce se află în 
Bruxela, dedrece se crede că străinii organisâză mani
festările și turburările.

*

Alegerile, ce s’au făcută de curândă în Spania, au 
dovedită că clericalii, pentru cari Regele Alfonso și-a 
dală tdte silințele ca să-i întărâscă pentru o politică con- 
servătore, au lucrată în ascunsă pentru partida preten
dentului la tronulă Spaniei Don Carlos. Alegerile pro
vinciale au eșită în favârea Carliștiloră și a republicaniloră 
lui Castelar. In provinciile nordice preoții predică fără 
sfială, că numai Don Carlos e adeveratulă succesoră ală 
lui Alfonso, care și așa e bolnavă. Impresiuneaa ce a 
produs-o asupra Regelui resultatulă alegeriloră, e sdro- 
bitore și se pare că va scdte din cabinetă elementele 
clericale cele mai pronunțate. Celă dintâiu ministru, ce 
va fi scosă din cabinetă, este Pidal, despre care scimă 
că, piin discuisulă seu ținută în senată încontra unității 
Italiei, a provocată ună conflictă între acesta și între 
Spania. Regele Alfonso e convinsă acum, ca clericalii 
îi slăbescă tronulă pe care șede, prin urmare trebue să 
se curețe de ei, dâcă nu vrâ să ajungă în periculdsa si- 
tuațiune, de a-șl discută ddmnia cu Don Carlos.

*
Operațiunile francese contra Chinesilorăse dice 

că se voră începe în curăndă. Ministrulă președinte 
francesă, Ferry, a primită o depeșă dela admiralulă 
Courbet, în care îi comunică, că pregătirile suntă ter
minate și că acțiunea se va începe imediată, țîiarulă 
.Paris* anunță: Admiralulă Coubert va merge la Ke 
Lung, va goni garnisona chinesă de acolo, va fortifică 
înălțimile de prin prejurulă acestui portă și vă așetjă 
acolo ună corpă de ocupațiune. Ministrulă de marină 
aștâptă esecutarea ecestei operațiuni în cursulă săptămâ- 
nei viitOre. Astfelă, dice .Paris/ Francia va câștigă ună 
zălogă de o valore multă mai mare decâtă este despă
gubirea ce o cere dela China și va pute să aștepte în 
liniște esecutarea tratatului dela Tientsin.

SITUATIUNEA DUPĂ ÎNTREVEDEREA DELA 
SKIERNEV1CE.

Cetimă în „Neue freue Presse“ :
încă multă timpă va rămâne întâlnirea împărați- 

loră acoperită c’ună vălă grosă. Numai schimbările ce 
voră urmă după asta in situațiunea politică a Europei 
voră arătă și celoră neinițiațl cam de ce felă au fostă 
înțelegerile ce au avută împărații și miniștrii la Sckierne- 
vice. Der puțină câte puțină se simte chiar de pe acuma 
respirațiunea epocei celei nouă, și în conture se arată 
0 schimbare în relațiunile stateloră europene. Mai ân- 
teiu se păte observă cu ărecare siguranță 0 isolare a



SOIRI MERUNTE.
Ni se scrie din Gurghiu, că vânătârea ce o va face 

prințulă de corână Rudolfă va ave ună resultată splen
didă. 1 
ția urși ca 
ți pănă în

• Angliei, unii lucru, care acum câți-va aniI se privea ca 
ună ce imposibilă. In măsura aceea în care Francia 
ese din posițiunea isolată și se apropiă de puterile, cari 
au în fruntea loră împărați, cu câtă Francia se apropiă 
mai tare de învingătorulă său din 1870 și întră în re- 
lațiunl mai amicabile cu elfi, cu atâtă Anglia pare a se 
depărtâ mai tare dc statele europene și a-și luâ o posi- 
țiune politică față cu puterile continentale europene, care 
corespunde cu posițiunea sa insulară. Ce diferință mare 
este între astădi și între diua aceea când s’a întorsă Bea- 
consfield dela congresulă din Berlină, când cjise« că sa 
întorsă cu pace și cu onâre.

De conferința din Londra nu- sa alesă nimica, aran- 
geamentulă dintre Francia și Anglia s’a ruptă. In mânile 
lui Nubar pașa se află protestulă Europei în contra resul- 
tateloră ocupațiunii egiptene, ba tocmai acuma se vor- 
besce despre o nouă conferință, care să împedece pe Anglia 
de a face în Egiptă singură ceea ce voesce disconsiderândă 
cu totulă interesele celorlalte state europene, ba pute
rile pară a fi dispuse, ca să resolveze cestiunea egiptenă 
și fără de voia Angliei. Astătjl tâte puterile continen
tale, afară dâră de Italia, se pară a fi în contra politicei 
englese, dar mai greu apasă în privința acâsta Germa
nia, care nu lasă ca Anglia să facă măcară ună pasă 
în direcțiunea apucată. Astădi numai Italia se mai arată 
binevoitâre și cruțătâre cătră Anglia și acesta o face, căci 
e rivală cu Francia.

