
REDACȚIENEA ȘI ADMINJSTRAȚIUNEA : 
BRAȘOVtJ, piața mare Nr. 22.

fi

SE PRENUMERÂ:
la poște, Ia librării și pe la dd. corespondenți.

,GAZETA“ IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unii ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România ți străinătate:

Pe anu 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVIII. ĂNU3CIURILE:
O seria garmondti 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Scrisori nefranoate nu se prlmasou. — fflanuaorlpte nu se retrămlte.

59. Joi 14 (26) Martie

Brașovu, 13 (25) Martie 1885.
Telegrafulu ne transmite adi două scirl im- 

portante, cari ne anunță nisce victorii parlamen
tare raportate una de guvernul u din Peșta și 
alta de guvernulă. din Viena.

In Peșta magnații se sfătuescu tocmai acum 
asupra proiectului de reformă a camerei loru, pe 
care maioritatea l’a și primită de basă a 
desbaterei speciale, cu modificările aduse de 
cunoscuta comisiune de trei. Ni se anunță 
că 234 magnați au votată pentru proiectă 
și numai 81 în contra lui. Acesta disproporțiune 
este o dovadă mai multă că cestiunea reformei 
camerei magnațiloră este judecată de marea ma- 
ioritate ca o cestiune de esistență pentru maghia- 
rismă și ca o garanțiă a supremației elementului 
maghiară.

Camera magnațiloră așa cum a fostă ea până 
acum compusă nu pută să ofere o garanțiă si
gură pentru egemonia maghiară, căci factorii ce-o 
alcătuiau erau o putere aprdpe incomensurabilă 
și, precum s’a dovedită cu ocasiunea discusiunei 
privitdre la proiectulă de lege pentru căsătoriile 
mixte, care a fostă de doue ori respinsă, guver- 
nulă ungurescă nu era niciodată pe deplină si
gură, că ceea ce a clădită în unire cu camera 
deputațiloră nu se va resturnâ într’o bună dimi- 
năță de cătră magnații capricioși.

Acum, după proiectulă actuală de reorgani- 
sare, se va reduce în modă însemnată numărulo 
membriloră camerei magnațiloră prin introduce
rea censului și prin aceea că aristocrații din 
Austria își voră perde indigenatulă ungurescă. 
De altă parte, guvernulă va avă dreptulă să nu- 
măscă a treia parte din membri acestei camere, 
ca membri pe viață. T6te au de scopă a întări 
și asigură posițiunea regimului maghiară față cu 
magnații.

Victoria ce a raportat’o cabinetulă Tisza în 
ședința de eri a camerei magnațiloră a raportat’o 
numai apelândă la marile interese ale suprema
ției maghiare.

întâmplarea a voită ca și în Viena să se 
desbată în aceeași di ună importantă proiectă 
în camera deputațiloră, privitoră la convențiunea 
ce a încheiat’o statulă cu societatea drumuriloră 
ferate de nordă. Afacerea acestoră drumuri de 
feră, se’nțelege, nu pdte fi pusă în paralelă 
cu cestiunea reorganisăriii unui corpă represen- 
tativă. Dar într’o privință putemă se asemă- 
nămă votulă celoră din Viena cu a celoră din 
Peșta. Și într’o parte și într’alta ar fi fostă a- 
menințată posițiunea guverneloră actuale, la casă 
când n’ar fi putută reeșf cu proiectele loră res
pective.

Pentru ca să nu sufere cabinetulă Taaffe 
ună desastru, ce ar fi putută deveni fatală pen
tru elă, s’au grupată în giurulă lui tdte par
tidele slave și cele mai puțină pronunțate. 
Asemenea a fostă sprijinită ministeriulă Tisza 
chiar de cătră cei ce nu sunt de principiele lui 
pentru ca să nu cadă cu proiectulă său de re
formă.

Aici s’a împlinită o dorință a maghiarismului 
asupritoră, dincolo a raportată ună succesă sla- 
vismulă, care vrea să-și recucerăscă totă teremulă 
perdutu în Austria.

„Slavii și Maghiarii,

Este caracteristicii pentru actuala situațiune 
interidră a monarcliiei habsburgice acâsta întâl
nire a evenimenteloru.
dise nu de multu prof. Dr. Wattenbach într’unfl
discursu, ce l’a ținntu în Dresda cu ocasiunea 
adunărei generale a Schulverein-ului germanu — 
cari au durmitu multă vreme s’au deșteptată a- 
cum deodată la nouă viață, la nouă stăruințe 
și năsuințe pentru progresii și cultură. “

In adevâru rdta sorții a scosu pe Maghiari, 
oe Poloni, pe Cehi și pe Croațî de-asupra. 
ce se află acji dedesuptu suntu Germanii, 
tenii Galiției și în partea de dincdce 
chiei Românii 
ghiare.

