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„GAZETA" IESE ÎN FIECARE ț>I.
Pe unil an u 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România șl străinătate:
Pe aiul 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

SorlsorT nefranoala nu sa prlmesoii. — Manusorlpta nu se retrămltu.

NR 173. Vineri 21 Septemvre (3 Octomvre) 1884.
.legalității, violenții și liberului loru arbitriu, fără 
a fi încercată de a li se opune cu energia cuve
nită. De unde vine acăsta?

Lucru ușoră de înțelesă. Fruntașii noștri 
dela sate cunoscători de carte, fie câtă de stărui
tori și aibă câtă de multă înțelegere pentru lupta 
năstră națională, nu potu nici ei să birue singuri 
cu tăte, nu le sciu nici ei tăte și prin urmare au 
lipsă și dânșii de unu stată bună, de-o directivă 
clară și sănătăsă despre aceea, ce să facă și cum să 
procâdă în anumite cașuri.

Cine să-le arate acestora calea pe care să 
conducă pe țărani și cine să-i învețe de ce mij- 
16ce să se folosâscă în apărarea limbei și a ce
lorlalte interese de viață ale sătânului română ?

Negreșită că o trupă cum se cade nu se 
compune numai din gregari și din grade inferi- 
6re, ci trebuie să aibă și comandanți, căpitani și 
locoțiitori de căpitani și aceștia trebue să stea în 
capulă trupei și să-i pbrte grija di și nbpte. Ei 
suntă datori a veghiâ, ca gradele inferibre să.lucre 
cum li s’a comandată. Suntă datori mai alesă a 
dâ instrucțiunile de lipsă și la timpu, și a primi 
raporturi de pretutindenea, ca să scie ce se 
petrece....

Bine că fruntașii din comunele nbstre au 
cetită prin gazete, că Românii au ținută confe- 
rență națională și au decisă acolo a luptâ cu toții 
pentru apărarea causei române, dâr despre aceea 
cum și în ce modă să procâdă în acăsta apărare 
trebue să li să dâ deslușiri clare, la fie-care casă 
specială,’de cătră conducătorii naționali de prin 
județe, dela cari se presupune, că sunt mai bine 
informați și inițiați în planulă generală de 
acțiune.

înainte de alegerile dietale se formaseră mai 
pretutindenea cluburi electorale. Ce lucră aceste 
cluburi ? Iu ce modă se interesâză cărturarii nos- 
trii, cărora le incumbă datoria de a veghiâ asu
pra intereseloră poporului română, de ceea ce se 
petrece cu elă? Și ce face comitetulă centrală 
electorală, care a luată asuprăși a apără causa 
națională română?

Nu vedemă, n’audimă nimică. Ceea ce cu 
întristare trebue se esperiămă însă mai în fiecare di 
este, că țăranulă nostru rătăcesce fără să fie con
dusă și instruită cum se cade de cătră fiii lumi
nați ai poporului, rătăcesce prin labirintulă ile- 
galitățiloră și ală volnicieloră celoră dela putere 
și n’are altă scăpare decâtă a se aruncă în bra
țele fatalismului, — „căci nu să pâte pune cu 
domnii.44

înțelegeți acum de unde vine apatia, de 
care pare a fi cuprinsă a<Țl totă organismulă 
nostru națională și de unde își ieau dușmanii 
noștri cutezarea de a lovi totă mai multă în in
teresele nâstre naționale?
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SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.<)

Pesta, 2 Octomvre. — Partida independen
ței din 1848 a alesă în unanimitate președinte 
pe Daniel Irănyi.

Paris, 2 Octomvre. — ț)iarulă „Paris44 
desminte sgomotele împrăștiate în privința con- 
vențiunii franco-germane și a tratăriloră cu China. 
— Vicarulă apostolică din provincia sudvestică 
a Chinei Yunnan a fostă omorîtă. In contra 
creștiniloră s’au începută persecuțiuni înfiorătâre.

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

Nou Abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I Octomvre st. v. 1884 se începe iibumi nou 

aboiiaiueaitft, Ia care învitămfl pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentului: Pentru Austro-Uugaria cu 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 fl., pe unii anii 
12 fl. Pentru România și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe uuă anii 36 
franci.

Rug amu pe d-nii abonați, ca se binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului se nu se întrerupă.

REDACJIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI?

Brașovii în 20 Septemvre (2 Oct.)
„Ce să facemîi? Cine să se pună cu dom

nii?..."
In aceste cuvinte, cu cari și-a motivații pri

marule satului Chiusa, țăranulă română Pavelă, 
supunerea sa la porunca solgăbirăului ungură din 
Becleană (comitatulă Solnocă-Dobâca): ca să nu 
se mai subscrie „Pavelă ci Păli,41*)  se oglindeză 
tbtă sărăcia conducerei Dbstre naționale de șapte
sprezece ani încbce.

*) A se vedă Nr. 162 din 1834 ală «Gazetei Transa 
Red.

Fie Pavelă ori Pătru, elă este țărână harnică și 
ar face totă ce-i stă în putință pentru sătulă și nă- 
mulă său, dar carte n’a învățată, legi nu cunbsce, 
numai numele și-lu scie subscrie românesce. A- 
cum vine solgăbirăulă, de a căruia mâniă tre
mură toți sătenii, și-i poruncesce să se subsrie 
unguresce. Țăranulă simte nedreptatea, însă nu 
se scie apără în contra ei și n’are pe nimeni ca 
să-lă sfătuiască, ce să faeă și cum să răspundă 
„măriei sale44 solgâbirăesci. Părăsită și amenin
țată cum este, ce se facă bietulă omă?

„Voiu învăță de acum înainte să ’mi scriu 
numele și unguresce,44 — răspunde elă, strîmto- 
rată cum este, solgabirăului, care se uită la elă 
cu nisce ochi ca și când ar voi să’lu strîngă de 
gâtă.

Ducându-se ÎDtre prietenii lui din satu, cari 
îlă așteptă cu nerăbdare ca să audă cu ce po
runcă a venită solgăbirăulă în satu, le istorisesce 
ciudata pățaniă și dândă din umeri sfârșesce Ți- 
cândă: „Cine să se pună cu domnii!44

Așa-i, n’ai ce-i face, ,,nu ne putemu pune 
cu domnii,44 răspundă în coră cei adunați....

Astfelă se împlinesce poruncă după poruncă 
și solgăbirăulă pe <Ți Ge merge se face mai rău 
și cere mai multă, ăr bmenii, nesciutori de ceea 
ce suntă datori și ce nu suntă datori, privescă la 
tbte cu același fatalismă.