Nu scimă decă prin întâlnirea împărațiloră nu s a 
operată o depărtare a Germaniei și-a Austriei de Italia. 
Dâr despre alianța triplă dintre Germania Austria și Ita
lia nu mai este nici pomană dela întâlnirea împărațiloră 
la Skiernievice. Și așa politica guvernului italiană a 
fostă amarnică combătută de oposițiunea națională, ca o 
politică stârpă. întrunirea împărațiloră n’a putută ave 
nici ună altă scopă, decâtă de a apără interesele con
servative ale Europei. Ce ar fi putută împedecâ acestă 
operă, ar fi fostă o alianță a puteriloră apusene. Dar apoi 
tocmai Bismarck a sciută să spargă o alianță ce s’ar fi 
putută formă între Francia și între Anglia prin aceea, 
că a protegiată în timpulă din urmă politica colonială a 
Franciei cu atâta ostentativă amicabilitate. Italia și An
glia sunt avisate numai la puterile loră singure, der ele 
nu voră pute face nimica în contra politicii, care s’a In
augurată în Skiernievice. Ce influință va avă acesta po
litică asupra afaceriloră nostre interne nu pulemă sci.»

De multă timpă n’au fostă prin acelă ținută atâ- 
acuma. Din causa fâmei se cobâră din mun- 
câmpă.

—0—
Octomvre st. n. în sala teatrului de aci vorăLa 7 

începe representațiunile trupei teatrale germane de sub 
direcțiunea d-lui Friedrich Dorn. Cu a treia represen- 
tațiune începă a valoră abonamentele.

—0—
Ună anume I. Popovici, care dispăruse dele gara din 

Ploeștl cu 15,000 franci, a fostă prinsă în berăria Quandt 
din Sibiu. Meritulă, că s’a pusă mâna pe elă, este ală 
d-lui Hiemesch, căpitanulă Brașovului, care fusese deja 
încunosciințată de poliția din PIoești. D. Hiemesch, aflân- 
du-se în Sibiiu și mergândă în numita berăriă la prândă, 
dădu peste pasărea dispărută.

—0—
La 27 Septemvre sera s’a deschisă noulu edificiu 

ală operei regale din Pesta. M. Sa împăratulQ și toți 
miniștri ungurescl au asistată la Inaugurare.

—0—
«Narodne Novinje» anunță, că vicespanulă co

mitatului Turocz a confiscată, din ordinulă ministerului 
de interne ungurescă, tâte hârtiile reuniunei femeiloră 
«Zivena» din Turocz-Sz.-Marton.

—0—
Adi s’a deschisă noua dietă croată. Cum voră 

decurge desbaterile și câtă va dură dieta, vomă pute 
sci câtă de curândă.

—0—
«Răsboiulă» spune, că agenții stăpînirii împrăștiă 

în tâte părțile șcirea că guvernulă nu va permite a se 
face serbarea centenarului lui Horia, în scopă d’a para- 
lisâ lucrările comitetului de organizare. Acestă comitată 
însă, nu se sperie și merge înainte cu preparativele serbări, 
care promite a fi fârte impozantă.

—0—
Camerile României se voră convocă pe la sfârșitulă 

lui Septemvre în sesiune estraordinară. Voră votâ câteva 
proiecte de legi, și apoi voră fi disolvate, spre a se face 
alegeri nouă după legea electorală revisuită.

—0—
Regele și Regina României se pregătescă, spună 

fiarele din Bucuresci, să mergă în curândă la Sigmarin- 
gen, unde prințulă de Hohenzollern și princesa Iosefina 
’și voră celebră nunta de aură, 
voră asistă la acâstă celebrare.

—0—
«Voința Națională» spune că 

5Va âre sera, întorcându-se de la 
de 90 condamnați din penitenciarulă de la Slănicu, 5| 
din ei au reușită să forțeze convoiulă și au fugită. Sen
tinelele trăgândă cu armele la o distanță de 300 metri, 
4 din ei au fostă omorîți, unulă gravă rănită.

—0—
Epidemia de vărsată bântue cumplită Triestulă. 

Intr’o singără casă s’au bolnăvită dece persâne, dintre 
care trei au și murită.

—0—
In Metz a fostă esecutată la 23 Septemvre st. n. 

ucigașulă Sonnenschlin. înainte de esecutare, vorbi con
damnabilă [înaintea poporului adunată, mărturisindă 
crima sa, și ’și esprimă speranța că va fi totuși grațiată. 
După cinci minute îlă grația funia.

—0—
«Central News» anunță din Petersburg, că Țarulă 

a grațiată 42 nihilist], cari fuseseră condamnați să fie 
deportați în Siberia, âr altoră 72 le-a micșorată pedepsa.

—0—
Din Calcutta, în India, se scrie, că în pușcăria din 

Mandalay s’au revoltată arestanții. Numai după ce mai 
multe sute de 
potoli revolta.

Programa > partidei iadepeudeiiiței dela 
1848. <

„Pești Naplo“ publică proiectulu acestei pro
grame a „partidei independenței dela 1848“ pre
cum l’a propusu Paultt Hoitsy în conferența 
stângei estreme. Ea este de următorul u cuprinsă :

Punctulă 1 dice: Trecutulă nostru istorică precum 
și aspirațiunile maghiare naționale pretindă despărțirea 
nâstră de Austria. De aceea partida independinței dela 
1848 va face totă posibilulă ca să se stergă art. de lege 
XII din 1867. Partida cere autonomia Ungariei în afa
ceri de răsboiu, finance, vămurl și în afacerile esteriore 
și nu recundsce altă comunitate cu Austria, de- 

■ câtă comunitatea persdnei domnitorului. — Punctulă 2 
desaprobă politica de ocupațiune bosniacă. — Punctu 
3 se ocupă de Croația. Partida doresce susținerea 
pactului ungaro-croată dela 1868 și buna înțelegere cu 
Croația. — Punctu 4 arată dorințele partidei în pri
vința libertății cultului, a libertății personale, de pressă, 
a cuvântului, întruniriloră ș. c. 1.

