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ANULU XLVII.
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la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
0 seriă garmonda 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorlsorl nefranoate nu sa prlmescii. — FVîanusorlptn nu ea rotrămltu.

Joi 20 Septemvre (2 Octomvre)

Nou Abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu ! Octomvre st. v. 1884 se începe nnft nou 

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

Abonaiiieiitiilă: Pentru Austro-Ungaria cu 
posta: pe trei luni 3 ÎL, pe șese luni 6 11., pe unii ană 
12 11. Pentru I€omâ.nia și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe ună anii 36 
franci.

Hugămii, pe d-nii abonați, ca să binevoiască a-șl 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi

terea clarului se nu se întrerupă.REDACțlUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI.11 
Brașovu în 19 Septemvre (1 Oct.)

Suntemu și noi de părerea acelora foi opo- 
sițiunale maghiare, cari dicu, că într’unu stată 
constituțiunalft discuraulu tronului nu este decâtu 
o programă a guvernului, ce se anunță dietei 
prin graiulă monarchului. Prin urmare nu se re
feră de locă la persdna Maiestății Sale, ddcă se 
discută în pressă cuprinsulu acelei programe.

In contradicere cu acdstă opiniune se află, 
firesce, diarele guvernamentale, ceea ce însă nu 
pdte schimbă nimicii din faptulft mai susti amin
tită. Foile d-lui Tisza nu facă decâtă ceea ce 
li se poruncesce, ddcă în contra usului constitu- 

' țiunală se provdcă chiar la persdna monarchu
lui, care stă peste partide, spre a înfățișă lucrulă 
ast.felă ca și când intențiunile miniștrilor^ actuali 
ar fi identice cu intențiunile persdnei oră înalte 
a Domnitorului.

Ar fi dăr vreme perdută, decă ne-amă ocupă 
la acestă locă de părerile diareloru guvernului 
esprimate asupra mesagiului regescă. Le cu- 
născemu îndestulă aceste păreri și suntemu sătui 
până ’n gâtu de principiele celoru ce milităză 
pentru politica ministrului-președinte.

In casulu de față ne interesăză a cunăsce 
părerile foiloră oposițiunale maghiare, mai vertosă 
în ceea ce privesce pasagiulu din urmă ală dis
cursului tronului, unde se vorbesce de delătura- 
rea releloră interidre cu înțelepciune politică și, 
unde e de lipsă, cu tdtă energia.

„Egyetărtăs,“ organulu „partidei indepen
denței dela 1848,“ cea mai însemnată partidă 
din oposițiunea maghiară, dice cu privire la a- 
celă pasagiu:

„Trebue să observămu că noi nu scimu 
ni mică de pretinsele frecări ce s’ar fi ivită între 
diferitele rase și clase ale statului, er ce se 
atinge de escessele antisemitismului, în contra 
acestora nu suntă de lipsă a se luă măsuri legis
lative, ci este de lipsă „o bună guvernare și ad- 
ministrațiune drdptă.“

Oposiționalulă „Ellenzâk11 din Clușiu dice 
cu privire la „amenințarea11 — foile guvernului 
o numescu „admonițiune14 — ce s’a atinsă în 
trăcătă și în mesagiu:

„Fiecare guvernă e datoră de a delătură 
relele și agitațiunile din întru. Fost’au și înainte 
de acăsta, în cursă de 17 ani, asemeni rele și 
agitațiuni în măsura în care le observămă astăcji. 
Dăcă der guvernulă accentueză acum în deosebi 
o asemenea problemă, atunci nu ne putemă aș
teptă la nici ună bine și putemă să fimă pregătiți

la aceea, ce guvernele machiaveliste au urmărită 
totdăuna: la sugrumarea său falsificarea consti- 
tuțiunei sub „pretecstulă susținerei ordinei și a 
libertății. 11

Aceeași fdiă observă, că în mesagiu nu se 
indică cu nici ună cuvântă mijlăcele cu cari gu
vernulă crede a delătură relele și agitațiunile in
teriore. „Pester Lloyd11 asigură însă, că discur- 
sulă tronului a voită să indice numai „scopulă 
care trebue atinsă,“ nu în interesulă partidei „ci 
în interesulă comună națională11 spre a delătură 
pericululă unei crise interidre.

Scimă noi de ce natură este „interesulă co
mună națională,11 ce se accentudză cu scopă de 
a câștigă și oposițiunea maghiară pentru idea mă- 
suriloră escepționale în contra Nemaghiarii oră.

Așteptămă să vedemă ce feliu de mijldce va 
propune guvernulă pentru ajungerea scopului me
morată în mesagiu și ce atitudine va observă pană în 
sfîrșită oposițiunea maghiară. Acum se va vedd ce 
plătesce liberalismulă ungurescă, cu care se laudă 
neîncetată cei din drdpta nu mai puțină ca cei 
din stânga. Acum și numai acum va cundsce 
lumea adevăratele tendințe ale maghiarismului 
domnitoru și adevărata situațiune a popdreloră 
nemaghiare din Transilvania și Ungaria.

Intr’aceea va fi bine ca noi Românii să ne 
dămă contă de ce ne mai aștdptă și să luămă 
și noi din parte-ne de cu vreme măsurile ce este 
în dreptă a le luă ori și ce poporă pentru con
servarea sa propria.

Și noi trebue să avemă în vedere înainte 
de tdte scopulă : salvarea esistenței ndstre națio
nale. Acdsta nu alterdză- de locă interesele de 
viață ale statului, în care trăimă.

Dăcă este însă ca se atingemă acestă 
' scopă, și trebue să’lă atingemă, atunci e de 
lipsă ca să fimă în clară și asupra mijldceloră 
de cari să ne folosimă spre ajungerea lui. Ele 
nu potă fi decâtă mijldce energice de apărare; 
mijldce cari se undscă pe toți factorii vieței ndstre 
naționale pentru o conlucrare neobosită în inte
resulă românismului amenințată; mijldce leale 
prin cari se convingemă tronulă și țâra despre 
dreptatea causei ndstre.

_________ z—s

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

^waji’gSiiu, 1 Octomvre. — La venătdrea de 
erl nu s’a arătată nici ună ursă cu tdte că gdna 
s’a făcută de patru ori. AstăclI prințulă de co- 
rdnă va veni în valea Cașvei.

IKudapesta, 1 Octomvre. — Erl a isbuc- 
nită focă în casa vecină cu opera ungurdscă în 
strada radială, ddr a fostă iute stinsă delăturân- 
du-se astfelă pericululă.*)

*) Biroulă telegrafică ar pută se ne dea sciri multă 
mai interesante decâtă aceea c’a isbucnilă undeva focă și 
s’a stinsă. Ked.