Dâr preotulă, învățătorulă și a Iți fruntași 
cunoscători de carte și mai esperți din satu, unde 
suntă ei când se împartă poruncile solgăbirăesci ?

De cei mai mulți nu se aude nimică său 
dăcă se aude ceva, este de sigură vre-o cărtă 
dintre dânșii pentru câte unu lucru de nimică.

Avemă, har domnului, în multe comune 
preoți, dascăli și proprietari, cari își cunoscă pe 
deplină chiămarea, însă nici aceștia de multeori 
nu-o potu scăte la cale cu solgăbirăii și cedăză

CRONICA piLEI.
Discursulă tronului, cu care s’a deschisă dieta un

gară, și cu deosebire pasagiulă, care vorbesce despre re
lațiunile Austro-Unguriei cu celelalte state, se comentăză 
forte viu de presă. S’ar fi așteptată lumea, ca în dis- 
cursă să se vorbescă și de intimitatea Austro-Ungariei 
cu Rusia, nu numai cu Germania, mai cu sâmă, că abia 
au trecută două săptămâni dela întrevederea din Skier- 
nevice. Despre relațiunile’ cu Rusia însă discursulă nu 
dice nimică, și acâstă tăcere arată din destulă situați- 
unea politică față cu imperiulă nordului. De găba se’n- 
cercă unele organe oficiose, să deducă din vorbele dis
cursului, că esistă amicițiă cu Rusia. Discursulă tjice 
curată: Situațiunea europănă nu s’a schim
bată, Austria trăesce în cele mai paclnice re- 
lațiuni cu tote puterile, der are numai ună 
aliată — pe Germania. Din aceste cuvinte nu pu- 
temă deduce altceva, decâtă că la Skiernievice nu s’a 
putută luă o hotărîre în privința înlăturării neînțelegeri- 
loră ce esistă între Austro-Ungaria și Rusia din causa 
intereseloră opuse ale acestoră două state, cu alâlă mai 
puțină pbte fi vorba de o triplă alianță. Totă ce se pbte 
dice, este că relațiunile încordate dintre e’e și-au mai 
perdută din caracterulă loră acută. Prin urmare totă 
numai o amânare a răfuelii.

*
La deschiderea dietei croate au asistată mai toți 

deputății în costumă națională. Când apăru StarcevicI 
înaintea edificiului dietei, mulțimea care se adunase în 
numără mare îlă salută cu strigări de »Zivio.« Ședința 
o deschise Vucotinovici, ăr Banulă ceti discursulă de des
chidere ală tronului. In timpulă cetirei deputății partidei 
naționale îlă ascultară stândă, ăr Starcevicianii șecjendă. In 
discursăseaccentuăză, căprinpactulăîncheiatnîntre 
regatulă Ungaria și între regatele Croația, Slavonia 
și Dalmația s’au garantată acestoră trei re
gate naționalitatea, c on sti tu ți une a și auto
nomia în condițiunile unității de stată a 
țăriloră corbnei unguresc!. Unirea teritorului 
grănițărescă cu Croația și cu Slaronia și prin acăsta cu 
corbna ungurăscă, cere ca țările unite să se conto- 
păscă prin d isposițiunile legale într’ună 
corpă organică. Discursulă îndămnă apoi pe depu- 
tați a lucră cu înțelepciune și moderațiune, precum 
și cu acea liniște și demnitate, care se cuvine unei 
corporațiunl representalive. Cetirea a fostă întreruptă 
în mai mulle locuri de strigătele »Zivio.« După cetire, 
pe când Banulă mergea la liturgiă, mulțimea începu a 
strigă afară »Zi vio StarcevicI!» Acesta a fostă dusă de 
poporă în triumfă pănă la hotelă.

*
Abia s’au despărțită cei trei monarchl, cari atâtea 

îmbrățișări și sărutări și-au dată la Skiernievice, și Ța- 
rulă a și găsită cu cale să număscă în loculă răposatu
lui generală Todleben ca guvernatoră generală peste 
Vilna, Covno și Grodno pe generalulă Cochanov, care nu 
numai pe Polonii nu-i pbte suferi, dăr nici pe Nemții. 
Elă e celă mai înfocată sprijinitorii ală partidei de rusi- 
ficare. Acum trei ani generalulă Cochanov a presentată 
Țarului ună tablou despre înmulțirea proprietariloră ger
mani în Polonia, arătându-i pericululă la care e espusă 
Polonia, de a fi colonisată cu Nemți. Țarulă l’a remu
nerată pentru aceste servicii, și atji generalulă Cocha- 
r.ov ocupă loculă lui Todleben. Slabe succese a avută 
întrevederea dela Skiernievice I

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

VISITA PRINȚULUI DE CORONA LA SINAIA.
într’ună articoîu de fondă vorbesce «Ellenzălo des

pre visita ce a dat’o A. Sa prințulă de corbnă Rudolfă 
Regelui României la Sinaia. Contrară aserțiuniloră ofi- 
ciose, visita are însemnătate politică, cjice 4iarulă ungu- 
rescă. Pe alianța celoră trei împărați nu pune nici ună 
preță «Ellenzek,» căci alianța cu Rusia este nenaturală 
tjice elă. De aceea salută pasulă ce l’a întreprinsă suc- 
cesorulă tronului Rudolfă și încheiă cu cuvintele ur- 
mătbre:

«Vechea nâstră convingere este, că frecarea ce 
esistă intre România și între noi e trecătore și-și are is-



vorulii într’o rea înțelegere, Comunitatea intereseloră 
n’are legături mai strînse decâtă acelea care suntă create 
prin situațiunea politică, prin ideile dominante, prin po- 
sițiunea geografică, prin direcțiunea comercială dintre Un
garia și România. Inimiculă nostru este unulă și același, 
și totă acelâșl suntă și aspirațiunile nâstre în privința 
independenței de stată. Dunărea nâstră este comună, și 
o astfelă de legătură de apă legă țările mai bine decâtă 
tâte panglicile ordineloră. Cu productele nâstre crude 
suntemă în timpulă de față' încă concurențî, der atârnă 
de la noi, ca să fimă amici în bună înțelegere și astfelă 
împreună să dominămu piața, în locă să ne causămă 
unulă altuia pagube. Și noi și ei trebue să vedemă în 
fine, că suntemă avisați unulă la altulă. Trebue însfâr- 
șită să ne tredimă din amețela mareloră puteri. Ginți slave, 
germane și romanice se unescă; cei mici nu potă rămâne 
isolați, fundă că altmintrelea suntă înghițițl de cei mari. 
Ei trebue deci să se lege. Vădă odată și Românii, că 
și ei stau singuri, fiindcă înrudirea loră de gintă — In 
puterea posițiunei loră geografice — are numai vatare 
academică. Der și noi să vedemă, că comunitatea cu 
Austriaculă pentru noi însemneză a decădâ la coloniă. 
Umără la umără putemă fi tari; răsboindu-ne unulă în- 
contra altuia, ne predămă noi înșine pradă mareloră 
puteri.»