Punctu 5 accentuâză câtă de necesară este ca dife
ritele naționalități să trăescă în bună înțelegere în Un
garia independentă. De aceea una din năsuințele princi
pale ale partidei va fi de a câștigă pe naționalități pentru 
idea statului ungară independentă. — In P. 6 se venti- 
lâză cestiunea cum s’ar pute să se estindă din ce în ce 
libertățile publice — P. 7 dice că una din problemele 
partidei este apărarea moralității și a sâmțului religiosă.

P. 8 tracteză despre reformele din întru și despre 
miseria ce se vede pe terâmulă administrației și ală justi
ției. — P. 9 pretinde înmulțirea scolelâră și a altoră așe- 
cjăminte de cultură. Partida doresce introducerea instruc- 
țiunei gratuite. — P. 10 se ocupă mai alesă de intere
sele industriei și ale comerciului și arată relele ce se 
nască pentru țeră din tractatulă de vamă și comercială 
cu Austria. — P. 11 tracteză despre reforma camerei 
magnațiloră.

Punctă 12 în fine accentueză din nou în modă 
energică, că partida este contra afaceriloră comune cu 
Austria; ea combate prin urmare instituțiunea delegațiu- 
niloră, nu va luă parte la ele și va face oposițiune ener
gică guvernului în tâte cestiunile pactului cu Austria. 
Partida este convinsă că ideea independenței este viuă 
în poporă și speră că domnitorulă încoronată nu se va 
opune voinței poporului la casă când partida ar ajunge 
de a dobândi maioritatea în parlamentă.- - - - o- - - - -

-O-

Suveranii României

Vineria trecută pe la 
muncă unii convoîă

criminalist! au fostă omorițl, s’a putută

—0—
Anatolia, muri de curândă proprietarulă 
Hilmi Efîendi în etate de 110 apl, lăsândă 
fii. Aceștia neunindu-se în privința îm-

In Billis, 
turcii Cogrulii 
în urmă ’i 26 
părțirii moștenirii, s’au dusă toți în Constantinopole, ca 
Șeicul Islam să decidă.

denții, fie profesorii de la gimnasiulă rom. cat. din Lu- 
goșă, dăr când voiescă d-loră a combate susținutulă 
nostru dreptă de proprietate, atunci ei suntă constrînși, a 
dovedi contrarulă față cu posesiunea, ce învâlvă în sine 
presumpția legală pentru ală nostru dreptă de pro
prietate.

Acesta se vede că o scie și d. Minitru, căcî din 
posesiune voiesce să ne sc6tă, să ne lipsescă prin o 
tragere de penă de presumpția de dreptă, ce ni o dă 
posesiunea bibliotecei, — de acea ordoneză preluarea bi
bliotecei prin corpulă profesorală și așezarea ei în bibli
oteca profesoriloră.

In decursulă cercetării nimenea nu a pretinsă drep- 
tulă de proprietate asupra bibliotecei confiscale decâlă 
«biserica nostră.< Dar cercetarea a decursă în aceea di
recțiune adversară, ca să afle cause, motive pentru slă
birea dreptului de proprietate a bisericei asupra hiblio- 
tecei confiscate, — atunci eo ipso stăpânul ă bibliotece 
e domnulă Ministru respective gimnasiulă rom. cat. ma
ghiară din Lugoșă ca subalternulă său! Acestă procedură 
a fostă unlaterală și incorectă, dar nici resultală reală nu 
a avută, căci âtă ce se afirmă că s’a constatată în de
cursulă cercetării:

1. că studenții inculpați au afirmată, că biblioteca 
confiscată e proprietatea studențiloră români dela gimna
siulă din Lugoșă;

2. că pe unele cărți s’a aflată scrisă «proprieta
tea studențiloră dela gimnasiulă din Lugoșă.»

Pre basa acestoră date a aflată de dreptă Inaltulă 
ministeră de culte și instrucțiune a judecă dreptulă de 
proprietate asupra bibliotecei »corpului profesorală' seu 
«bibliotecei profesoriloră.»

Ad 1). Ce a afirmată unulă seu altulă dintre stu
denții inculpați nu ne privesce, der de âre-ce nici unulă 
dintre studenții inculpați, nici toți la olaltă, nici afirma
tiva loră societate, declarată altcum ca oprită și illegală, 
nu au fostă în posesiunea acelei biblioteci, nu au avută 
nici ună dreptă de a dispune de ca; dreptă aceea aser
țiunea studențiloră inculpați nu e întemeiată și susținută 
de nici ună faptă și ca atare nu p6te alterâ dreptulă 
nostru de proprietate.