Energia, cu care se lucrdză în Ungaria la 
opera magliiarisărei, în același timpă, pe când 
în Austria sunt îmbrățoșațl și favorisați Cehii, 
Polonii și Slovenii, te-ar face se crecjj unu ruo- 
mentă, că cei dela cârma împărăției și-au modi
ficată. planulu dela 1867 și că acum voiescu să 
creeze unu dualismu slavo-maghiariî.

cu

forma pedestrime și călăreți. Mahomedanii se voră pune la 
pedeștrime, eră creștinii la călărime. Anii de serviciu voră 
dura trei ani. Oficerii se voră Ină o parte dintre Ruși, 
altă parte dintre pământeni. Consiliulă militară a și 
aprobată acestă proiectă.

*
• Daily Chronicle» primesce dela corespondentulă său 

, din Suachim urmetârele amărunte: înainte de ce ne-amă 
întorsă dela Hașină în tabără, o scris 6 re adresată 
lui Osman Digma a fostă așezată într’o prăjină des
picată, înfiptă la ună locă espusă vederei. In acestă 
răspunsă la o scrisâre a lui Osman Digma de acum câ-

Cei teva Zile, generalulă Graham vorbesce despre cestiunea 
t>u_ religiunei. Elă Z’ce, că națiunea englesă respectă tâte 

! religiunile. Anglia stăpânesce multe rase de MoslimI și 
ct IU 011 cil - I. . .. ... »T. w ,

! trăiesce cu ele în deplină amieițiă. Nici o căpetemă mare 
ce e a te naționa îtăți nema-^jn ț^ra n>a recunOscuitj până acuma pe actualulă 

Mahdi ca pe ună adevărată profetă. Mahomed ală Ara- 
biloră, capulă și întemeiătoruiă religiunei moslime, a fostă 
totă așa de tolerantă ca și aZi Englesii. Scopulă Engle- 
siloră este de a restabili aici pacea, de a întreține rela- 
țiuni amicale cu Arabii și de a asigură acestora drep
turile loră, presupunândă că ei trăiescă în liniște și că 
respectă tote religiunile. După aceea generalulă trece 
asupra supunerei triburiloră dușmane și dice : ,Ai face

’ mai bine, dacă te-ai predă grației Euglesiloră, până nu
Dar slavismulu și maghiarismul^ sunt două e Pre târZiu. Dacă aderenții tăi dorescă a primi aceste 

estreme, cari nu potu prosperă nicidecum unulu j°^erte Pace’ atunc* e b’ne> Se voră ertă toți și voră
y i, • j , . 'scăpă de o mârte aprâpe sigură. Adu-ți aminte de per-langă altulu și de aceea o asemenea combmațiune i , !, , , , . , ™ . g. . . . ’ denie complecte ce le-ai suferită la leb și Tamai. Sân-

ar av<5 și mai puține șanse de reeșire ca dualis- ge|6 Arabik,r(j uci?I atunci cade asupra kli Oa.
multt germano-maghiard. iman Digma.. Generalulâ își încheia serisârea sa atrâ-

R6ta sorții nu stă pe locu și nu se scie care' gândă atențiunea asupra pedepsei ce de sigură ar urmă, 
de-va mai ajunge cu timpulă de-asupra și care 

desuptă.
în casă când condițiunile oferite de elă nu s’ar primi 
neîntârziată. Li se voră prăda turmele și mulțî rebeli 
își voră perde viața. Cu greu va pută întimidâ Graham 
pe fanaticii Sudanezi cu astfelă de scrisori, după ce Englesii 
au suferită atâtea înfrângeri.

*
O telegramă din Suachim comunică, că la 22 Mar-

CRONICA POLITICĂ.
In 22 Martie st. n. pela 3 ore după amâ^î se puse;

fundamentulă în Roma la monumentulă naționa lă tie'de diminâță mai multe regimente englese de 
pentru regele Victoră Emanuelă. La acâsta festi- pn fante riă, însoțite de câte ună despărțământ^ de ca
vitate națională luă parte Regele și Regina Italiei, prin-, valeriă, artileriă și de ună corpă de geniu, formândă do- 
ții regali, ducesa de Genua, fostulă Chedivă, toți miniștri, uă careuri, au plecată spre Tamai. Insurgenții sudanesl, 
corpulă diplomatică, deputațiunile parlamentului și ale cari erau în mare numără adunați pe colinele dela Ha- 
municipalității, precum și o sută de ospețl invitați. Mi-' șîn, au încercată să întrerupă marșulă trupeloră englese, 
nistrulă-președinte Depretiș ținu cuvântarea festivă, care 1 dar foculă tunuriloră le-au zădărnicită planulă, suferindă 
fu primită cu aplause vii, după aceea Regele puse 
fundamentală. Documentulă care s’a băgată în 
fundamentală fu subscrisă și de cătră ambasadorii 
riloră, care sunt representate la curtea italiană.