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

NOUA LEGE ȘCOLARĂ DIN BELGIA.
Noua lege școlară făcută de cabinetulă clericală 

și sancționată de Regele, care a produsă atâta tnrburare 
în întrega Belgia, instutuesce trei feluri de școli: 1. scâle 
publice seu comunale; 2. șcâle libere; 3. șcâle libere, care 
suntă recunoscute si sprijinite de comune. Comunele au 
dreptulă să mențină său nu în fiecare locă celă puțină 
o scălă publică. Pentru recunâscerea scâleloră publice 
trebue împuternicirea regală după ce consiliele per
manente provinciale si-au dată părerea în acestă pri
vință. Dăcă 20 de tați de familiă ceră să se mențină 
scolele publice seu să se reinstutuâscă, trebue mai ântâiă 
ca consiliulă provincială să găsescă cu cale acesta; nu
mai atunci apoi guvernulă pote aprobă cererea, prin 
urmare în acestă casă guvernulă e o putere de-a doua 
mână.

Sâmburele acestei legi este, ca să se lase comune- 
loră mână liberă în desvoltarea esternă și internă a refe- 
rințeloră școlare. Negreșită că influința cea mai mare 
o voră avă preoții locali. Prin o astfelă de descentra- 
lisare se înlătură ori ce înfluință a autoritățiloră, și ins
pectorii voră avă dreptulă să supravegheze numai refe
rințele școlare esterne și să dea numai sfaturi asupra 
instrucțiunei proprie; cu alte cuvinte nici ună inspectară 
n’are dreptulă să se informeze despre instrucțiunea reli- 
giunei și a moralei,

Voră fi prin urmare câte comune, atâtea sisteme 
școlare, deorece afară de cele trei feluri de șcâle de mai 
susă, programele de studii se voră face după cum voră găsi 
cu cale preotulă și consiliulă fiecărei comune. In casulă 
acesta nici vorbă nu păte fi de o uniformitate în desvol
tarea simțului națională, mai cu sămă că Belgia și după 
limbă e împărțită. Instrucțiunea în religiune și morală 
de regulă depinde de voință și plăcere; comunele deci 
o potă obligă său numai în unele său în tote șcâlele 
publice si în acestă casă instrucțiunea religiosă se face 

după ărele de șcălă obicinuite. La cererea dissidențiloră, 
copii acestora se scutescă de instrucțiunea religiâsă; ba 
dăcă 20 de tați de familiă intervină pentru acăsta, co
munele potă fi silite de guvernă să deschidă una său 
mai multe secțiuni școlare, unde istrucțiunea religiăsă 
să nu fie obligată.

Cumcă legea neutralisăză scâla, ceea ce clericalii 
au combătută în 1879 cu atâta violență, i-ar pută părea 
cuiva ciudată, dăcă o altă hotărâre n’ar dispune, că gu
vernulă pote recunâsce în numele comunei scăle libere, 
dăcă anume administrațiunea locală refusă de a obligă 
instricțiunea religiăsă la cererea a 20 tați de familiă său 
în predarea ei pune pedeci. Ce se înțelege prin aceste 
pedeci, o spune ministrulă de Interne și de instrucțiune, 
D. Jacobs, în circulara sa ce a dat’o deodată cu publi
carea legei cătră guvernatori: »Nu se cere ca pedecile 
să fie de natură materială; dăcă d. e. comuna nu 
îngrijesce, ca în timpulă instrucțiunei religiăse să fie liniște 
în scălă, dăcă nu procură instructorului de religiune res- 
pectulă cuvenită, atunci ea pune acestei instrucțiuni o 
pedecă în cale..... Chiar și clevetirile intenționate se
consideră ca pedeci.» Cu alte cuvinte: dăcă ună preotă 
nu e mulțămită cu întocmirea scălei comunale, inme- 
diată va avea ună pretextă de a face ca guvernulă să 
recunăscă o scălă liberă. Preoții din Belgia suntă fărte 
..simțitori*  și se supără îndată ce laicii cu cari vină îna- 
tingere nu le cedăză necondiționată.

Marieta erâ fată de măritată, pilele trecâu una 
câte una fără să ție sâmă de supărarea ei, căci timpulă 
este trecătoră, elfi trece, âr noi îmbătrânimă. Ideea că 
imbătrânesce îi fulgeră câte odată prin capă și o făcea 
gânditore.

Se află într’o di în foișorulă din grădina loră și 
priviâ din galeriă cătră câmpă încătrău avea loculă liberă 
de privită. Marieta stâ pe ună scaună, care erâ așa de 
înaltă, încâtă putea sâ’și clatine în tata liniștea piciârele. 
o plăcere care’i erâ indispensabilă. Mâna dreptă o ținâ 
lăsată peste spatele scaunului, âr cu stânga îșl netezâ 
din când în când bărbia. In acea clipă, âtă că intră la 
ea o pretină din scâla de danță, anume Elena. Erâ 
tată domnișâră și Elena și fată dintr’o familiă tarte bună 
dar scăpătată. — Marieta nu se mișcâ din posiția ei, 
căci după ideile ce le avea, față cu o pretină îți poți 
permite ori și ce.

— »Bonjour dragă,' se adresă Elena și după o 
îndelungată sărutare plină de alusiunl (cum (Jicea ea) 
îșl aruncă haina de pe de-asupra, și vă(|endă că nu-i 
nimenea prin prejură începu a jucâ și a sări singură 
de par’că se smintise. începu a cântă felii da felii de 
cântece, și a face diferite eserciții gimnastice, așa după 
cum bine îșl voră fi aducândă aminte unele femei din 
copilăria loră.