Ad 2). înscrierea ce s’a aflată pe unele dintre 
cărțile din bibliotecă proprietatea societăței studențiloră 
români dela gimnasiulă din Lugoșă» nu pâte dovedi 
dreptulă de proprietate, căci aceea societate a studenți
loră români dela gimnasiulă din Lugoșă de multă nu 
mai esistă. Dar decă ar esistâ numai aceea so
cietate a studențiloră români dela gimnasiulă din 
Lugoșă, ar pute ' întemeiâ dreptulă său de pro
prietate asupra bibliotecei, și chiar acea societate a 
studențiloră români dela gimnasiulă din Lugoșă nu 
ar dovedi prin inscripțiunea citată nimică în contra drep
tului de proprietate a bisericei, căci aceea inscripțiune 
s’a pusă numai ca să se recunoscă dreptulă de folosire, 
dar, cum a intrată aceea carte în bibliotecă, care e pro
prietatea bisericei, în acelă momentă dreptulu de pro
prietate a devenită pentru biserica nâstră necontestabilă. 
Altcum abstrăgândă dela tâte acestea, cine pâte cu serio- 
sitate susțină, că după numele și inscripțiunile scrise pe 
cărți are să se dejudece dreptulă de proprietate, căci de ar 
stâ acâsta, atunci câți proprietari de mari biblioteci, 
cari și-au procurată cărți dela antiquarl, ar tremură de 
frică, că cărțile cumpărate de ei ar pute deveni proprie
tatea acelui proprietară de mai nainte, ală cărui nume 
să află scrisă pe foia primă.

Față cu aceste argumente cade și motivulă 2, pen
tru care a aflată Inaltulă ministeră de culte și instruc
țiune cu cale a judecă dreptulă de proprietate gimnasiu
lui rom. cat. din Lugoșă.

Tote acestea le-amă espusă ca se probămă, că și 
în fondă dreptatea e a nâstră, deși accentuămă cu totă 
gravitatea, că cea mai principală causă a reinonstrării 
nâstre e întrebarea de competință, că adecă are Inaltulă 
ministeră de culte și instrucțiune dreptă a deliberâ asu
pra dreptului de proprietate, care e de certă între bise
rica nâstră și între gimnasiulă rom. cat. din Lugpșă?

La acesta întrebare nu numai răspundemă că nu are 
dreptă, ci declarămă că nu recunâscemă de competentă 
hotărirea sa, căci decă amă face acesta, amă vătămâ 
legea și drepturile nâstre.

Dreptulă de proprietate nu se pâte judecă fără ascul
tarea părțiloră; biserica nâstră nu a fostă ascultată 
nici decum în acesta causă.

Dreptulă de proprietate nu se pâte judecă decâtă 
numai în urmarea inacționărei; biserica nâstră nu a fostă 
nici când inacționată pentru a recunâsce drepLulă de pro
prietate asupra acestei biblioteci.

Dreptulă de proprietate nu se pâte judecă decâtă 
prin judecătoria civilă; Inaltulă ministeră de culte și in
strucțiune nu e judecătoriă civilă, ci administativă.

, Dreptă eceea judecata înaltului ministeră de culte

Afacerea bibliotecei studenților!! romani
din Lugoșiu.

(Corespond. part, a «Gaz. Trans.»)
(Urmare și fine, din Nr. 170.)

Biserica nostră a susținută și susține, pe basa 
posesiunei, pe basa documen.eloră și dovediloră sale, 
că dreptulă de proprietate asupra numitei biblioteci e I și instrucțiune, prin carea decreteză dreptulă de proprie- 
ală ei, — cine afirmă contrarulă? Nu scimă! fie stu- tate asupra bibliotecei cestionate gimnasiului rom. cat,



din Lugoșă, Irecendă peste competința înaltului ministeră 
e illegală.

lJe basa celorti espuse ne rugămă de Sp. ta, ca sg 
binevoiescî a înaintâ acestă rugare de suprarevisiune prin 
Sp. d. vicc-comite călră pre Inaltulă consiliu ală ministri- 
loru țării, âră pe acesta îlă rugămă, ca să caseze acea 
parte a intimatului ministrului de culie și instrucțiune 
Nr. 26.335—1884, prin care «ordinâză, ca biblioteca con
fiscată cu ocasiunea investigațiunei efeptuite in contra 
studențiloră din gimnasulă rom. cat. maghiară din Lu
goșă să se preiâ prin corpulă profesorală și să se așede 
în biblioteca profesoriloră.

Lugoșă în 16 Septemvre 1884.
Cu totă respect ulu 

Coriolană Brediceană m. p., 
preș. com. par. a bis. gr. or. rom.

din Lugoșă.
(L. S,) Partenie Pesteană m. p.

notarii.
Referitoră la recursulă dinteiu îndreptată contra or- 

dinațiunei judelui cercuală administrativă am primită dela 
acela și în 18 Sept, următorulă răspunsă:

4493. Dela judele cercualti adm. alti Lugo- 

adm. 1884 șuiul.
Spect. domnă Coriolană Brediceanu preș, comunei 

bisericescl gr. or. în Lugoșă.
Apelația în causa predării bibliotecei studențiloră 

români dela gimnasiulă din Lugoșă prin comuna biseri- 
căscă gr. or. din Lugoșă.