*
Din Olanda se scrie dela 22 Martie n.; că proiec- glesii au avută peste 200 de morți și răniți.

*
După o telegramă ce a primit’o »Munchener Allg.

petra mari perderi. Dar abia aședaseră englesii tabăra, când 
petra deodată Sudanezii ii atacară violentă; au fostă însă res- 
pute- pinșî după o luptă de o oră. Insurgenții au dovedită

1 mare curagiu și destoiniciă tactică. Ei erau în numără 
de 4000 și au suferită o perdere de 1500 ămenî, ăr En-

tulă pentru reformarea constituțiunii nu in- 
tenționeză nici o modificare în cestiunea învățământului.
Cu privire la succesiunea pe tronă se propune ca din Zeitung*, în oficiulă de esferne francesă se dă puțină 
lipsa de moștenitori bărbătescl și femeiesc!, cordna să credământă pretinseloră disposițunl paci- 
vină la princesa din casa Oraniei, care e mai aprope'nice ale Chinei. Propuneri seridse din partea Chi- 
prin ântâia nascere și prin vâdă de regele ultimă în li-, nei, ce-i dreptă, nu s’au făcută încă și de aceea nu se 
nia descendenții dela regele Wilhelm I. Pentru de a e-'pune nici o basă pe sgomoteleîmprăștiate, că s’ar fi în- 
sercita dreptulă de alegere pretindă proectele o chiriă de ' cepută tractăr! de pace. Pe de altă parte coresponden- 
celă puțină de 50 fl. Maximulă pentru fiecare comună tulQ din Peking ală lui »Times« comunică, că în Caș- 
se va stabili printr’o lege. Mai încolo o lege va regula' gar a isbucnită o răscâlă în contra dominațiunei chinese 
totă sistema electorală și se va păstra numai scrutinulă 'și scirea acesta se adeveresce. Tsung-Li-Yamen se teme, 
arondismenteloră. Camera a doua se va mări cu 14, că acăstă întâmplare va readuce pe tapetă cestiunea 
er cea dintâiu cu 11 membri. Alegerile generale pentru 
cameră se facă totă la patru ani. Serviciulă militară 
este obligatoră și se va regula printr’o lege. Milițiile, 
când va cere necesitatea, se voră trimite fără de voia 
loră în colonii.

Culdșei.

*
In scurtă timpă se va așterne consiliulu 

imperială ruseșcă, de cătră o comisiune în fruntea 
căreia stă principele Donducov Corsacov, guvernatorulă 
civilă ală Caucasului, ună proiectă relativă la 
obligământulă generală pentru 
militară în Caucasă, spre a fi discutată, 
poporațiunile Caucasului au fostă scutite 
militară După proiectulă celă nou tăte
voră fi obligate a face servicii militare, atâtă creștinii, 
câtă și Mohamedanii, Din recrutele din Caucasă se voră î A. Bârsană; în cerc. XIV Bistrița, Dr Aurelă Brote di-

s e r v i c i u 1 ă 
Pănă acuma 

de servi ciulă 
poporațiunile

SOIRILE PILEI.
Esposițiunea din Pesta se va deschide la 2 Maiu 

de cătră M. Sa monarchulă în presența protectorului es- 
posițiunii prințulă de coronă Rudolfă și a întregului stată 
ală Curții. Pentru visitarea esposițiunii se va face o re
ducere de 30 până la 4O°/o din tarifulă căiloră ferate, 
pentru cei ce voră cumpăra carta de intrare în esposi- 
țiune și ună losă ală lotăriei esposițiunii.

—0—
S’au mai alesă deputaț! mireni la sinodulă archi- 

jdiecesană gr. or.: în cerculă V Hațegă, George Danilă și
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rectorii la banca „Transilvania* și Ioană Bechnitz ass. 
con.; în cerc. XVI Sighișâra, Ștefană losifă direc. gimn. 
și Ioană Șandru senatoră la magistrată.

—0—
Escelența Sa, Domnulă Archiepiscopă și Metropolită 

Mironă Romanulă cu trenulă de Duminecă a plecată la 
Budapesta.