JKerlin, 1 Octomvre. — „Kreuzzeitung11 
publică o declarare, prin care retrage și declară 
de neadevărată ceea ce s’a scrisă de corespon- 
dentulă său vienesă cu privire la defraudarea ce 
s’ar fi făcută, când s’a clădită edificiulă primă
riei din Viena,

CRONICA piLEI.
Visita archiducelui Rudolfă la Sinaia a fostă salu

tată și comentată de fiarele din România în diferite mo
duri. »L’Independance roumaine,» salutândă și ea visita 
înaltului ăspe la Sinaia, dice că a fostă ună actă de 
curtenire. Numitulă diară reamintesce apoi augustului 
ăspe ală M. Sale Regelui României, că și Dănsulă este 
încâtva Română. Prin urmare în calitatea Sa de repre- 
sentantă ală Româniloru din Ungaria, diarulă bucures- 
tenă îi adresezi urmălârea rngăciune:

»Inturnându-vă la Gurghiu pentru a surprinde pe 
jupână Mărtină în vizuina sa, Alteța Vostră va trece prin 
o țâră a cărei poporațiune, în imensa maioritate, este 
de aceeași rassă cu noi. La Gurghiu chiar și împreju
rimi poporațiunea este românâscă și vânătorii cari voră 
însoți pe Alteța Vâstră în munți voră fi de sigură Ro
mâni. Alteța Vostră binevoiască a se scăpâ câteva mo
mente de presența magnațiloră unguri și a întrebă pe ță
rani, ce cugetă ei despre guvernulă ungurescă care-i ad- 
minislreză. Noi credemă că Alteța Văstră vorbesce limba 
supușiloră Săi români totă așa de bine cum o vorbesce 
și pe aceea a supușiloră Săi cehi și unguri, și că nu va 
fi silită de a pune să i se traducă răspunsulă. Când Al
teța Vostră va avea cunoscință de dorințele poporului 
română din Transilvania, Ea va face negreșită aceea ce 
ună bună principe face pentru poporală său. Dar Alteța 
Văstră, dâcă doresce să cunâscă adevârulă, să se pă- 
zescă de răspunsurile ce i s’ar pute face de cătră indi
vizii aleși și bine stilisați, pe care administrațiunea nu 
va lipsi de a-i înfățișă/ *

Cu tăte îmbrățișările și sărutările dela Skiernevice, 
presa ungurâsoă nu vrea odată cu capulă să crâdă, că 
îmbrățișarea și sărutarea ce a dat’o Țarulă Rusiei mo
narchului nostru ar fi sinceră, fiarele unguresc! vădă 
și acumă, ca .și înainte de întâlnirea dela Skiernevice, 
agitațiuni rusesc! secrete. »Pești Hirlap*  dice, că întâl
nirea monarchiloră pdte să asigure pacea, der să nu se 
prâ încrâdă lumea în ea. Vcghiarea ori când e bună, 
căci religiunea ortodoxă e o instituțiune politică, ală cărei 
capă e Țarală, er centrullă ei e Petersburgulă. Dâcă 
Țarului îi place să trăiască cu totă Europa în pace, 
»popa supremă» svârcolesce mereu. Dâcă diplomația și 
domnulă se odihnescă, iesuitismulă ortodoxă lucrâză. 
Decă fortărețele se desarmâză, luptă mănăstirile. Acâsta 
se întâmplă și acumu. Rusia oficială te năpădesce cu 
dovedite de pace, dâr agitațiunea merge înainte cu man
taua religiosă încontra nostră. Oficiulă de esterne, gu
vernulă ungurescă și celă austriacă să supraveghieze 
strictă pe spionii ce apară în haine preoțeșci. Țiarulă 
ungurescă recomandă cu deosebire supraveghiarea în 
Ungaria de susă, și anume guvernulă ungurescă să dea 
ună esemplu cu episcopulă din MuncacI, ca să arate că 
statulă ungurescă este o stîncă neclintită, în care se 
frângă fără efectă valurile curentului panslavistă.

*

O descoperire picantă a făcută »Etoile Belge» (Stâua 
Belgiei) despre mi niște rulă din Belgia. După acestă 
(Țară patra miniștri din minist.erulă actuală ultra mon
tană suntă frați din societatea iesuițiloră. Miniștrii Iacobs 
și Woeste au numele ca frați iesuiți Erâre Victor șî 
Frere Charles Borromâe și de când au intrată în cabine- 
tulă ultramontană au căpătată în tagma loru călugărâscă 
ună gradă mai înaltă și dreptulu de a corespunde directă 
cu provincialulă tagmei loră. De asemenea și miniștrii 
Van de Peereboom și de Moreau ca afiliați ai tagmei iesuiți
loră.

Foia belgiană crede, că a făcută Dumnetjăă scie 
ce mare descoperire spunendă lumii pe față, că patru 
dintre miniștrii actuali ai cultei Belgie suntă adevărațl ie
suiți seu învățăcei ai părintelui Loiola. Pagubă, că nu 
avemă și noi aici în Ungaria o »Stâua Belgiană,» care 
se ne facă sensaționala descoperire, câți miniștri de ai 
noștri îmbrăcați în atila suntă cu trupă și cu sufletă ie
suiți seu care suntă mai răi decâtă părinții Iesuiți. Mă 
legă, că de iesuitismulă, câtă domnesce la noi, s’ar spă- 
riă lumea, când s’ar dâ pe față.