Pe lângă redarea acestei apelații în origine te în- 
cunosciințeză, că, deorece motivele espuse în apelația 
presentă suntă identice cu cele espuse în cea înaintată 
cătră Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune; dedrece 
și altcum contra hotărîrei înaltului ministeră apelația nu 
are locă, și deorece acăstă apelațiă are intențiunea a 
amenâ predarea, o respingă din oficiu și defigă ca ter
mină de predare a bibliotecei diua de 23 Septemvre a. 
c. drele 3 d. a.

Lugoșă în 18 Semtemvre 1884. 
fL. S.) Marș o vszky m. p.

solgabirău.
In contra acestei decisiuni a judelui cercuală comi- 

tetulă parochială a indată următorea
Ap elațiune

Spectabilitatea ta susțin! în decisiunea No. 4493 
din 1884 cumcă:

1) . motivele din «Recursulă* nostru sunt totă acelea 
care le-a declarată Inaltulă ministeră de cu’Le și instr. 
de nefundate;

2) . cumcă în contra intimatului ministerială nu e 
admisibilă «Recursulă*;

3) . cumcă cu .Recursulă* nostru avemă de scopă 
a trăgănâ predarea.

Suntă acestea motive, și dăcă ar fi ele adevărate, 
acomodate de a se pută basâ respingerea din oficiu a 
«Recursului* nostru? Nici decumă! Căci «Recursulă* 
nostru a fostă îndreptată în contra ordinațiunei Spect. 
tale; pentru aceea Spect. ta nu ai avută competința de 
a deliberă asupra aceluia, cu atâta mai puțină, fiindcă 
causă legală său formală pentru respingerea din oficiu 
nu esistă.

Motivele de sub 1). 2). și 3). nici nu stau, nici nu 
potă servi de basă la respingere din oficiu a .Recursului' 
nostru din următorele contramotive:

Ad 1). Când Spect. ta declari cumcă motivele din 
recursulă nostru suntă totă acelea, care le-a declarată 
Inaltulă ministeră de culte și instrucțiune de nefundale, 
— deliberezi causa în merită, ce nu ai dreptă. De alt
mintrelea .Recursulă* nostru respinsă nu a fostă înderep- 
tată contra rescriptului ministerială, ci în contra ordi
națiunei Spect. tale și din acăstă causă nici că potă fi 
«totă acelea* motivele năstre din recursulă respinsă cu 
cele declarate de Inaltulă ministeră de nefundate. Ce- 
tindă cineva .Recursulă* respinsă și «Recursulă* dată 
în decursulă cercetării la Inaltulă ministeră de culte și 
instr. va află și fără voința, că nici vorbă nu păte fi de 
«totă acelea* motive; — acestă motivă deci e disă ca 
să fie disă!

Ad 2). Cumcă intimatulă ministerială nu e apelabelă, 
e părerea Spect. tale, dar în casulă de față cum vine să 
se aplice acestă sentință asupra «Recursului* nostru, 
care a fostă dată în contra ordinațiunei Spect. tale și 
nu încontra «intimatului ministerială*? Ce deducțiune e 
acesta: pentrucă intimatele ministeriale suntă neapelabile, 
de aceia «Recursele* date în contra ordinațiuniloră jude- 
țiloră cercuall se respingă din oficiu? e greu de înțelesă 
acăstă deducțiune, dar motivulă basată pe ea e «negru pe 
albă.* — Ce cumpănesce? nimică!

Ad 3). Cumcă prin .Recursulă* nostru țintimă tră- 
gănarea predărei bibliotecei cestionate e suposițiune ne
meritată. Noi nu presupunemă că Spect. ta din malițiă 
aduci ordinațiunl, căci afectele personale nu le ameste- 
cămă cu actele oficiose, — și noi representămă ună oficiu 
publică, o corporațiune legală, și ca atare depărtămă 
otdăuna afectele personale; dreptă aceea suntemă datori

chiemărei și posițiunei năslre a respinge asemeni supo- 
sițiunl nefundate.

Ca motivă pentru respingerea din oficiu a .Recur
sului nostru* nu putemă luâ o asemenea «presupunere,* 
căci pe sub sore nu s’a mai pomenită, ca oficiulă să scdtă 
motive de respingere din cause afară de acte și alegate.

Astă modă, tote motivele înșirate în decisiunea de 
respingere suntă răsturnate, dreptă aceea pe lângă reclu- 
derea, «Recursului* în origine, vă rugămă Sp. domnule 
a înaintâ acăstă apelațiune la Sp. d. vicecomite, pe care 
îlă rugămă a cassâ decisiunea Sp. tale Nr. 4493/1884, 
și primindă «Recursulă* nostru dată în 17 Septemvre 
1884 sub Nr. 4993 să binevoiăscă a aduce hotărîrea 
conformă petitului din acelea.

Lugoșă în 20 Septemvre 1884.
Coriolană Brediceanu m. p. 

președ. com. par. a com. gr. or. din Lugoșă 
Parteniu Pesteanu m. p, 

notară.
Referitoră la .Rugarea de suprarevisiune* îndrep

tată călră Consiliulă ministriloră țării în contra ordina
țiunei ministerului de culte și instrucțiune, primirămă dela 
judele cercuală în 23 1. c. următorulă răspunsă :

4546 Dela judele cerc. adm. alti Lugoșului. 
adm. 1884.

Spect. d. Coriolană Brediceanu, ca preș. com. bis. 
gr. or. rom. din Lugoșiu.