—0—
In o comună din Banată (Alfold) cu 7600 locuitori 

(între aceștia 6000 Români, ceialalțl Șerbi) — unde se 
află comerciu mare de bucate, judecătoriă actuală, oficiu 
poștală și telegrafică — se află de vândută o far- 
maciă (apotecă) care se vinde cu condițiunile cele mai 
favorabile. E de însemnată, că dela acestă farmaciă cum
pără medicine și o comună vecină cu 6000 locuitori. — 
Pentru deslușiri a se adresă la d. Dr. Ales. Popă în 
Sătulă nou (Banat-Ujfalu).

—0—
D. Dr. Georgiu Vessa a fostă alesă medică ală 

comunei Doloavea de lângă Panciova, unde s’a și sta
bilită.

—0—
Căpifanulă cl. II Nicolau Marină dela reg. de inf. 

Nr. 61 s’a transferată cu 1 Aprilie 1885 la reg. de inf. 
Nr. 63; locotenenții: Dionisiu Sabailă dela reg. de inf. 
Nr. 51 la reg. de inf. Nr. 64, George Petrovană dela 
reg. de inf. Nr. 64 la reg. de inf. N. 2.

—0—
Princesa Zoe Scarlată Ghica din Bucuresci, după 

o petrecere de câteva dile în sînulă familiei nepotului 
d-sale, a părăsită alaltăeri Brașovulă.

—0—
Reuniunea română de cântări din Sibiiu va aran- 

gia filele acestea primulă său concertă în anulă acesta. 
Cu acăsta ocasiune- ea va păși cu ună opă clasică de 
rară frumsețe: Cruciații de Gade pentru coră micstă și 
solo. Reuniunea a angageată la acestă concertă și puteri 
streine; anume domnulă advocată din Sibiu Friedsmann 
a avută bunăvoință a primi asupra’șl acompaniarea pe 
piano, er domnulă Bărcănescu, redactoră la (Jiarulă 
musicală «Doina' în Bucuresci, va cânta partea solo 
pentru tenoră.

—0—
Avramă Păcurariu, preotă gr. or., s’a numită ca- 

pelană militară cl. II în reservă, er Nicolau Adamovici 
și Ioană Șandoră, preoți gr. or., capelani cl. III.

—0—
In cerculă Timișorei s’au alesă deputați pentru si- 

nodulă diecesană gr. or. română Petru Oprișă și Eme- 
rică Andrescu, în loculă lui Pavelă Rotariu și Emanuilă 
Ungureanu.

—0—
Cu începerea anului școlară viitorii Cohalmulă se 

va vedea pricopsită cu o scâlă de stată ungurescă. Se 
scie că în Cohalmă numai câțiva funcționari suntă un
guri, cari abia dau ună contingeută de 2 pănă la 3 co
pii obligați a cercetă scăla. Cohalmenii speră, că schia de 
stată ce se va înființa acum va avea shrtea celei de 
mai nainte, care n’avea școlari.

—0—
Mai multe scâle din comitatulă Hunedorei s’au în

chisă din causă că bântue printre copii anghina.
—0—

In Varadia de josă, lângă Alba-Iulia, doi frați tră
iau de mai multă timpă în dușmăniă. Marția trecută 
celă mai mare omorî pe celă mai tânără cu ună toporă 
și’i tăia și o mână. Ucigașulă a fostă dată pe mâna 
tribunalului.

—0
Baronulă Adamă Banffy s’a făcută membru fun-1 lui săsescă

datoră ală reuniunei de maghiarisare ardelene cu suma 
de 1000 fi.

—0—
In Ungaria s’au comisă în timpă de ună ană 8 

defraudărl de bani poștali și furturi poștale în sumă de 
323,000 Jl. și 17,000 fr.

—0—
Joi 14 curentă, ună Te-Deum se va oficia la 

Mitropolia din Bucuresci pentru aniversarea proclamării 
regatului.

—0—
Sâmbătă săra la Teatrulă Națională din Bucuresci 

M. M. L. L. Regele și Regina au asistată la prima re- 
presentațiune a piesei d-lui V. Alecsandri «Ovidiu» și-au 
dată adeseori semnalulă aplauseloră. Poetulă a fostă 
chemată după fie-care actă și încărcată de corâne. Co
ronele date autorului lui Ovidiu au fostă între altele 
acelea oferite de M. S. Regina, în argintă, de comiletulă 
artiștiloră »Intimă-Glubă,« în lauri și aură, de comitetulă 
Teatrului, de d-na Pia Brătianu, și altele dela amicii și 
admiratorii poetului română.