Domnișâră Elena erâ unică în felulă sâu. De-o 
vioiciune rară, totdâuna vesală, deși multe năcazuri în
durase pănă acum. Erâ și ceva deșteptă din fire, avu
sese destulă umblare în societăți și astfelă, dedată încă 
din fragedă vârstă cu societatea, trecea între pretinile 
sale de cea mai modernă și de cea mai curagiâsă fată

Una din cele mai inportante hotărâri a nouei 
legi școlare este, considerată din punctulă de vedere 
ală pardidei, punctulă ce privesce cheltuelile. Precum 
se scie, instrucțiunea în Belgia se dă, conformă consti- 
constituțiunei, gratuită, comunele prin urmare voră fi 
espuse mai multă ca ori când a încercă, din considera- 
țiunl economice, să recunăscă scălele libere ce stau sub 
conducerea centralistă a episcopatului. Poporulă dela țâră 
nu simte folosulă cunoscințeloră și deci nu prea e dis
pusă să aducă jertfe pentru dobândirea loră. Guvernulă 
pe de altă parte ’și reservă mână liberă în privința aju
torului ce dă comuneloră, are dreptulă de a sprijini și 
scăle private nerecunoscute. Ministrulă Jacobs a decla
rată, că deocamdată guvernulă nu va usâ de acestă drep- 
lă, din causa strîmtoratei situațiunl a financeloră.

După noua lege școlară, la scălele comunale se 
voră numi instructori numai supuși belgianl; din contră 
la scălele private recunoscute se potă numi călugări 
streini. ’

SOIRI MERUNTE.
S’au alesă deputațl la congresulă bisericescă națio

nală : în cerculă III Sasă-Sebeșă d. Visarionă Romană, 
directoră la banca .Albina»; In cerculă VII Zarand d. 
Petru Truța, advocată și deputată dietală; în cerculă X 
Abrudă d. Dr. Absolonă Todea adv.; în cerculă XIII 
Solnocă d. N. Cosma, notară cerc.; în cerculă XIV Bis
trița d. Eugen Brotâ, asesoră cons.; în cerculă XV Târ
nava d. Anania Trombitașă, asesoră cons.; în cerculă 
XVI Sighișăra d. Ștefană losifă, directoră gimnasială; în 
cerculă XVII Vâlcele d. Iănă cav. Pușcară, jude la curiă; 
în cerculă XVIII Brașovă d. Iănă Lengheră, adv.; în cer
culă XIX Făgărașă d. Ilariu Duvlea, adv.; în cerculă XX 
Agnita d Iănă Zaharie, vicenotară la judecătoria cercuală.

—0—

»Telegrafulă Română» comunică următârea tristă 
și durerăsă scire: »Ună emisă mai nou ministerială 
face deocamdată imposibilă convocarea congre
sului nostru națională bisericescă pe terminulă normală 
de 1/13 Octomvre, nu eschide însă, ca congresulă să se 
întrunâscă mai târziu și adecă în luna lui Noemvre. 
Motivulă e luată din co nsiderațiunl politice 
Intr’aceea consistorulă metropolitană se va întruni în 
celă mai scurtă timpă.»

Ce are a face congresulă bisericescă cu politică? 
Ce face partida autonomiei bisericesci?

—0—
într’o corespondență, ce amă primit’o din Gurghiu 

și pe care o vomă publică mâne, ni se scrie, că A. Sa 
prințulă Rudolfă dise cătră protopopulă română Basiliu 
Rață, care L’a întâmpinată în numele Româniloră, între 
altele următorele cuvinte: .Venimă dela Sinaia din Re- 
gatulă României, comunicați acâsta și celorlalți.»

Aceste cuvinte se vede că l’au mușcată de inimă 
pe corespondentulă lui »Kolozs. Kozlony» și schimbă cu
vintele prințului astfelă: »Am fostă în România la Si
naia, unde M’am simțită tarte bine, e fărte frumosă a- 
colo.* ’ Adaugă apoi în modă tendențiosă, că protopo
pulă română ar fi răspunsă A. Sale prințului >ceva nem- 
țesce» întitulându-lă: Euer Excellence! Așa ceva nu 
se păte crede despre ună protopopă. «Spiritualulă» co
respondentă n’a isbutită, a făcutu spirită ungurescă, 
adecă secă.

—0—
Din Craiu-Dorolță, comit. Satu-mare, ni se scrie 

că s’a înființată o bandă musicală română, compusă din 
18 persăne, care și-a luată de conducătoră ună profesoră 
de musică. Instrumentele musicale și le-au procurată 
membri din banii loră proprii, costândă 380 fl.

Urămă progresă nouei bande musicale române.
—0—

»Teoria lui Rosler,» importanta operă a d-lui A. D. 
Xenopolă, prefesoră de istoria Româniloră la Univer
sitatea din Iași, a apărută într’ună puternică volumă de 
300 pagine. Ea trateză despre stăruința Româniloră în 
Dacia-Traiană, combătândă falsele teorii ale„âceloră is
torici streini, ca Rosler și Hundsdărfer (ca renegată Hun- 
falvy), cari au încercată să arate că Românii au pără
sită Dacia pe timpulă împăratului Aureliană. Opera e 
dedicată Româniloră de peste mnnțl, adecă celoră 
din Austro-Ungaria.

Vomă face în curândă o dare de sămă mai pe largă 
despre acâstă importantă operă.

—o—
Hagi Loja, unulă din capii insurgenților^ din Bosnia 

și Erțegovina, și-a terminată pedâpsa în filele acestea. 
Din Theresienstadt a fostă escortată la Triest, unde s’a 
îmbarcată pentru Sueză. In urma unei înțelegeri dintre 
guvernulă austriacă și turcescă, ca locă de exilă ală lui 
Hagi Loja s’a destinată Medina.

—0—
M. Sa monarchulă nostru a numită comandoră ală 

ordinului »Franciscă losifă» pe d. maioră Ionescu, co- 
mandantulă batalionului 1 de vânători, care ține garni- 
sâna la Sinaia.

—0—
»Telegrafulă*  spune, că M. Sa Regele României a 

primită ieri în audiență pe archimandritulă macedoniană

FOILETON U.

Leica Maria și domniră Marieta.
(schiță de caractere).

(Urmare).

Cu câtă Marieta înainta în etate, cu atâtă și Maria 
lui Pleâpă vorbiâ mai multe. Spunea în gura mare câtă 
zestre a adunată pentru fată, spunea câte rochii i-a fă
cută, și multe alte câte se ceră și câte nu se ceră pen
tru o fată când se mărită; spunea că îi va dâ și bani 
gata așa de mulțl, încâtă de n’ar lucră ginere-sâu 10 
ani de-arândulă, are cu ce să trăiescă.

Marieta eră de 19 ani. Trecuseră multe de tâte 
peste capulă ei. — Odată îi intrase în capă ideea, că este 
amorezată; în realitate Insă nu eră nici urmă de așa 
ceva. Acâstă idee îi venise din cetirea unui romană, 
în care ună semnă, dată de cătră eroulă romanului, îlă 
observase când s’a despărțită de ună tânără, cu care pe
trecuse nu de multă vreme.