Rugarea de suprarevisiune a comunei bis. gr. or. 
din Lugoșă contra ordinațiunei înaltului ministeră de culte 
și instr. publică No. 26,335.

D e cisiune
Dreptă aceea te încunoscințeză, că predarea ordi

nată pe 23 1. c. rămâne in suspenso pănă se va resolvâ 
apelațiunea.

Lugoșă în 22 Sept. 1884.
(L. S.) Marsovszky m. p.

szolgăbirău.

PKESSA ROMÂNA.

Sub acestu titlu rRomânultia face următorulă 
tablou de diferitele diare și reviste românescl:

1. Capitală. — I Diare politice. — Cuotidiane. Ro- 
mânulă, România, opos. România liberă, guv. Voința na
țională, guv. Națiunea, opos. Răsboiulă, opos. Răsboiulă 
română, guv. Telegrafulă, guv. Trăsnetulă, guv. Univer- 
sulă, guv. Bătăușulă, opos. Ciomagulă, opos. Opinca, 
opos. L’Independance roumaine, opos. Le Pays, guv. Bu- 
karester Tagblatt, guv. Bukaresti Hiradd, Silloghi, Iris, 
Hajoetz israelită.

Săptămânale'. Reforma, guv. Funcționarulă, liber, 
indep. Curierulă județeloră, liber, indep. Cooperatorulă, 
organă ală cooperatoriloră. Deșteptarea, antisemitică, Fră
ția italo-română. Fraternitatea, israelită.

Bi-lunar'. Țara-nouă, guv.
2. Reviste. — Săptămânale: Cimpoiulă, ilustrată. 

Doina, musicală. Ortodoxulă. Dreptulă juridică. Necesa- 
rulă, Curierulă Financiară, rom. francesă. Lloydulă ro
mână. rom. germ. L’Economiste roumain. Bukarester Sa
lon, ilustrat. Progresulă medicală.

Bi-lunare'. Curierulă României.
Lunare: Economia rurală. Literatorulă. Spitalulă. 

Revista armatei. Columna lui Traiană, istoriă, filologiă. 
Cugetări mensuale, medicală. Organulă farmaciștiloră. 
Revista păduriloră. Biserica ortodoxă. Buletinulă geogra
fică. Revista tinerimei. Santinela română.

Trimestriale-. Revista pentru istoriă, filologiă și ar- 
cheologiă.

Anuale: Analele academiei române.
3. Umoristice. — Cucu, guv. Le Bossu, op. liber. 

Ciulinulă, opos. cons.
4 Oficiale. — Monitorulă oficială. Buletinulă in- 

strucțiunei publice. Buletinulă curții de casațiă. Monito
rulă comunală. Buletinulă ministerului de agricultură. 
Buletinulă telegrafo-postală.

11. Provinciă, — 1 Diare politice. — Coti- 
diane. lași: Liberalulu, guv. Patria, opos. Craiova: Car- 
pații, guv. Galați: Galații, guv. Posta, opos. Vocea 
Covurlulului, guv.

Treisăptămănalc-. Iași: Curierulă Balasană, guv. 
Lupta, opos. lib. Berladă: Progresulă, guv.

Bi-septămăna\e'. Romană: Romanu, guv. Ploeșțl: 
Curierulă Prahovei, guv. Democratulă, opos. lib. Foc
șani: Luptătorulă, opos. liberală.

SeptămănaXe: Tergoviște: Unirea, guv. Buzău: In
dependența română, guv. Botoșani: Constituționalul, opos. 
Vocea Botoșaniloră, opos. Țara de susă, guv. Dorohoiu: 
Vocea Dorohoiului, guv. Ploești: Alarma, opos. Bacău: 
Gazeta de Bacău, op. lib. Focșani: Vocea Putnei, guv. 
Fălticeni: Fălticenii, guv. Giurgiu: Giurgiu, opos. lib. 
Vlășceanulă, opos. Tulcea: Tulcea, guv. Ecoulă Dobro- 
gei, opos. Iași: Noua Revistă, opos. Râmniculă-Sărată : 
Curierulă Râmnicului, opos. Craiova: Amarazia, guv. 
Olteanulă, guv. Galați: Sentinela. Brăila: Dunărea, guv. 
Brăila, opos. lib. Mesagerulă Brăilei, opos. T.-Severină: 
Wehedințulă, lib. indep. Strehaia: Mehedințenulă, guv. 
Cărbunești: Săteanulă, guv. Mușetești: Țăranulă, guv. 
T.-Măgurele: Teleormanulă, guv. Berladă: Tutova, guv. 
Piatra: Corespondința provincială, guvernamentală.

Bi-lunare. Băcău: Ecoulă Băcăului, guv.
2. Reviste. — Săptămânale. Iași: Revista teologică 

Deșteptarea.
Bi-lunare: Ploești: Revista comițiului agricol. Tulcea: 

Revista corpului profesorală. Râmniculă-Sărată: Gazeta 
Sălănului. Iași: Contemporanulă. Arta.