—0—
Poliția-din Gralz a'interdisă serbarea ce se pro

iectase pentru Bismarck.
—0—

Deputatulă austriacă Dr. Knotz a primită telegrame 
de mulțămire din partea Ziarel°rh rutene din Lemberg 
«Rada Ruska», »Slovo‘ și «Prolom», precum și dela nu
meroși representanți ai partidei rutene, pentru pășirea 
sa bărbătâscă în interesală adevăratei egale îndreptățiri 
naționale.

De lângă Reghinulti săs. 22/3 1885.
Domnule Redactoră! Cu multă mângăere sufletâscă, 

trebue să mărturisescă, am cetită în prețuitulă diară 
«Gazeta Trans.< raporturile asupra parastaseloră ce s’au 
ținută în deosebite părți și unghiuri ale străbunei năstre 
patrie, de unii demni și adevărațl fii ai națiunei Române, 
întru memoria și eternulă repausă ală martiriloră liber
tății din 1785, cari ca odinioră Christosă ș’au sigilată 
convingerea în 16 (28) Febr. 1785, suferindă torturile 
cele mai cumplite pe râtă. Dar cu durere și cu ne
spusă mâhnire a inimei amă meditată și m’am între
bată, că ore ce pdte fi causa că din acestea părți nu se 
dă publicității în nici ună diară, ba nici măcară nu se 
vorbesce despre celebrarea ăstoră felă de parastase ? 
Ca să esă la purulă adevără cu meditațiunile mele nici 
decum nu amă putută. ’Mi venea câte odată să con
damnă preoțimea ca pe nisce fii nedemni ai națiunei 
române ș. a. Ei der, la acesta simțulă adevărată nu 
mă lasă ,a crede* nici decum, pentru că esperiința de 
thte 4'lele m’a asigurată, că unii preoți din acestă tractă 
stau la culmea misiunei loră, și pentru poporă și națiune 
facă iotă, ce le este cu putință.

Astfelă mă luptamă în internulă meu, pănă când 
primiiu Nr. 49 din prețuitulă diară «Gaz. Trans,« care 
în articululă de fondă mă scâse din confusiunea și pâfe 
pre mai mulțî alțl asemenea mie, în care ne aflamă. — 
Numai de câtă ’mî veni In minte că de ună astfelă de 
circulară, ca ală Prea Sânției Sale dlui Mitropolită Dr. 
Ioană Vancea din Blașiu, auc)isemă ceva. — fără însă ca 
atunci să dau credămăntă unei umiliri atâtă de mari din 
partea capului nostru bisericescă. Numai după cetirea cu 
multă atențiune a numitului articulă m’am convinsă că 
scirea despre acestă circulară n’a putută decâtă să fiă 
dreptă, cu atâtă mai vertosă afirmă acâsta, căci sciu si
gură că întrega preoțime gr. cat. din tractulă Reghinu- 

mai nainte a fostă adunată în sinodă la 

«Protopopă,* când se presupune că le-ar fi împărtășită 
umilitorulă «Mandată» mai înaltă.

T6te acestea mă facă a crede că causa că nimică nu 
a eșită din aceste părți la lumină referitoră la celebra
rea parastaseloră aceloră martiri, nu pdte fi alta decâtă 
singură interzicerea Mitropolitului. Tristă lucru, cu a- 
tâtă mai vărtosă, cu câtă în aceste părți numele de Ho- 
ria se folosesce mai multă ca ori unde din partea nero- 
mâniloră pentru a calumnia pe Români, — ba nici chiar 
poporulă românescă nu are cunosciință curată despre 
martirii Horia, Cloșca și Crișană; — că cine au fostă și 
ce au făcută denșii pentru poporă. Așadară unde era 
mai mare lipsă ca ai?ea să se țină în fiecare parochiă 
câte ună parastasă, și să i se fi spusă poporului nostru 
pretutindenea, că cine au fostă acei sf. martiri, — 
cum au umblată ei să ne elibereze de jugulă io- 
băgiei și a depotismului, din care causă acum după o 
sulă de ani îi stimâză chiar și străinii nepreocupați?