*



Ambasadorului Franciei generululii Appert, care veni 
de la postulă său din Petersburg^cu concediu la Parisă, 
vorbi mai deunădi cu unii corespondenții de la diarulă 
«Gaulois» despre întâlnirea împărațiloră la Skier- 
nevice, cu care ocasiune generalulti observă: «In diua 
dinainte de a plecă de la Petersburg, văcjuiă pe d. de Giers. 
Du-te în pace, îmi dise, D-ta șeii că cu Francia n’avemîi 
nici o pricină; despre densa nici nu va fi vorba. întâl
nirea este esecutarea unui obiceiu fârte vechiu. care cere 
ca acela dintre suveranii Austriei, Prusiei și Rusiei, care 
s’au suită mai pe urmă pe tronă să facă celorlalți mo- 
narchi o visită. Imperatulă Rusiei a visitatu acum doi 
ani pe unchiulă sân, împărătulă Germaniei în Dantzig, 
dar încă nu s’a întâlnită cu împărătulă Austriei. Eu 
credă că întâlnirea celoră trei împărați a avută scopulă 
de a se întări și mai tare înțelegerea dintre dânșii și 
să-și schimbe părerile, în privința sigurănții persâ- 
nei loră față cu pașii cei mari cari îi facă anarchiștii. 
P6te că s’a vorbită și despre cești unea egiptenă și chineză, 
dar suveranii se încredă în cancelarii loră. Aceștia voră 
fi avută discusiunile cele mai interesante sub conducerea 
dirigentului orchestrei, care se numesce principele Bis- 
mark și care dă tactulă pentru Europa.«

După cum pâte vedâ ori cine, multă n’a aflată co- 
respondentulă din gura ambasadorului. Lucrulă celă mai 
interesantă din totă discursulu loră va fi, că va fi aflată 
din gura ambasadorului Appert, că soția sa este o Da- 
nesă și se bucură de o mare grațiă la Țarina, pentru că 
împărătâsa păte vorbi cu dânsa și cu fiica ei în limba 
danesă.

MESAGIULU DE DESCHIDERE A DIETEI UMGARE.
Luni la*12  âre din di s’a deschisă dieta ungară cu 

ceremonialulă prescrisă. După Te Deumulă celebrată în ca
pela palatului Maiestatea Sa s’a retrasă în apartementele 
sale. Nu multă după aceea măestrulă ceremonieloră a 
dată semnalulă și monarchulă cu cortegiulă a venită în 
sala cea mare, unde erau adunați toți magnații și depu
tății. In acestă momenlă musica militară, ce se află în 
capulă batalionului de infanteriă așădată pe piața S. 
George întonâ imnulă împerătescă, toboșarii bătură mar- 
șulă generală și trupele presentară armele. Maiestatea 
Sa să așe^ă pe tronulă din sală, își acoperi capulă și 
ceti următorulă

se cere, căci cu fată mare trabue să-ți fie masa totă 
întinsă.»

Leica Ana nu <Țise nimich, parcă nici nu as
cultase; ea se gândea acasă la bieții săi copii, căci erâ 
în mijloculă ernei; îșl luă sănătate bună și voi să mârgă.

— «Stăi, leică Ano, să-mi stea norocul h, nu scii că 
am fată mare? Stăi, căci fiindcă ai venită la casa mea, 
credl că scapi cu una cu dâuă; a.... șa,» strigă pre
lungită Maria lui Pleâpă sculându-se de pe scaună, și 
merse la ună dulapă, ce ce aflâ ziduită în părete, ca o 
satiră față de mobila modernă ce se aflâ în casă, scâse 
ună borcanh cu dulcâță și o cinsti pe vecină-sa. »

— «Lasă, leică Mario, că dulcâța nu este pentru 
mine. La ce să’mi îndulcescă gura, când inima mea este 
atâtă de amărîtă; lasă, lasă când voră veni nes cari-va 
domni, căci nu se prea potrivesce dulcâța, când scii că 
ai de amâfjl mămăligă cu borșh.

— «Ei, scii că-mi pare rău....... nu mă tratâ cu
refusă,< grăi gazdacasei și cu aceste vorbe o îmbiă a 
doua 6ră cu atâta stăruință, încâtă sârmena leica Ana 
se vă(ju nevoită a luâ o linguriță de dulcâță. Luă dul
câța și îndată apoi porni a merge.

— «Stăi încă puțină, vecină dragă, să te uiți și în 
casa din dărălă, să te uiți cum am schimbată lucrurile.»

Leica Maria erâ nevasta lui George Pleâpă, care 
tăcândă negustoriă cu lână ajunsese la frumâse parale.

Discursil alti tronului.
Onorați domni Magnați și Deputați, iubiți credincioși!

Cu bucuriă vă salutămă la începutulă acestei diete 
și sperămă firmă, că veți împlini datoria d-vostră în tiin- 
pulă duratei ei ca și până acum cu neobosită diligință.

înainte de tâte amintimă, că reorganisnrea camerei 
magnațiloră nu se mai p6te amână. Norocita solutiune a aces
tei cestiuni va fi pentru multă timpă de mare importanță. 
Nu ne îndoimă, că tactulă, înțelepciunea și patriotismulă 
d-vâstră va sci să facă acestă reorganisare, cu considerarea 
cerințeloră desvoltărei istorice și a timpului nou, corespun- 
dătoră cu interesele statului ungară.

Pe tâte terâmurile vieței de stată sunlă a se resolvâ 
încă multe cestiuni însemnate. Guvernulă nostru va face 
propunerile necesare. Stabilirea pensiuniloră amploiați- 
loră statului pe o basă ce să corespundă mai multă echi
tății, întregirea legiloră penale prin regularea procedurei 
penale, crearea unui codă civilă, celă puțină în părțile 
sale principale, regularea afacerei privitâre la sarcina lu
crului publică, regularea Dunărei de susă dela granița 
țârei pănă la Dună-Radvany în interesulă navigațiunei, 
delăturarea pedeciloră navigațiunei la Porțile de feră 
conformă tractateloră internaționale, noua codificare a 

dreptului asupra apei, a poliției de cârnpă, și a legei 
montanistice, înființarea judecătoriiloră administrative, 
tâte acestea pe lângă altele voră absârbe activitatea, 
d-vâstre. Guvernulă nostru câncl va face propunerile 
sale va fi condusă, atâtă față cu afacerile acestea câtă și 
față cu altele, de moderațiune avândă mereu în vedere 
interesele, situațiunea țârei și a națiunei și cruțarea câtă 
mai mare a intereseloră esistente.

Cea mai mare îngrijire se fie îndreptată într’acolo, 
ca sâ nu se pericliteze succesele ce s’au dobândită cu 
privire la restabilirea echilibrului înfinancele sta
tului, ci ca progresulă spre deplina restabilire a echi
librului să fie constantă. Spre acestă țintă însemnată va 
năsui guvernulă Nostru cu lăriă. Elă se va reține însă 
de a încărca în spinarea națiunei sarcini peste măsură 
de grele. Elă totdeuna va ave înaintea ochiloră cea mai 
mare economiă, fără a refusâ însă ceea ce este de lipsă 
pentru siguranță precum și pentru întărirea materială și 
spirituală a statului.

Vă atragemă atențiunea și la aceea, că prelun
girea duratei dietei pare oportună după esperiin- 
țele de pănă acum și în interesulă patriei.