3. Umoristice. —Iași: Perdafulă, ilustrată. Săceala. 
Brăila : Ghimpele.

4. Oficiale. — Buletinulă județului Vlașca. Gazeta 
de Focșani. Curierulă de Iași. Farulă Constanței. Gazeta 
de Craiova.

IM. Austi’o-Ungaria. — Politice. — Brașovă 
Gazeta Transilvaniei, cotidiană. Sibiiu: Tribuna, cotidi
ană. Observatorulă, bi-săpt.ămânală. Telegrafulă Română, 
tri-săptămânală. Timișăra: Luminătorulă, bi-săptămânală. 
Pesta: Viitorulă, tri-săptămânală.

Reviste. — Sioiiu: Foia societăț.ei Transilvani?. 
Aradă: Biserica și șcdla. Oradea-Mare: Familia. Gherla: 
Amiculă familiei, Preotulă, Cărțile Sătănului. Viena: Ga
zeta ilustrată. Cernăuți: Aurora română. Candela.

Umoristice. — Sibiiu: Caliculă.
IV. Italia. — Roma: Romania.

Convocare.
Onorații membrii ai «Reuniunei învățătoriloră ro

mâni gr. or, din districtulă X Brașovă* suntă prin acăsta 
Invitați a participă la adunarea generală ce se va țină, 
conformă Cerculariului Venerab. Consistoră archidiecesană 
ddto. 19 Iulie 1884 Nr. 3567 Scol: din 23—26 Sep
temvre a. c. în Rășnovă cu următărea

Programă:
Duminecă în 23 Septemvre a. c. la 11 6re a. m. 

invocarea Duhului sântă și după aceea ședința comite
tului centrală.

Ședința I-ia la ? ore p. m.
a) Deschiderea âdunărei generale.
b) Apelulă nominală.
c) Presentarea raporteloră din partea comitetului 

centrală.
d) Alegerea comisiuniloră.
Săra la 8 6re producțiune musicală.

Ședința a Il-a la p—12 ore a. m.
Prelegerea teoritică practică din metodica scrierei

Ședința a 111-a după amPdl ?—g,
Continuarea materialului de mai susă.

Ședința a iV-a Marți dela 8—12 a. m.
Rapdrtele comisiuniloră și constituirea noului co- 

mitetă.
Ședința a V-a după amădl.

Statorirea bugetului pe anulă «Reuniunei* 1884/5 
și defigerea locului pentru adunarea generală proximă.

Brașovă, 16 Septemvre 1884.
Ștefană losifu, Idniî Aronă,

președinte. secretarii.

DIVERSE.
Noua piesă a lui Dumas flultl. — «Matin* publică 

nesce interesante mărturisiri. Poetulă încă nu scie, ce 
titlu va dă noului opă, e însă verosimilă, că îlă va 
numi după eroina piesei. Piesa ’șl are temeiulă 
în studiare de caractere și în situațiunl dramatice. 
«Amă jurată, — cjice Dumas — că nu voiu mai 
scrie nici o piesă, dăr m’a amăgită ărășl plăcerea 
de a lucră pentru teatru. N’am lipsă să mai scriu; 
bani am destui, și ar fi mai bine dăcă de felă nu așă 
mai publică nimică. Dar de repețite ori am fostă ru
gată și încetaiă de a mă mai împotrivi. Și apoi pe de 
altă parte, acum scriu pentru Comădie Franțaise, 
și dăcă acolo mă voră fluerâ, aceea va avea mai puțină 
însemnătate, decâtă în ori care, altă teatru. Dăcă autorulă 
cade într’ună teatru, ală cărui directoră lucră pe soco- 
tăla sa propriă, atunci acesta ajunge într’o posițiă ne
plăcută, ăr autorulă nu numai cade, dar sufere și pier
deri în bani. InThăâtre Franțaise însă, care are 
actori de primulă rangă și este într’o posițiune absolută 
independentă, autorulă cădută este numai ună omă, care 
a greșită.

înecarea canonierei englese »Wasp.« — Admirali- 
tatea englesă a făcută oficială următorea încunosciințare: 
La 23 Septemvre n. a. c. a sosită o telegramă, care 
anunță, că la țărmulă nordvestică ală Irlandei, lângă in
sula Tory, s’a înecată la 22 Septemvre canoniera M. Sale 
jWasp.* Dintre 58 de marinari numai 6 au scăpată.

Intre cei înecați suntă țoți oficerii.
Depărtarea șoreoilorîi de prin camere. — Ia untă 

de petră, moiă câteva petice într’ensulă și pune-le in 4_ 6
locuri ale camerei. Mirosulă acestui untă este șâreci- 
loră atâtă de nesuferită, încâtă în câteva 6re nu se va 
mai vede nici unulă. Acestă mijlocă se păte aplică și 
contra cârtițeloră. In locuința unde s’au prăsită șărecl 
mulți, se pâte aplica cu succesă smulgendă din rădăcină 
după câmpă planta »C6da vacii* (Verbassum Thapsum) 
și punândă câte o mână în tdte unghiurile casei. Planta 
«Limba cânelui* (Cynoglossum officinale) verde, puse prin 
găurile șoreciloră îi depărteză asemenea.

f NECROLOG^. Din Petridulă mediu ni se comu
nică durerdsa scire, că la 27 Septemvre a. c. a murită 
Virginia Serbu născ. Bariță în etate de 31 ani.