Să judece lumea, — că ce a mai trebuită preoți- 
mei din acestă tractă, care pe lângă starea ei materială 
destulă de modestă, pe lângă discreditarea înaintea po
porului său prin vitrega conducere a tractului de pănă 
acuma, — decâtă să capete asemenea mandaturi supri- 
mătdre, — și d-nii Tisza-Trefort cu mamelucii loră să 
raporteze cea mai strălucită victoriă asupra națiunei ro
mâne. Dară grațiă ceriului îndurată, că cerculariulă Mi
tropolitană nu numai că nu a fostă primită cu plăcere 
din partea preoțimei, — ci și pe cei mai indiferenți i-a 
făcută resoluți ca de aci înainte, deși numai în templulă 
spiritului, totuși în fiecare «ană' să prăsnuiască și ser- 
vâscă câte ună parastasă întru memoria și eternulă ră- 
pausă ală martiriloră: Horia, Cloșca și Crișană, — 
din care trebue să vedemă că dacă Maghiarii sciu îm
băta cu apă rece pe capii bisericesc! și ai inteliginței 
poporului română, totuși pre D-^eulă dreptății eterne 
nu-lă voră putea face, să nu insufle în preoțime cura- 
giulă de lipsă spre a-șl face sacra datorință de lumi
nători ai poporului.

Mai bine ară fi, când Escelența Sa D-lă Mitropolită 
gr. cat. s’ar încerca a face, ca în loculă circulariului de 
pănura de susă amintitului, să mângăe pe credincioșii 
creștini de religiunea gr. cat. cu alte celea. Și anumit cu aceea, 
camai naintedetdtesăstăruiascăcasăse restabilescă odată 
vechia sinodalitate în biserica unită, pe care o do- 
rimă cu toții ferbinte; apoi să se încerce a pune odată 
capătă neînțelegeriloră și abusuriloră ce esistă de multă 
între unii preoți și poporă, cari au dată ansă și la 
părăsirea confesiunei. Escelența Sa d-lă Mitropolită scie 
că în tractulă protop. ală Reghiuului săsescă suntă ase
meni cașuri', — apoi să se încerce a îmbunătăți starea 
preoțiloră, cari merită o asemenea îmbunătățire, pen
tru că mulțumită ceriului, amă ajunsă acolo încâtă în 
diua de adi avemă și preoți, amăsurată timpului mo
dernă, cari își sciu împlini misiunea loră atâtă față cu 
poporulă câtă și cu cele sânte. La unele ca aceste 
vomă< da ascultare și ne vomă supune cu toții, — dăr 
poruncile din cerculare cum au fostă acesta despre 
care este vorba «ca să nu ne rugămă lui D-deu< penlrn 
sufletele răposațiloră moși și strămoși ai noștri, nu ne 
vomă supune și nici nu vomă asculta niciodată; acâsta 
o Zică ca ună credinciosă de religiunea gr. cat. și cu
getă că așa voră cugeta cu toții.

Altcum despre îngrijirea și procederea față cu po
porulă de religiunea gr. cat. a Escelenței Sale d-lui Mi
tropolită, precum și a veneratului Consist, mitr. din Blașiu 
îmi voiu ține ca o sântă datorință — răZimată pe date, 
eu o altă ocasiune a relaționa în publică. A trecută 
timpulă acela și nu mai esistă obiceiulă, ca sfeșnicile

FOILETON U.

OVIDIU.
(Piesă în 4 acte și în versuri de V. Alexandri,)

Sâmbătă săra, Teatrulă Națională din Bucuresci 
a câștigată încă una din acele victorii, care voră face 
epocă în istoria lui.

Poetulă, care a nemurită în melodiăse versuri Fân
tâna Blandusiei, arătă publicului pe noulă copilă ală 
musei sâle, pe Ovidiu, poetulă Romei, caracteră și 
personalitate atâtă de dulce și atâtă de captivantă, fi
ința mlădiăsă și diversă, pe care poetulă română și-a 
creat’o astfelă cum o vedeamă Sâmbătă, și astfelă cum 
i-au șoptit’o și zugrăvil’o musa și inima sa.

Suntemă în actulă I, în forulă lui Gesar, animată 
și sgomotosă. Poporulă-rege se plimbă, se cârtă, mă
nâncă și jăcă; sâmână mai multă a «poporă de strân- 
sură* decâtă a „poporă măreță, eroică, ală Romei scumpă 
tesaură,* cum Ovidiu îi va Zice mai în urmă, când îi 
va arunca cu dispreță,

....moneta nouă, moneta cea de aură,
Ce pdrtă a lui Cesar divină efigiă.

Aici, în forulă lui Cesar, Ibis, înverșunată în contra 

lui Ovidiu care i-a luată pe Corinna, combină intriga și 
răsbunarea în contra poetului Sulmonei.

Julia, nepota lui Augustă, fiica primei Julia (fata 
Scriboniei și a lui Augustă), Julia care, ca și maică-sa, 
va suferi de acea bălă ereditară a familiei imperiale, de 
neputința de a’și înlănțui pasiunile, trece prin forulă lui 
Cesar. Poporulă, plătită de Ibis, o va Iluera, âr August 
moșulă ei, care o adoră, va afla că Ovidiu a pusă s’o 
fluere.