Nu-i vorbă mai târziu s’a întâmplată și acâstă ne
norocire ; (Jică nenorocire, deorece tânărulă de care îi eră 
dragă, eră de nu mă înșălă cu ceva mai mică în etate 
decâtă Marieta, și astfelă ori și cine vedea, că dragostea 
nu putea fi decâtă o copilăriă. Ună tânără încă nefor
mată, fără viitoră sigură, vedându-se bineprimită de 
cătră familia lui Pleâpă, îșl petrecea tarte desă cu Marieta, 
și apoi cine scie, că petrecerea devine obiceiu, obiceiulă 
aduce cu sine și simpatiă, și dela ună timpă molipsesce 
pe fiecare de bâla de a se vede câtă de desă, nu se va 

mirâ câtu-și de puțină de dragostea Marietei pentru a- 
celă tânără.

Bărbatulă trebue să mărgă unde-i este interesulă. 
Astfelă tenărulă nostru Nicolae din diferite împrejurări 
a trebuită să părăsâscă loculă nașcerei sale și să se ducă 
în țeră. piua când să plece sosi și amândoi simțiau o 
mâhnire, și-și închipuiau că nu voră fi în stare să su- 
pârte greutatea dorului. Marieta priviâ cu ochii lăcri
mați la prietinulă său, și par’că ar fi dorită ca celă pu
țină pentru o di să-lă maî rețină, âr Nicolae, fără să-și 
dea sâmă de ceea ce face, se apropiâ de Marieta și o 
sărută. Acâsta a fostă prima sărutare......... de față cu
părinții.

Anii trecă și omulă cu natura sa bună uită tâte. 
Astfelă Nicolae și-a uitată de pretina sa și Marieta de 
iubitulă ei. Cine scie, dâcă tenărulă nostru nu a găsită 
o altă femee, care mai bine să-i scie îndulci amarele t|ile 
ale streinătății 1

In romanele nâstre «traduse și originale sâu mai 
bine (Jicândă tarte originale» la astfelă de ocasiuni, vede 
cetitorulă omoruri: Nicolae s’ar fi împușcată, âr Marieta 
s’ar fi otrăvită sâu pâte s’ar fi decisă, ca să-și petrâcă 
viâța într’o veclnică fecioriă, sâu cine scie ce s’ar fi mai 
ivită. Dreptă spunândă însă așa ceva nu s’a întâmplată.

La doi ani după acestă despărțire, Marieta ședea 
odată pe ferâstră și se uitâ în depărtare, unde o prive- 
lișce de tată frumosă se desfășură înaintea ochiloră ei. 
Ea privea, dar erâ indiferentă de privelișce, deârce în ca
pulă ei se învârtiau ca o morișcă diferiții tineri, pe cari îi 
cunoscuse în acești doi am.

* **



Veniamină Popescu. cu care s’a întreținuta cu buna vo- 
ința’i cunoscută a M. Sale. Din casseta sa particulară, 
regele a plătită archimandritului drumulă până la Iași, 
făgăduindu-i și alte ajutdre pe viitora.

—0—
La 4 Octomvre va fi o *’nteresantă întunecime de 

lună, care va începe săra la 9 ăre și 9 minute. La ărele 
10 și 9 minute întunecimea e totală și ține până la 11 
6re și 42 minute, âr la ărele 12 și 42 minute întuneci
mea dispare.

Și nu’i lucru puțină când se (jice despre o fată că este 
curagiăsă. Se impresiona forte lesne, căci eră senti
mentală și plină de fantasiă. De acea eră și naturală, 
ca lesne să’șî schimbe convingerile și relațiunile.

Decâte ori Elena venia la pretina sa, la grădină 
(și venia fărte desă), totdeuna săriâ peste ună gardă, 
deși fărte lesne ar fi putută veni pe o părlă. Se și lă
udă cătră pretine cu săritura sa, și vorbia adeseori 
despre astfelă de gimnastică, așa încâtă să nu prindă pe 
nimenea mirarea, dacă odată, fiind la o escursiune cu 
multe din pretinelej sale, a influințată asupra societății, 
încâtă tăte fetele au sărită peste ună șanță peste care 
a sărită Elena.

— >Când ai venită prin cutare locă (aci numi o 
uliță), spune’ml pe cine ai întâlnită?» se adresă Marieta 
într’ună tonă a lene și fără nici ună interesă de
osebită.

— ,NicI n’amă venită pe acolo,» răspunse scurtă 
Elena și continuă nebunaticele sale sărituri, ba ce’i mai 
multă, o apucă și pe pretina sa să sară împreună. Ma
rieta eră indispusă, dăr după o observare ce i-a făcut’o 
pretina sa asupra >cuviinței' și după o »sărutare cu 
alusiune* se înduplecă a face Elenei pe placă. Amân
două se învârtiau prin foișoră și când osteniră de atâtea 
sărituri se așezară pe câte ună scaună și se răcoriau cu 
batistele.

— »Da șeii c’am ostenită?» începu Elena.
— »De.... ce să faci,» continuă Marieta și se sterse 

pe frunte, căci se înfierbîntase grozavă.
— «Să’țl spună ceva, Mariet’o,» grăi Elena sculân- 

du-se de pe scaună. ,A<|I, când amă intrată în grădină

------o------
ARTISTA ELENA THEODORINI.

Cetimft în „Carpații“ :
Nu pentru prima oră diarele streine ne aducă scirî 

despre succesele d-șărei Elena Theodorini, gingașa privi- 
ghetăre, care de câțiva ani desmerdă cu vocea-i melodi- 
6să scenele streine. Mândria și uucuria ce resimțimă de 
câte ori se aducă nouă omagie distinsului său talentă, 
de câte-ori se adaogă o nouă gemă la corăna’i de ar
tistă, sunta cu atâta mai mari, cu atâta mai legitime 
pentru noi, cu câtă Elena Theodorini este nu numai Ro
mână, der Oltenă, fiică a Craiovei nostre.

Călătoria sa recentă în America de sudă a fostă o 
ovațiune, ună triumfă pentru tânăra artistă română. Etă 
ce ne relateză diarulă spaniolă »La Presa« din Buenos- 
Aîres dela 20 Augustă despre representațiunea operei 
Traviata dată în beneficiulă său la Colon:

>NicI odată nu s’a vădută în Colon ună entusiasmă 
mai mare decâtă cu ocasiunea representațiunei ce com
pania lirică dete în beneficiulă d-ș6rei Theodorini. Emi
nenta artistă a fostă sărbătorită într’ună cliipu ce va 
face epocă în analele teatrului nostru, atâtă prin demon- 
strațiunile de simpatiă a căroră obiectă a fostă, câtă și 
pentru numărulă daruriloră prețiăse ce i sau oferită.<

Opera esecutală, cum vă(|urămă mai susă, fu Tra- 
viata. Creațiunea lui Dumas a fostă interpretată cum 
numai Elena Theodorini scie să interprete. Beneficianta 
a mai cântată între altele și romanța «La Paloma» de 
Iradier, cu acea grațiă ce pare a fi monopolul ă său es- 
clusivă.