Fie’I țărîna ușoră!

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.40
Rentă de aurii 4% . . . 93.10
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.85 
împrumutul^ căiloru ferate 

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

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

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

Amortisarea datoriei căi
lor fi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 101.—

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

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

Oursulu la bursa de Vlena 
din 29 Septemvre st. n. 1884.

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

vină ung.............................98.70
ImprumutulQ cu premiu 

ung.................................... 114.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.30
Renta de hărtiă austriacă 80.75
Renta de arg. austr. . . 81.70
Renta de aură austr. . . 103.20
Losurile din 1860 . . . 134.10
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  853 —
Act. băncel de credită ung. 290. — 
Act. băncel de credită austr. 290.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.661/;)
Mărci 100 împ. germ. . . 59.70 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

Bursa de Bucuresci.
Cola oficială dela 15 Septemvre st. v. 188L

Renta română (5%). . .
Renta rom. amort. (5°/0) •

» convert. (6°/o)
împr. oraș. Buc. (20 1.) . 
Credit fonc. rural (7%) •

> „ „ (5%) •
» » urban (7°/o) .
» » » (6°/o) •
» » > (5%) •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. .

< » » Națională . .

Bancnote austriace contra aură

364.
241

6 25.°/o
2.06.

Cu mp. 94 venei. 94x/2
> 9572 » 96
» 953/4 • 96Vi
» 33 » 34
> 1027* » 1037.
ii 91 » 917a
» 1017a „ 102
> 977a » 98
» 87 > 877a
, 1390 » 1400

368
246 
6'50 
2.08

Cursulu pieței BrașovQ
din 0 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.07 Vend. 9.10
Argint, românesc .... . > 9.— » 9.05
Napoleon-d’orI................. . . . 9.62 . 9.65
Lire turcesc!..................... . . » 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 potiî cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6
Pentru inserțiunî și reclame pag. a III linia ă . .. -„10

Pentru repețirî se acordă următorele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 orî .... lO°|o

?? 5— 8 „ .... 15°|o
9—11 „ .... 20°|0

12—15 „ .... 30°|0

?? 16—20 „ .... 4O°|o
Dela 20 de repețirî în susfl ..................... 50°|0

Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 
se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustt

Brașov! 1|13 Mai! 1884.

2-3 AVI
De Miercuri în 1 Octomvre st. n. încependu costă

carnea de vita 40 cr. unu Kilo.
M. FLEISCHER & Comp.

Societatea comercială, română Bassarabianu Calfoglu Comp. 
BULETINtT

BRĂILA 12 Septemvre 1884.

Vendetorft Cuinperetoră Felul ft Kilo Libre Prețul ftJ Notițe

Soc. Comercială I. Bellet Grâu 840 5674 8 20 Magasiă
N. P. Politis & C-ie L. & M. Feitler Porumbă 480 5974 53 75 Caică

Eul. Georgieff 1. 0. Nicolopulo& Cie 540 5972 54 — >
P. D. Vamvuri d-to 770 57s/4 52 25 >

M. Grimani Louis Dreyfus & C-ie 130 5973 51 50 >
Panaitescu P. Coventry & C-ie Secară 100 55— 54 — Magasiă

d-to d-to 11 80 54— 53 — »
d-to d-to 11 60 5672 55 — >

Th. D. Faranga d-to n 280 521/a 49 — >
Goldenzweig C. Nicolaidi & C-ie 77 250 55— 53 75 »
W. P. Sassu P. Coventry & C-ie n 210 5272 49 50 >

I. Catzica M. Cohen Fasole 160 100- 19 90 Caică
Samarian Căpitanii 5Î 108 20 —

| k Casse de Wertheim « |
ce resistă pe deplină în contra focului și nicî nu ;
se pot! sparge, din cele mai renumite fabrice de casse i 

| L. FLEISCHER, | 
Ș oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
; condițiunî și în tote mărimile ’i

I Iustinianu M. Gra/rna, ?
: 6—20 depositarulă fabricei în Brașovă. i

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

Depăl’teză pe cale mecanică pdtra de cazană, formată deja, împedecă prin reacțiune chemică asupra apei din cazanu formarea ei, 
scutesce de întreruperea lucrului atâtu de neplăcută și costisitbră, produce economiă de materială de arsă prin conservarea părețiloră cazanului 
în grosimea loru normală și garantdză o durabilitate mai mare, a cazanului prin încetarea ciocănitului atâtă de stricăciosă Ia curățire.

Mineralulă Paralithicon este liberă de orl-ce substanță care ar conțină seu ar formă acrălă și prin urmare nu vatămă nici cazanulu nici 
armatura și permite aplicarea fără nici o periclitare a fabricatelor^, chiar și acolo, unde este o directă întrebuințare a aborului.

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

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

Fabrica unde se prepară acestă prafă chemică se află în Viena la HERMANN PETZOLD. — Depositulti generalii la d-lu
Cîeorge Inke, Brașovîi strada Căldărarilortt Nir. 506.

P BEȚULfi DE KILO
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
Georg Inke și Hermann Petzold.

Fabrică de articull chemicl pentru funcțiunarea mașineloră de vaporii.

Agentu autorisatu d-nulu loanu Teutsch.

Tipografia Alexi Brașovă.