In timpulă acesta, când Ibis se duce la templu 
unde, superstițiosă ca ună adevărată Cartagines, va mai 
consulta voințele Zeil°rh cu ună șiretă și veselnică au- 
gură. Hilariu, Ovidiu vine în foră însoțită de tovarășii 
săi de plăceri. Acestora poetulă le povestesce fericirea 
vieței sale «Eu nu cunoscă, Zice Ovidiu, în magnifice 
versuri,

Eu nu cunoscu ce’i ura cu infernalu’i chin.
Am numai ospețl veseli și blândl în alu meu sînd;
Amorit, prietiniă, seninii compătimire,
Tovarăși scumpi de cale ce ducu la fericire,
Ei îmi arată lumea prin vSlO trandafiriu, 
Făcendu-mS ala iubirei poeții iubită se fiu.

Astfelă trăesce Ovidiu respirândă în Roma co
ruptă, — după cum spune poetulă — aerulă din Olymp 
și privindă tolulă și mai cu sâmă pe femeiă prin vSlulă 
trandafiriu ală imaginațiunei sale.

O! femeia, esclamă Ovidiu, femeia e
..........acea divinitate,
Ce viața ne urzesce cu Zile încântate 
Și fâgă făptuit! vieței cu apusulă ei mâhnită, 
Prin lanță în înflorire de amoră fără sfârșita.

De sunt poeta, femeii talentu’ml datoresca.
Și în urmă, în fața amiciloră săi cari admiră fo- 

culă și elocința sa, Ovidă face portretele iubiteloră, care 
în ochii amanțiloră suntă totdâuna frumhse și perfecte 
fie cum ar fi ele.

Conversațiunea se schimbă și Ovidiu plânge juni
mea romană și starea de adâncă slăbiciune în care a 
căZută. Versurile suntă superbe, ar trebui să le tran
scriu pe tăie, și să le sublinieză cum le sublinia publi- 
culă de Sâmbătă sera cu aplausele sale, când Ovidiu 
cânta în avântulă poesiei mărirea timpuriloră trecute, 
atunci când «Civis Romanus sum« răsuna cu fală în 
tdte părțile lumei.

A fi Civis Romanus este a fi omit de ferii!
Așa Ziceau străbunii și nu încăpeau sub ceru!
Finele actului se alcătuesce din realisarea intrigei 

lui Ibis. Iulia apare, poporulă flueră, Ovidă revine și cu 
bani face pe fluerători să devină freneticii aplaudatori ai 
nephtei Iui Cesară, ai Iuliei sublime.

In actulă II Ibis și-a schimbată planulă, va spune
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aintea ochiloră scolele cele mai depărtate unde domnia 
sa nu pote ajunge în totă minutulă.

Cu astă ocasiune nu voiu tăcă nici aceea împre
jurare, cumcă susamintitulă d. protopopă B. R. în luna 
ui Februariu anulă curentă fu în prepusă de a fi *dina- 

mitistă.» Lucrulă stă așa: D. protopopă neavândă cruce 
acomodată locului cu carea să ntargă la funcțiuni afară 
de biserică, pe spesele proprii îșl aduce o cruce dela 
Viena. Acesta nu au putut’o trămite Nemții pe tele- 
grafă, ca să o pătă vede oricine, ci au trebuită să o 
trămită pre postă ca pachelă, și ce să vedl și să te mi
nuneze? La posta ultimă din Sz.-Regen nu o dau ofi
cialii regescl poștali pruncului ce venise după densa, până 
nu desfacă pachetulă, în carele vătjendă s. cruce, cu o 
nespusă iuțălă și 6re cum spăriați ca de ună altă lucru 
mai rău numai decâtă o dau pruncului în mână și-lă 
■ndrumăză cătră casă. Văcjendă și de aceste lucruri și 
întâmplări, nu avemă a tjice mai multă ca popa Tătară 
dela Gyimes, — pre carele câțl-va credincioși îlă acusa- 
seră la multă meritatulă și fericitulă episcopă Bobă între 
altele, că cu s. cruce s’a apărată de cânii, ce-lă lătrau, 
popa însă în răspunsulă său elice cătră episcopă: Dăcă 
s. cruce e arma contra deavolului, de ce să nu fi și în 
contra câniloră, căci cu câtă e cânele mai rău ca dia- 
volulă?»

Petru Precupă. 
par. gr. cat. ală Solovestrului.

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

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

Pesta, 25 Martie. — Camera magnațiloru 
a respinsă moțiunea oposițiunei, presentată de 
Dessewffy în contra proiectului de reformă, cu 
234 contra 81 voturi și a primită reforma cu o 
maioritate preponderantă.