Articulii de lege' 19 și 25 din 1878 va ave va'â- 
rea numai pănă la finele anului 1888; și prin acesta vi se im
pună nouă și însemnate probleme, Va fi neapărată de lipsă, ca 
să vă ocupați de cestiunea tractatului de vamă și 
de comerciu cu cealaltă parte a monarchiei nâstre, 
reînoită la 1878. La soluțiunea acestei cestiuni amân
două părțile voră trebui să aibă în vedere în aceeași măsură 
considerațiunile echității. Așteptămă cu atâtă mai multă ca să 
nu lipsâscă din nici o parte prevenirea echitabilă, cu câtă 
suntemă convinși că este în interesulă ambeloră părți 
ale monarchiei ca acestă pactă să se reînoiâscă câtă mai 
grabnică și cu câtă mai puțină șovăială.

Relațiunile nâstre cu Germania, suntă cătă se 
pâte de intime și trăimă și cu celelalte state în cea 
mai bună amicitiă, ceea ce ne face să sperămă, că d-vostră 
neturburați de încurcături esterne, vă veți 
pntâ consacră activitatea binelui credinciâsei nâstre Un
garie. De sigură veți folosi acesta împrejurare, ca să fa
ceți totă ce contribue la ridicarea înflorirei materiale și 
spirituale a credinciâsei nâstre Ungarie.

O veți folosi ca cu înțelepciune politică și la nevoiă cu 
deplină energiă să curățițl relele interne, să înlăturați 
agitațiunile ce causâză frecări între națio
nalități, confesiuni și clasele societății, pentru 
ca astfelă diferitele naționalități, confesiuni și clase ale 
societății să-și afle mulțămirea loru în țările coronei sf. 
Ștefană, și să lucrați împreună cu puter> unite și cu în
suflețire la ridicarea bmelui,' gloriei și strălucirei tronului 
și patriei.

Esprimându-Ml încrederea nutrită în acestă direc
țiune și dorindă ca Alotputerniculă să binecuvinte acti
vitatea d-v6stră, declarămă acâstă dietă deschisă.

Sosirea archiducelui Rudolfu și a archiducesei 
Stefania, la Sinaia.

(Raportulă Monitorului oficială).
Joi. 13 ale curentei, orele 4 și 57 minule, AA. LL. 

II. și RR. Archiducele Rudolf și Archiducesa Stefania, 
însoțiți de d-na comitesă Taronca, prima damă de onâre 
a A. S. I. și R. Archiducesei, de d-na comitesă Palffy, 
damă de onâre, de d. comite de Bombelles, admirai, mare 
maestru ală curței A. S. I. și R. Archiducelui, de D. 
Wohlgemuth, căpitanu de fregată, adjutantă ală Alteței 
Sale, de doclorulă Langi, împreună cu d. baronă Miyr, 
ministru plenipotențiară ală Austro-Ungariei în România, 

au sosită în gara Predeală, unde MM. LL. Regele și 
Regina sosiseră cu ună trenă specială câte-va minute 
mai înainte, spre a întâmpină pe Augustii Loră âspeț.I 
Maiestățile Loră erau însoțite de d. D. . Sturdza, minis- 
trulă afaceriloră străine, de d. generală Cernată, co- 
mandantulă corpului II de armată, de d. generală Cre- 
țianu, șefulă casei militare, de d. generală Radu Mihaîu, 
de d. Furduescu, prefectă de Prahova.

Pe peronulă gărei, frumosă împodobită, se aflâ co- 
lonelulă Gorjană, comandantulă brigadei 8, cu o gardă 
de onore, avândă drapelă și musică, și, la intrarea tre
nului regală, dete onorurile militare și musica întonă 
imnulă română. Acestă gardă, la intrarea trenului ce 
aducea pe Augustii călători, dete aceleași onoruri, iar 
musica întonă imnulă austriacă. După ce s’au schimbată 
salutările și îmbrățișările cele mai cordiale, Maiestățile 
Loră, împreună cu Altețele Loră Imperiale și Regale, se 
suiră în trenulă Regelui și acesta fu semnalulă de por
nire, care avu locă în mijloculă celoră mai vii aclama- 
țiunl ale mulțimei adunate în gară.

La orele 5 și 45 minute, trenulu regală intră în 
gara Sinaia, împodobită cu ghirlande de flori și pavoa- 
sală cu drapele austro-ungare, belgiane și române, și fu 
salutată cu entusiaste urări de numerosulă publică ve
nită înadinsă pentru întâmpinarea Augustiloră âspeț.I. Aci 
au fostă primiți de primarulă orașului, de comandantulă 
garnisânei cu întregulă corpă oficerescă, precum și de 
ună mare numără de domne din societate, în fruntea 
cărora se aflâ d-na Sturdza, soția d-lui ministru ală afa- 
ceriloru străine, cari au oferită frumâse buchete de flori 
și felicitări de bună sosire. Regele, care purtă uniforma 
regimentului 6 infanteriă austro-ungarO, ală căruia pro
prietară este, cu A. S. I. și R. Archiducele trecură în 
revistă garda de onore dată de batalionulă II vânători, 
a căruia musică intonă imnulă austriacă.

De aci, M. Sa Regina, împreună cu A. S. I. și R. 
Archiducesa Stefania, iau loch într’o trăsură trasă de doi 
frumoși ponl de Norveghia; âr M. S. Regele, împreună 
cu A. S. J. și R. Archiducele, Se urcară în o a doua 
trăsură și porniră precedați de ună pichetă de gendarml; 
după care veniau două trăsuri cu suitele, din cari ună 
landau și ună break trase fiecare de câte ună postali- 
onu, mânate călare de surugii îmbrăcațl în frumâse cos
tume naționale. D’a lungulă drumului ce duce la cestelă 
se vedâu casele pavoasate cu drapele austro-ungare și 
române.

La orele 6, cortegiulă regală sosesce la casfelulă 
Peleșulă. In curiea de onâre se aflâ o companiă ca dra
pelă, MM. LL. dete onorurile militare în sunetulă musicei.