In acelă momentă s’a presentată beneficiantei nu- 
merăse daruri prețiăse, dintre cari în primulă locă figu- 
răză o superbă diademă în briliante și o medaliă de aură 
ciselată, opera distinsului gravoră Zuccotti. Ambele obi
ecte au fostă plătite prin subscripțiune și se evaluăză la 
2 mii de pesos naționali. Erau însoțite de ună perga- 
mentă cu următărea dedicațiune.

«Subsemnații ne facemă o onăre de a presintâ 
d-ș6rei Elena Theodorini acestă giuvelă și medalia ce-lă 
însoțesce, ca o modestă însă durabilă amintire a admi- 
rațiunii ce a produsă deja talentulă său artistică în pu- 
bliculă dela Buenos-Aires. — Augustă 19 an. 1884. 
Salvator G. Gomez, A. Marechal, Iosea Faurel, Grego- 
rio Soler. L. Artigue, Diego Alvear fiulă, E. Mafiei, A. 
Dordoni, Evaristo A. Gismondi, Doctorulă Delagdillo, Er- 
nesto Tornquist, Santiago Estrada, A. Ayerza, Leopolelo 
Roechi, Ignacio Freire, Leon Gallerdo, loja num. 56, ună 
admiratoră Carlos de Negri.»

Pe lângă acestea a mai primită dela domnulă San
tiago Estrada, o statuă de bronză represintândă pe Mar
gareta; magnifice vase de porcelană de Iaponia «dela 
ună spaniolă admiratoră,» o miniatură dela senorita Luisa 

Aliverti, o braceletă egiptiană dela senorita de Vere, etc. 
etc. La eșirea sa din teatru o musică și numeroși amici 
și admiratori ai beneficientei o însoțiră pănă la locu
ința sa.

Urămă din parte-ne nobilei artiste, perpetue trium
furi, și o salutămă cu mândriă și admirațiune.

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

DIVERSE.
Societatea internațională a Gongului. — Se scrie 

din Bruxela cu data de 21 c.: «Mouvement găographi- 
que» publică nisce scirî din ținutulă Congului. Sire 
Francis de Winton, conducătorulă șefă ală afaceriloră 
societății internoționale a Congului plăcă. ca să cerceteze 
cursulă de susă ală Congului. Societatea astăptă în Bru
xela sosirea d-lui Tisdel. pe care guvernu'ă din Was
hington la numită representantă ală Stateloră Unite la 
acăstă societate. Direcțiunea societății lucră energică, ca 
să înzestreze museulă africană pentru sciințelo natnrale, 
întemeiată de densa. Despre espedițiunea sublocotenen
tului de artileriă din Belgia, Bekker, suntă cunoscute ur- 
mătărele amănunte: Bekker, dimpreună cu patru ofițeri 
belgian! și ună ofițeră de marină francesă, va plecă pe 
la mijloculă lui Octomvre la Zanzibar, unde acum căpi- 
tanulă belgiană Cambiei*  ia măsurile necesare pentru 
călătoria acelora, cari mai nainte voră merge, prin Me- 
puapua și prin Tabora la Karema, ce se află lângă la- 
culă Tanganijika. Conducerea stațiunei întocmite aici, 
care mai nainte a fostă trei ani de (j'le sub comanda 
lui Bekker, o voră lăsă în grija unuia dintre călători, 
care va înlocui pe căpitanulă Storm, comandantulă ac
tuală. Din Banana, Bekker va merge pâlaculă Tanganijika 
și prin terit.orulă Manjema la Congo, în parte pe căile 
folosite deja ee Livingsfone, Cameron și de Stanley. Că
lătorii voră folosi pe Iacă verosimulă corăbiile trămise 
de aici, suntă acum șese luni, corăbii cari ușoră se polă 
desface și reconstrui. Afară de aceea voră mai duce cu 
sine două mașine, care se polă folosi atâtă pe apă câtă 
și pe uscată și fiecare va pută suportă câte o tonă de 
marfă. De la stațiunea Mompara, care se află spre apusă 
de Tanganijika, espedițiunea, trecăndă prin Manjema, 
va merge în Nyanguă, în Congo de susă, unde ărăși 
voră întocmi o stațiune, și cu acesta voră ajunge la 
ținta călătoriei, adecă voră împreună t<5te stațiunile de 
pe întregă teritorulă de la Zanzibar până la Banana. 
Nyanguă e situată cam la o depărtare de 110 ăre de 
cataractele lui Stanley. Mai târziu între aceste două puncte 
se va mai întocmi o stațiune.

Balonulii ou oârmă. — Frații Tissandier au făcută 
în Parisă Vineri după prăncjă încercare cu ună balonă 
cu cârmă. Noulă balonă e construită în formă de țiga
ră, și e de 28 de me;ri de lungă și la mijloculă de ună 
diametru de 9 metri și 20 de centimetri. De desubt 
are ună capacă, care de sine se închide. Invălișulă ba
lonului e unsă cu o materiă impenetrabilă și înlăuntru 
încapă 1060 de metri cubici de gază aeriană. Cu plu
titori cu totă și dimpreună cu cele 386 chilograme ale 
fundului, greutatea balonului e de 954 de chilograme. 
Motorulă este ună șurupă care se învărteșce cu ajuto- 
rulă mășinei dinamo-electrice a lui Siemens. Balonulă 
l’a umplută cu hydrogenă, după aceea au aplicată la 
balonă șurupulă, a cărui formă încă nu e determinată, 
căci numai în 27 Octomvre voră face cu elă o încercare 
definitivă. La încercarea făcută Vineri s’a suită și ună 
marinară în balonă. înainte de suire s’a făcută cu șuru
pulă probă, care a reușită1 de minune. Vântulă ce suflă 
tare a răpită balonulă spre țărmurulă de dincolo ală 
Senei. Cârma și șurupulă s’au împetrivită cu destulă su- 
ccesă curentului din aeră, dar’ Tissandier a oprită ma
șinăria și ventulă i-a mânată spre șesulă de la Brie. De 
aici cu ajutorulă șurupului ără-și s’au suită, și de cu 
sără ajunseră norocoși pe pământă lângă Marollesen- 
Brie. —

Sorele împăratule chilii. — Câtă de numerăse 
sunt complicațiunile, prin care se efectuesce comunicați- 
unea actuală a lumii întregi, despre acăsta de sigură 
orl-cine a meditată vre-odată. Multe mii de ămenl spre 
esemplu trebue să lucreze într’ună chipă cu totulă de
terminată, ca o scrisăre, pentru care plălimă pănă fn 
America 10 crucerl, să ajungă la loculă destinațiunii 
sale, funcționarii dela postă, personalulă călei ferate și 
ală corăbiei, constructorii mașiniloră, inginerii, lucrătorii 
care dau căile ferate și navele, toți trebue să 
’șl facă datoria după normative său instrucțiuni și să 
ne împrumute capă și mâni, ca să se espedeze epistola, 
și ei cu toții au o parte determinată de a pretinde din 
cei 10 cruceri, care îi plătimă pentru acestă serviciu și 
într’adevără omenirea le și dă acăsta parte, negreșită pe 
căi fărte complicate, așa că este greu do a stabili cu 
acurateță, dăcă acăstă împărțire se face în modă justă. 
Dăr în ori ce casă vedemă, cum este dependentă con- 
slructorulă navei, inginerulă, funcționarulă dela postă 
dela scriitorulă epistolii, precum și acesta nu s’ar pută 
esecutâ afacerile și planurile sale, dăcă aceea n’ar esistâ. 
Dăr cu multă mai complicate sunt procesele în natura 
cea mare. Pentru de a produce ună muschiu neînsem
nată său o făptură infusorică, a cărei esistență numai 
arta perfecționată a opticului ni-a descoperit’o, trebue să 
lucreze tăte forțile naturii. Pentru ca să se creeze o 
plantă așa, după cum ni-să înfățișăză ea astădi, trebue 
să se compună globulă terestru dintr’ună numără cu to
tulă determinată de atome, căci o influință mai mare 
său mai mică a gravitațiunii asupra acelei plante ar 
esercită o influință straformălăre asupra ei. Revoluțiunile 
cele mai grandiose în universulă celă întinsă determi
nară forma și mărimea planetului nostru, pentru ca să 
facă posibilă esistență acelei plante, și pământulă din care 
a crescută, a trebuită să se transformeze și să se fră
mânte din pătra cea primitivă mărtă prin muncă a mi- 
liăne de ani, pentru ca planta să’șî pătă suge dintr’ânsulă 
adevărata sa hrană. Ce icănă nemăsurată să desfășură 
înaintea ochiloră noștri despre comunicațiunea universală, 
care o au planetele, lunile loră, stelele și constelațiunile 
unele cu altele. Fiește care stea dintre miile de stele, 
care le vedemă plutindă pe de asupra capului nostru 
lucrăză asupra celeilalte, tăte se mișcă sub influință 
atracțiunii reciproce și formăză o sistemă compactă și, 
dăcă ună Dumnezeu ar pută stinge una dintre acele con- 
stelațiunl strălucităre de pe ceră, atunci tăte celelalte 
ară trebui să-și ăsă din țîțîm și să formeze nouă conste- 
lațiuni, care nu mai sămână cu cele vechi.

------o------
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așa amă sărită de bine peste gardă, încâtă să fi fostă la 
o întrecere așă fi câștigată premiu.»

— «Bravo,*  strigă Marieta și continuândă vorba o 
întrebă pe pretina sa, dăcătnu s’a întâlnită prin grădină 
cu 2 tineri.

Elena deveni curiăsă și gândităre.
— »Da cine au fostă,*  întrebă ea, >și când au 

trecută?»
— «Nu va fi mai multă ca ună pătrară de ără,« 

Zise Marieta și se sculă și ea de pe scaună.
— «Da cine-au fostă, rogu-te,« se adresă din nou 

Elena, căci își adusese aminte despre gimnastica ei la 
intrarea în grădină, și o idee ca ună fulgeră o făcu să’șî 
pâr<|ă tătă disposiția.

Neprimindă însă răspunsă, nici nu mai întrebă, 
căci astfelă se simțiâ totuși puțină mai ușurată. îi eră 
frică să mai întrebe, ca nu cumva numele aceloră tineri 
s’o facă și mai indispusă. Ea se puse pe ună scaună 
și deveni fărte gândităre. Felă de felă de idei îi trecură 
prin minte, și nimică nu eră în stare să’i aducă dispo
siția de adinăori.

într’ună tânjiu Marieta eși pe galeriă, er Elena, 
profitândă de acestă momentă de singurătate, puse două 
scaune unulă lângă altulă și sări peste ele întocmai ca 
peste gardulă grădinei, însă cu o mare băgare de sămă 
la diferitele posiții ce le luâ haina sa.

— «Da ce faci?» o întrebă din galeriă pretina sa 
și o chemă să privescă câtu’i de frumosă câmpulă în de
părtare. Elena veni și făcu pe pofta pretinei sale, carea 
cuprinsă de alte gânduri îșl uită să mai aștepte răspunsă. 
Amândouă stau în galeriă. Elena erâ totă indispusă.

— «Spune dreptă,»*:  se adresă din nou ea cătră 
pretina sa, ,a trecută cineva prin grădină?*

— «N’a trecută nimenea,» grăi Marieta, care glu
mise numai din întâmplare.

— »Elena după mai multe întrebări se convinse că 
n’a putută trece nimenea, se liniști, cercă a’șl reveni în 
disposiția de mai înainte, dar acâsta nu mai erâ cu pu
tință. Ea se adresă cătră pretina sa cu cuvintele:

— »Ve(Ji, tocmai mi-ar fi plăcută să fi trecută pe 
aci cine sciu eu.» Dar aceste cuvinte erau pline de și
retenia ; acăstă convingere și-ar fl câștigat’o oricine, dăcă 
ar fi observată repedea privire, ce a aruncat’o Elena a- 
supra pretinei sale.

— «Amă vrută numai să te necăjescă,» Zise Ma
rieta.

— «Tocmai credâmă, că’ml spui despre Y. carele 
scii tu câtă de multă îmi place,» grăi Elena, deși într’a
devără alte preocupațiunl îi stricaseră cu ceva mai îna
inte disposiția sa.

Tocmai înserâ. Sărele aruncă radele sale pe ună 
dâlă din vecinătate și înroșise puțint.elă nuorii subțirei 
ce se aflau spre răsărită. Pasările ciripâu și plecau care 
incătrău, vestindă că năptea se apropiă Ună vântă ră- 
coritoră mișcă frunzele și clătină mlădițele pomiloră, găi- 
nele se culcaseră, și pretinele nostre bucurându-se, între 
aceste impresiunl porniră acasă, căci leica Maria lui Ple- 
6pă avea să dea o cină. Societate mare și alâsa avea 
să ia parte la acea cină și de-aceia se pripeu să nu în
târzie.