M. Sa Regina și A. S. I. și R. Archiducesa, împre
ună cu suitele Loru, la intrarea în castelă suntă întâm
pinate cu frumâse buchete de flori, oferite de domnișâ- 
rele de onâre ale M. S. Reginei și de cătră casa civilă; 
er M. S. Regele cu A. S. I. și R. Archiducele trecură în 
revistă garda de onore, după care se urcară în Paiață,

La orele 7 avu locă ună mare prândă, la care au 
luatu parte, afară de suita Alteței Sale Imperiale și Re
gale și casa M. S. Regelui, d. D. Sturdza, ministru afa- 
ceriloru străine, cu dâmna; Esc. Sa d baronă de Mayr, 
ministru plenipotențiară ală Austro-Ungariei; Escel. Sa d. 
baronă de Saurma, ministru plenipotențiară ală Germa
niei; d. generală A. Cernată, comandantulă corpului II 
de armată; d. generală Radu Mihaîu, prefectulă poliției 
Capitalei; d Furduescă, prefectulă județului Prahova; 
d. baronă Hugo de'Saurma, d-nii coloneii Gorjană și 
Pastia, peste totu 34 persâne.

La orele 9 sera, în presența Auguștiloră âspețl, a 
avută locă ună focă de artificii din cele mai strălucite. 
Ace'ste focuri, aședate d’alungulă crestei muntelui din fala 
castelului, combinate cu focuri bengale de diferite colori, 
dau bratjiloră ună aspectă feerică și iluminau munții din 
prejură. Pe totă timpulă câtă a durată artificiele, mu- 
sicile regimentului 4 de liniă și 6 de dorobanți au cân
tată. confundându plăcutele loră melodii cu detunăturile 
sgomotâse ale bombeloră.

La orele 1072, după ce s’a servită ceiulă în sali
nele castelului, Maiestățile Loră împreună cu Auguștii âs
pețl s’au retrasă în apartamentele Loră.

FOILE T ONU.

Leica Maria și domnișâra Maneta.
(schiță (le caractere).

— .Bonjour, leică Ano dragă... unde mergi ?« se 
adresă Maria lui Pleâpă cătră o vecină a sa, cu carea 
se întâlni, și se uiiâ mândră în drâpta și în stânga și, 
fără se aștepte răspunsă dela ea, începu să vorbâscă despre 
fiă-sa, despre Marieta, căci așa îi schimbase numele din 
Țicuța cum o chiămase pănă acum.

— «Așa este.... cum spui d-ta,« grăi leica Ana și 
continuă a lăudă pe Marieta de’i crescea Inima vecine-si. 
Nici nu gătă bine vorba și Maria lui Pleâpă chemă 
pe leica Ana acasă la ea, numai și numai ca să’i arăte 
pianulă ce’lă cumpărase pentru fie-sa, și să’i arăte și 
mobilatura cea nouă, căci acum de curândă ,își nobi- 
lase*  casa, cum dicea ea, și nu pntâ să aștepte multă 
pănă să arăte la vecine și la pret.ine lucrurile cele nouă.

— .Uite dragă vecină.... uite leică Ano.... ăsta’i 
pianulă,*  grăi Maria lui Pleâpă arătândă cu privirea spre 
piană și. luându’și o posițiă mărâță, se uită la vecină-sa 
dreptă în față. — «Ei, ce gândesc!,< continuă ea, «câtă 
să fi costată ?« —

— «Apoi de, sciu eu!' dise leica Ana, «o fi cos
tată multe parale.«

— «Ce multe, soro,«începu Maria lui Pleopă în- 
tr’ună accentă bucureșcenă, »patru sute fiorini; —patru sute, 
afară de învățătura la elă, căci pentru învățătură dau pe 
lună câte 5 fiorini. — Ei, apoi să mai ai fete de cres
cută»; — ba să te ferâscă Dumnezeu.»

— «Săraculh de mine,« adause leica Ana, »cu ațâți 
bani a măritată maica două fete.»

— «Ei, leică Ano dragă,« continuă Maria lui Pleopă 
aședendu-se pe unu scaună cu perină, «acum s’a schimbată 
lumea, trebue și fetele să le crescemă mai modernă, nu 
mai merge ca pănă acuma.*

— .Apoi de, ce să mai 4'cem^ noi ăstea, care 
n’avemă nimich; de-alde d-vâstră ușoră trăițl în lume, 
că v’aducă bărbații totă ce vă trebue, dar eu sărmana,« 
grăi leica Ana ofiândă odată, .trebue să muncescă pănă 
cadă de ostenită, căci patru copii mărunți mărunței și 
bărbată, care lucră cu (jiua, nu te lasă să te întindl la 
cheltuieli. — Ean, trăimă și noi dintr’o di într’altă 1*

— >Nu te mai plânge, că de va vrea Dumnezeu 
să mărilămă pe domnișâra (așa t^icea fie-si și sub 
numele acesta erâ cunoscută în întregă suburbiulă), 
atunci vomă griji noi și de casa d-tale, căci de.... ori și 
cum suntemă vecini din ușe și bine-amă trăită la 
olalfă. Nu’i vorbă, noi avemă ceva avere, der șeii, leică 
Ano dragă, vorba negustorescă: '.unde’i marfă e șl pa
gubă,*  și apoi în cele din urmă, dela casa nâstră multă



SOIRI MERUNTE. I
»Pestei’ Lloyd*  scrie, că ministrulă instrucțiunei va 

respinge representațîunea catolicilor!! din Ardelă, ce au 
dat’o în privința esameneloră de maturitate și despre 
cure amă amintită într’ună numără trecută ală foiei 
năstre.

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

—0—
Cornițele Iuliu Andrassy a dăruită A. Sale prințului 

de corână Rudolfă doi cai de munte pentru vânătorea 
din Gurghiu.

-0—
La 29 Septemvre st.. n. Timișora a începută a fi 

iluminată cu electricitate. Iluminațiunea e splendidă și 
poporatiunea nu sâ’ndură să părăsescă stradele.

—0—
Celimă în «Resboiulă:*  La 1 Octomvrie viitoră 

este trista aniversare a răpirei Bucovinei. Numai două 
săptămâni ne mai despartă de ea. De pe pătra mormân- 
tală din Beilică, de peloculă unde a căcjută capuli’i ma
relui domnitoră-martiră, s’a dată solemna făgăduință că 
acestă di de tristă memoriă se va serbâ în fie-care ană. 
Pănă aslădl însă nu scimă să se fi luată nici o hotărîre 
pentru acăstă serbare, de aceea ,Noua Revistă*  înlrăbă 
pe d. primară ală Iașiloră, dacă în anulă acesta se va 
serbâ seu nu aniversarea răpirei Bucovinei și a decapi- 
tărei domnului Grigore Ghica.*

—0—
Acelașă diară atrage atențiunea publicului și în 

specială a vânătorilor^, că de acii se găseșce la toți de- 
bitanț.ii din Bucuresci și din provinciă prafă de pușcă de 
tdte calitățile. Fie-care cutiă portă stampila de controlă 
a guvernului.