(Va urma.) I. C. Frunză.



Rentă de aurfl ungară6°/0 122.40 
Rentă de aurd 4% . . . 93.30 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.85 
Imprumutuld căilorii ferate

ungare.......................... 142.65
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostd ung.
(1-ma. emisiune) . . . 96.30

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.30 

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare 100. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

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

viuii ung.............................98.90
Imprumutulii cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115.25
Renta de hărtiă austriacă 80.85
Renta de arg. austr. . . 81.95
Renta de aurii austr. . . 103.—
Losurile din 1860 . . .134 20
Acțiunile băncei austro-

ungare........................  856 —
Act. băncei de credită ung. 290.40 
Act. băncei de credită austr. 291.50 
Argintulă —. — Galbini

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

Tipografia Alexi Brașovă.

Mărci 100 împ. germ. . . 59.75 
Londra 10 Livres sterlinge 121.55

BSursa «le SSuenresci.
Cola oficiala dela 18 Se ptemvre sl. v. 188 4.

Renta română (5%). . . . Cump. 94 vând. 941/.
Renta rom. amort. (5°/0) • • > 95V3 •» 96V

» eonvert.. (6°/0) . . » 9.V/4 > 96V
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 * 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 102V4 > 1031/

* ,, >> (50/o) • 55 91 55 91V
» » urban (7°/0) . . » 101 v2 > 102

> (6%) • • » 97Vs » 98
> (5’/o) • • » 87 » 871/

Banca națională a României > 1390 > 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 366. > 368

< » » Națională . . » 243 » 246
Aură.................................... • »

•_  0/■ /o > 6-60
Bancnote austriace contra aură > 2.06. » 2.08

îoon plătescă aceluia, care după ce 
va întrebuințâ mai multe 4'le m,j" 

loculă meu probată pentru bătături (ochi de găină) Va - 
ralyn defarmacistulăSchneid, fără de nici o du
re r e, fără de a cauterisâ seu de a tăiâ, nu va scăpă 
de bătăturile sale. Se pbte căpetâ veritabilă numai din 
farmacia St. George a lui Max Schneid, Viena 
V. Bez. Wimmergasse Nr. 33 unde sunt a se adresă 
tbte comandele în scrisă. — Prețulă 1/1 fl. 1 și Va 60 cr. 
cu poșta 10 cr. mai multă. A se cere numai V e r a 1 y n 
dela farmacia Schneid și să se ferâscă ori cine de 
imitațiuni și de alte mijlăce.

Societatea comerciala româna Sassarabianu Calfog!» & Comp. 
BULETINU

BRĂILA 18 Septemvre 1884.

Vcndetorft Cuniperetoi’ft Felulă Kilo Libre Prețulă Notite5

D. Z. Zavo Gamolin Grâu 550 60V3 75 Șlep
Tem. Dimitriadi Bioch 55 400 60— 66 50 Magasiă

d-to Kirchen 220 56V, 56 25 Caică
Ilieff L. Mendl & C-ie Porumbă 430 61— 54 — Magasiă
d-to d-îo n 440 597, 52 75 »

I. Catzica d-to Orză 120 451/. 38 25 Caică
W. P. Sassu d-to Porumbă 800 59V3 52 50 Magasiă

Cambano d-to 55 400 59’/. 52 75 »
A. Emberico Sechiari freres & Cie Fasole 500 °/o 19 75 Caică

ESPOSIȚ1UNE DE VESTMINTE GATA. PENTRU 
DAME si BOMBAȚI._____ 9 9

care

Avisu Domnisoreloru!9
au plăcere a învețâ la cusută și croitulă 

rochiiloru și a vestminteloru albe.

î

„Laszlo“ în 
dă instrucția exactă pe lângă unft

care a lucrată mulți ani la firma 
recomandă a 
moderații.

Brașovă , se 
prețu fdrte

Doritdrele să se adreseze direcții:

Piața
5

mare Nr. 34

în casele d-lui Șafrano.

Spre a satisface dorințelor!! esprese din mai multe 
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 începându 
din 26 Septemvre curentă.

Dedrece în totu casulu trebue să renapoiămă pălăriile 
până în 4 Octomvre, dreptu aceea rugămu pe prd onora- 
tulu publicu să ne cerceteze câtă se pdte mai curendă.

Totdeodată recomandă mu depositulu nostru bine asor
tată cu mărfuri de manufactură de modă din țdră și străine, 
— în specială, cu novitățl în stofe pentru vestminte 
tdmnă și idrnă, cu stofe de mătase ndgră și colorată, 
catifele și brocate — de catifea 
totu feliulu de mașdne,
bune și cu totu feliulă de articole țenătdre de branșa 
ndstră.

Cumpărăturile fiindu făcute de noi în personă și sub 
condițiuni favorabile, ne aflămu în plăcuta posițiune de a 
reduce și mai multă prețurile ndstre ce au fostă și până 
acuma moderate — și sperămu că vomă mulțămi câtu se 
pdte mai bine pe prd onoratulă publicu atâtă prin bună
tatea câtu și prin deosebita frumsețe a mărfei alese 
prin soliditate rigurdsă.

»•*

negre și colorate, 
cu mănuși recunoscute deja

de 
cu 
cu 
de

Cu distinsă stimă

Frații Simai
3

Tergulă Grâului Nr. 560.

sa
<3

s
<1EH

p

Stofe de lână late de 1 Mtr. pentru vestminte de iernă â metru cu 75 cr.
Stofe de lână late de 58/100 pentru vestminte de ernă â Mtr. 47—50 cr.

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

Depăl’teză pe cale mecanică pdtra de cazanu, formată deja, împedecă prin reacțiune chemică asupra apei din cazanu formarea ei, 
scutesce de întreruperea lucrului atâtu de neplăcută și costisitdră, produce economiă de materială de arsă prin conservarea părețiloru cazanului 
în grosimea loră normală și garanteză o durabilitate mai mare a cazanului prin încetarea ciocănitului atâtu de stricăciosu la. curățire.

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

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

de apă caldă stându 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 acestu prafu chemică se află în Viena la HERMANN PETZOLD. — Depositulii generalii la d-lă
Cîeorge Inke, SSrașovu strada Oăldărarilorii Jîr. 506.

PRETULfi DE KILO
3

dccă 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 laake și Hermann Petzold.
Fabrică de articuli chemicl pentru funcțiunarea mașineloră de vaporă.

Agentu antorisatu d-nulu loanu Teutsch.