—0—
»Voința Națională' comunică: «Lucrările de fortifi

care ale capitalei au începută într’un punctă. S’a mai 
trimisă o companiă de soldați'

—0—
Din Berlină se anunță, că M. Sa împăratulă Ger

maniei va asistă la celebrarea cununiei de aură a pă- 
rințiloră M. Sale Regelui României.

—0—
Consiliulă generală ală Instrucțiunei alese o comi- 

siune cu scopă de a studiâ cestiunea reorganisărei învă
țământului rurală față cu nouăle îmbunătățiri propuse 
prin roportulă d-lui B. P. Hăjdăă. Acâstă comisiune, 
terminându-șl lucrarea, a alesă de raportoră pe d. G. 
Dem. Teodorescu. Consiliulă, luândă în deliberare ra- 
portulă d-lui Teodorescu, în ședința de la 13 curentă, a 
admisă următarele conclusiuni: 1° Grădinele decopii 
să nu se îndroducă în comunele rurale, mai ’naite de a fi 
esperimentate în orașe. 2° Să se mănțină actuala progra
mă a scdleloră rurale. 3° Să se înființeze câte-va școli 
de adulți în condițiunle arătate prin raportulă comisiunei. 

—0—
Cetimă în «Curierulă financiară:*  La 7 ale lunei 

curente a începută a funcționâ pentru prima <5ră — de 
și în modă provisoriu — fabrica română de hârtiă din 
Bacău. Până acum însă nefiindă terminată canalulă, care 
va trebui să aducă apă din Bistrița și să pună mașinile 
în mișcare prin turbină, s’a întrebuințată de o cam dată 
pentru acesta locomobile. La ora 3 după amedl, s’a 
pusă fabrica în mișcare; pe la ora 6 s’a dată drumulă 
pastei și, după o jumătate oră, a începută pentru satis- 
facțiunea și bucuria generală să apară primele bucăți de 
hârtiă. Față la inaugurarea fabricei au fostă d. Petre 
Ene, directorulă generală ală căiloră ferate române în 
construcția, d. Elie Radu, directorulă liniei Bacău-Pialra,

George nu erâ tocmai omă deșteptă, ba ași pută dice că 
erâ omă de tăte dilele, erâ însă omă pacinică și bună 
afară din cale. Elă întru tăte ascultă de nevastă-sa. 
Leica Maria însă erâ iute de felulă ei; fusese prin țeră, 
umblase și ea cu bărbatu-său, pe când nu avâu atâta 
avere, îșl însușise unele manieri, câteva vorbe ce le în
țelegea de multe-orl pe dosă, și acum de când se îmbo
gățise trăiâ după fantasia sa și tăte lucrurile ce le făcea, 
le făcea pentru uniculă ei copilă, pentru domnișora Ma- 
rieta. Nămulă din care se trăgea erâ de to'.ă neînsem
nată. Și ori câtă avere făcuse, totuși cu locuința nu se 
mutase din suburbiulă orașului X. din Transilvania; și 
în Transilvania suburbiile românesc! suntă ca nisce co
mune pentru sine, cu datinele și cu obiceele loră întoc
mai ca satele cele mari. — Cum spunemă, erâ o fami- 
liă fărte de josă, avea însă parale, și atâtă George Ple- 
ăpă câtă și nevastă-sa căutau, ca pentru fica loră să afle 
vnă ginere harnică. — Marieta erâ frumușică, bat’o ciorile, 
învățase ceva la scălă și în etate de 13 ani se apucase 
și de limba francesă, în carea a făcută totă atâta 
ispravă ca și mai târejiu cu cântarea la piană. Erâ 
totuși o mică deosebire, căci din franțuzesce cunoscea 
câteva vorbe, pe cari le și întrebuințâ la diferite ocasiunl. 
— Atâtă în timpulă câtă a mersă la scălă, câtă și la 
ăra de franceză, se întâlnea forte desă cu băete din so- 
ceialei mai bună, îșl însușiâ unele forme, autjiâ unele

d. Manolescu, unulă din acționari, și ună mare numără de 
domni și domne din orașulă Bacau.

—0— '
Cea mai înaltă zidire din lume va fi edificiulă pri

măriei din Filadelfia, care se zidesce acuma; ea va fi de 
535 de urme de înaltă; până acuma turnurile catedralei 
din Colonia, înalte de 532 de urme, erau zidurile cele 
mai înalte de pe lume.

—0—
In orașulă Santander din Spania primarulă a 

dată o ordinanță, în care prescrie ca ori cine, decă va 
înjură, său va vătămâ în ori ce chipă simțulă religiosă, 
fără privire la rangulă seu posițiuna sa socială, poliția 
să-lă aresteze și să-lă pedepsâscă cu amendă de 15 taleri 
seu cu închisore de cinci dile. Din banii adunați 
din astfelă de amende să se ajutoreze înstituțiunile filan
tropice.

Câți bani s’ar adunâ aici la noi în Ungaria, decă 
o astfelă de ordinanță s’ar pune în aplicare numai într’ună 
sală câtă de mică, esclamă la acestea «Kolozsvâri 
Kozlony. —

DIVERSE.
Unu romană americanii. — Intr’una dintre cele mai 

de frunte băi din Statele-Unite, în Saratoga, o frumosă 
tânără damă a sciută atrage asupra sa atențiunea lutu- 
roră. Ea se numea Miss Roger, și erâ îmbrăcată cu 
gustă în negru; lumea dicea că jălesce pe tată-său, ună 
negustoră din Baltimore, care de curândă murise. Jalea 
și supărarea i se vedeu pe față, de plânsulă celă multă 
erâ palidă, și ca să se restaureze mersese la vestitele băi 
minerale din Saratoga. Frumosa damă mergea dilnică 
la isvoră ’naintea celoră ce o priveu și plecâ rușinosă 
ochii în josă și se părea că e ocupată numai cu dure
rea și jalea ce o muncea. In același timpă sosise la Sa
ratoga și maiorulă Maldougan. Erâ ună bărbată impo- 
santă, cu maniere aristocratice, și privea cu ărecare in
diferență la lumea din jurulă său. Se dicea, că e ofi- 
ceră englesă și fratele mai tânără ală unui lordă. Se 
mai vorbea că are posesiuni întinse prin America. Ma
iorulă nu umblâ să facă cunoscințe, dar’ față cu damele 
nici-odată nu erâ dură. Maiorulă și Miss Roger se în
tâlniră din întâmplare la isvoră; elă tocmai îșl scosese 
paharulă plină, când Miss intră, elă i-lă oferi dânsei, er 
Miss în timpă ce bea apă, scăpă batista din mână; ofi- 
cerulă o ridică și cu o fină curtoasiă i-o dădu; dama 
roși și se făcu așa de confusă,, încâtă îșl scăpă și um
brela, er’ oficerulă o ridică totă cu acea curtoasiă și i-o 
dădu damei. După acesta se despărțiră. In dimineța dilei 
următare, pe când toți ospeții încă durmâu, erăși numai 
din întâmplare se întâlniră la isvoră. Servilorulă, care 
de obiceiu umplea paharele, încă nu erâ acolo și maio
rulă avu ârășl ocasiune să’șl arăte cavalerismulă. Acum 
încât-va erau și cunoscuțl. Oficerulă propuse o pre
umblare și Miss după puțină codire se învoi. Pe la 10 
6re se reîntorseră dela preumblare. Nainte de prândă 
maiorulă căută ună locă umbrosă în grădină și din în
tâmplare află acolo și pe Miss cu o carte in mână. Se 
începu între ei o interesantă conversațiune vorbindă și 
despre unele lucruri ce’i interesau pe dânșii mai de 
aprope. Clopotulă, care invită pe ospeții la prândlă, le 
curmă conversațiunea. După prândă curtenitorulă maioră 
ajută damei se să suie într’o trăsură și să sui , și dân- 
sulă, și câtă timpă au fostă absenți, miile de guri dela 
băi ’șî șopteu, că cei doi tineri s’au dusă în sătulă ve
cină să se cunune. Și de astă-dată faima erâ ade- 

vorbe și le transplantâ acasă cu ună succesă deosebită. 
Mamă-sa erâ ună felă de elevă ală ei. Ori ce vorbă 
nouă o spunea Marieta mume-si, ori ce formă socială de 
asemenea (fără să amintescă de la cine și-a însușit-o), 
încâtă leica Maria ajunsese la cunâscerea multoru lucruri. 
Ea se ține mai susă ca pretinile 'sale, cari din <ji în <ji 
se împuținau, căci i se părea că ele se află pe o 
trâptă de cultură multă mai inferioră. Totă ce erâ 
formă g61ă și spoială adoptâ leica Maria, totă ce vedea 
imitâ câtă se păte de repede și situațiunea ei devenia 
din ce în ce mai critică, căci atâtea întortocheli îi intraseră 
în capă, încâtă de câte ori erâ să pună în praxă aceea 
ce sciâ, se păcălea și devenea ridiculă. — Influința 
domnișărei Marieta nu se mărginea numai asupra ma- 
me-si, ci chiar și asupra tată-său și asupra servităreloră.

Unde umblase, cu cine se întâlnise nu sciu, dar 
totă ce sciu este, că odată veni domnișora acasă, 
și spuse mame-si că trebue să mai mergă și de astă- 
dată la scola de danță, ca să se perfecționeze în jocu
rile rotunde. Nici n’a disă bine și lucru a fostă 
gata. Cu acestă prilejă în casa lui George Pleopa nu 
se vorbea decâtă numai despre danță, și astfelă să nu 
prindă pe nimenea mirarea, dacă și leichii Măriei, care 
erâ trecută de 30 ani, îi venise pofta să învețe cadrilulă. 
Brăza și hora i se păreu acumă danțurl prea urîte.

(Va urma.) I. C. Frunză.

vărală. Când se reîntarseră lumea vedea, că pe fața 
maiorului modestia curtenitorului se schimbase în zîinbete 
triumfălore, ce caracterisâză pe bărbată. In diua urmă
tor e tânăra păreche, așa de grabnică căsătorită, plecă în 
călătoria într’ună ținută idilică. In marea fericire cjilele 
sburau ca nișce minute. Pănă acum despre cestiunea 
ile avere, acestă obiectă prosaică, nu grăiră nici ună 
cuvântă. In fine bărbatulă întrună chipă cu totnlă gingașă 
aduse și acestă obiectă pe tapetă, dise nevestei sale 
câtă se pote de indiferentă:

— «Cine îți administreză moșiile, scumpa mea?*  — 
«Tu, scumpulă meu.*  — «Da, mai târziu, dar acum?*  — «Și 
acuma, totă tu! răspunse dânsa zîmbindă. — «Dar nu 
glumi, dise maiorulă net.e(|ându-i mânuțele, mi-ai dată 
inima, e timpulă, să-mi dai și averea!*  — «Fața-mi re- 
presenteză totă averea,*  răspunse dama, lăsându-și ca
pulă cu părulă celă creță pe umerile lui. — «Ca să fiu 
scurtă, madame, dise bărbatulă puțină năcăjită, eu am 
lipsă chiar acuma de bani. Trăsura, cu care am venită 
aici, am trimis’o îndărătă, și acum nu mai am cu ce 
luâ alta.*  — «Ca să fiu totă așa de sinceră ca tine, 
răspunse dama, trebue să declară, că n’am nimică pe 
lume, afară de ceea ce vedl pe mine.' — «Atunci dar 
tu n’ai moșii?*  — «Nici o palmă de locă.*  — «Nici ca
pitală la vre-o bancă?*  — «Nici o para chioră.' —
— Nici bani gata, nici juvaericale ?« — «Nimică pe lu
me.' — .Așadară nu ești moștenitorea unui omă bogată?*
— «Nici pomană de așa ceva!*  — «Apoi dar cine ești?*
— «Soția d-tale, domnule, fiica unui croitoră onestă.*
— «La naiba!*  isbucni de năcază oficerulă englesă. Ișî 
acoperi fața, și stătu gânditoră câteva momente. Apoi 
zîmbindă sarcastică dise: «Vă gratuleză, madame, că ați 
devenită soția unui sărăntocă. Sunt ruinată și nu sciu 
cum să-mi ajută.*  — «N’ai pute trage ună cambiu pe 
numele fratelui tău, ală lordului? — , N’am norocirea de 
a fi fratele nici unui lordă.*  — «Atunci ai pută d6r luâ 
înainte ceva banldin cassa regimentului tău?*  — «Da, dâcă 
așă ave regimentă!« — «Dar’moșiile tale din Arkansas?* — 
«N’am nici o brazdă!' — «Atunci dar’, domnule, fie-mi per
mis a vă întrebă cine sunteți?*  — ,Eu, madame, sunt băr
batulă d-tale, fiulă unui cartoforă, care mi-a lăsată de moș
tenire sciința și principiile sale. * «Tatală meu celă puțină 
m’a crescută bine, dar’ de astădată totuși amă trasă o 
carte rea!*  Eși apoi năcăjită și merse la otelieră, er’în- 
cântăt6rea-i soțiă după elă în vârfulă degeteloră. — 
«La câte ăre plecă diligența de aici la New-York?« — 
,La douăspredece și jumătale.*  — «Comandeză ună 
locă pentru mine, deșteptă-mă la douăspredece.*  — 
«Numai ună locă?*  — ,Numai unulă.*

Otetierulă, câ de obiceiă, ceru îndată tacsa pentru 
loch, și oficerulă o plăti. Tânăra păreche intră, se cul
că și peste puțină timp maiorulă durmea dusă. Soția 
sa însă nu durmi, ci fără sgomotă ’șî împăchetă sculele. 
Pela mecjulă nopții se furișă din odaiă și se scoborî josă, 
diligența sosise; otelierulă tocmai sesuiâînsusă pe trepte 
mergândă ca să deștepte pe maiorulă. — »E de prisosă 
a’lu conturbă, dise fruntașa damă. —«Așa dară pentru d-ta 
a comandată loculă ?« — «Da, trebue neapărată să mer
gă la Newyork.« — «Bine, atunci să nu conturbămă pe 
domnulă. Poftiți, madame, suiți-vă, căruța așteptă deja."

Dama plecâ, lăsândă pe maiorulă să-și caute 
altă căruță și altă — soțiă.

*

Doi pungași. — Niște pungași din București, duoi 
la numără, venițl în Galați în timpulă când sosise stu
denții adunați în congresă, se deteră și ei de studențl 
și pe acestă considerantă presentându-se la ună otetă 
din acestă orașă, au cerută a li se da camere pe ună 
preță mai scăzută. Cererea le-a fostă ținută în sămă 
și se instalară acolo. După închiderea Congresului, stu
denții plecară și otelierulă nu se putea domerl de ce 
acești doi pretinși studențl găsduiți la elă remaseră în 
urmă și nici a doua di nici a treia di nu se gândea să 
plece. Care nu-i fu înse surprinderea când se pomeni ieri 
de dimineță cu omenii poliției, aducândă de guleră pe acel 
doi musafiri ai săi și cerându-i să le deschidă camerile 
ce ocupau în otelă. Se înțelege că n’a esitată «ici ună 
momentă d’a satisface polițienâsca dorință a d-loră agenți 
și intrară cu toți unde găsiră ună considerabilă numără 
de obiecte care nu erau nici decum ună bagajă de stu
dențl. Erau obiecte furate de acești hoțomani de prin 
prăvălii și adunate acolo. Poliția îi prinsese ieri diminâță 
furândă nisce căciuli dintr’o prăvăliă și cercetându-i de 
aprâpe le-a descoperită identitatea. Ei acum se găsescă 
la poliție, unde se înțelege că li s’a dală o ospitalitate 
pote nu tocmai la felă cu aceea ce aveu Ia otelulh unde 
locuiseră ca studențl.



Cursulu la bursa de Vlena
din 30 Septemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.45
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .............. 101.25

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 100.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.75
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vină ung. ....... 98.90
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................114.50
Losurile pentru rcgularea

Tisei și Segedinului . 115.30 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.70
Renta de aură austr. . . 103.15 
Losurile din 1860 . . . 134 30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  855 —
Act. băncel de credită ung. 290. — 
Act. băncel de credită austr. 291.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.66*/.,

Tipografia Alexi Brașovă.

Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

E? iir sa do SSwcnrcsei.
Cota oficială dela 17 Septemvre st. v.

Renta română (5%). . . . Cump. 94
Renta rom. amort. (5°/0) • • . 95J/2

» convert. (6°/0) • • » 953/t
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33
Credit fonc. rural (7°/o) . . > 102V*

> n „ (5°/o) • ■ „ 91
» > urban (7°/0) • • » 10V/2
> » (6%) • ■ > 977,
» ■» > (5°/o) • • > 87

Banca națională a României , 1390
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . , 366.1/a

« •» * Națională . . . 244 V2
Aură

i Bancnote austriace contra aură , 2.06.

1884-.

viind. 94x/2
» 96
’ 967i
» 34
» 1031/*
„ 9P/2
, 102
» 98
• 877,
, 1400
» 368
» 246
, 635
» 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Oetomvre St. 1>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.07 Vend. 9.06
Argint românesc................. » 9.— » 9.05
Napoleon-d’or!..................... » 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
Ruble Rusesc!..................... 121.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—-10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei" se potu cumpăra în tutunge- 

"“^ria lui Gross (în casa prefecturei.)

în „Gazeta Transilvaniei.^

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . . 10°|0

5— 8 1 5°l„ . . . . L’) |o

» 9—11 „ .... 20°|0
12—15 „ .... 30°|0

?? 16—20 „ .... 40°|a
Dela 20 de repețiri în susu ......................... 50°|0

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 
se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustu

Brașovă 1|13 Maiu 1884.

— Grădina de copii — 

a Uni taine Lb 
s’a strămutată în strada funariloru 

de mijlocu $i. 249.

OWt F • 1 hMXr QQ..777..77. . ............... . . t. A

| s? Casse de Wertheim | 
j ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu | 
\ se potti sparge, din cele mai renumite fabrice de casse i 

| L. FLEIȘCHER, | 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile ș 

i condițiuni și în tote mărimile j

î lustinianu M. Grama, |
î 7—20 depositarulă fabricei în Brașovă. :

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

Depăl’teză pe cale mecanică pătra 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 garantăză o durabilitate mai mare a cazanului prin încetarea ciocănitului atâtu de stricăciosu la curățire.

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

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

de apă caldă stândă ast-felă 8 până ’n 10 ore, se amestecă și decă va fi încă gr6să, se mai tdrnă atâta apă până se subțiază 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. — I^epositiilîî generalii la d-lă
Cîeorge Inke, Brașovii strada dai dar arilor ii 2%’r.

PREȚUL t DE KILO
decă, se cumpără o cantitate mică cu embalagiu cu totiî 4 franci, în cantitate mai mare cu embalagiu 5 franci pentru România.

Cu distinsă stimă
Oeorg Inke și Hermami Petzold.

Fabrică de articuli chemici pentru funcțiunarea mașineloră de vaporă.

Agentu autorisatu d-nulu loanu Teutsch.