Viena, 25 Martie. — Camera deputațiloru 
a primită proiectulă căii ferate nordice după mo
țiunile comisiunii cu o maioritate de 166 contra 
144 voturi ca basă a desbaterei speciale. Publiculă 
de pe galerii șueră și bătu cu picidrele. Președintele 
dispuse să se evacueze galeria de susă.

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

DIVERSE.
Jidovulti trigamft Jdin Iași. — .Telegrafului1 i se 

dau amănunte asupra istoriei scandalăse a evreului poli
gamii din Iași: »CâțI-va ani se căsători aici ună 6re- 
care Hermann Braunstein cu o fată tânără dintr’o fami- 
liă onorabilă. După ce d-nulă Braunstein o duse cu fe
meia sa câțl-va ani și bine și rău, în Iotă casulă mai 
multă rău decâtă bine, elă îșl puse de gândă să-și în
cerce în Viena noroculă, pe care înzădară îlă urmărise 
câtă timpă a stată în Bucuresci. Plecă deci la cetatea 
împărătăscă, unde și pune mâna pe norocă, care-i apăru 
sub forma unei cântărețe dela caffe-chanlant. D. Braun
stein sciu să câștige inima acestei cântărețe și împreună 
cu inima îi câștigă și punga, în care se găseau o miă 
de florini. Elă se logodesce cu căntărăța și-i făgăduesce 
că îndată după liquidarea afaceriloră lui din România 
o va luâ de nevastă. Elă plecă la Iași, unde apare ca 
ună negustoră de tablouri. Se pare însă că Ieșenii nu 
prea găseau mare plăcere la lucrurile de artă ale d-lui 
Braunstein, căci elă să vădu nevoită a-și întinde și aici 
lațulă. De astă dată îi căcju în cale mica și fru
ntașa Charlotta, fata unui birtașă evreu, cu nu
mele de David Vîrlos. D-ș6ra Vîrtos se amorăză 
de acestă comerciantă de tablouri, elegantă și galantă 
totă odată, și nu după multă vreme se făcu căsătoria 
civilă. Insă visulă acestui negustoră de a petrece în 
tihnă luna de miere nu se realisă, căci nevasta lui bu- 
cureștănă, care, în trăcătă fie spusă, n’are decâtă 18 
ani și este o femeiă de o frumusețe rară, află că bărba- 
tulă său s’a însurată în Iași. Ea plecă acolo, îi face lui 
Braunstein o vizită, care însă nu’lă tulbură câtuși de pu
țină prin aparițiunea neasceptată a primei sale soții, și’i 
propune acesteia de a regula lucrurile pe calea cea mai 
bună. Insă cele 3 dame, care au tote același dreptă asu
pra lui Braunstein nu vrea să scie de nimica. Cea din- 
tăia susține, că Braunstein îi aparține ei și numai ei’; 
căntărăța declară, că a câștigată mai mari drepturi asu
pra lui Braunstein prin mia cea de fiorini, pe când d-ra 
Vîrtos aduce actulă de căsătoriă și iubirea ei, ca o do
vadă, că Braunstein îi aparține ei pe deplină. Afacerea, 
după cum se vede, este cam încurcată și suntemă cu
rioși să scimă cum justiția, care deja a fostă sesizată 
în acăstă afacere, va deslega acestă nodă gordiană.

* **
Omorulti diu Rotterdam. — Domnulă Sakurada, 

ambasadoră ală Japoniei la Haye și Bruxela a fostă 
omorîtă printr’o descărcătură de pistolă, de o tenără fe
meiă, într’ună hotelă din Rotterdam. lată amănuntele 
asupra acestei drame: In năptea de 14 Martie st. n. D. 
Sakurada însoțea pe tânăra femeiă Ia ună bală mascată,

și iconele din biserică trântindu-le unulă în capulă al
tuia să facă dreptate său pace între popo-ă și preotă. 
Avemă interesă, și trebue să ne ocupărnă și de cele 
»sânte.» —

Samarinennlft îndurătorii.

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

Solovestru, 7 Martie 1885.

Domnule Redactoră 1 Credă că nu voiu abusâ de 
bunăvoință și paciența Onorațiloră lectori ai .Gazetei» 
spunându-le, că causa scrierei acestoră șire nu-i altă ceva, 
decâtă evenemăntulă cjilei de 4 Martie n. c. In acăstă 
di d. Protopopă gr. cat. ală Reghinului, Basiliu Rață, a 
conchiemată preoțimea subalternă la adunarea protopo- 
pâscă de primăvâră, conformă canonului 29 din sinodulă Ar- 
chidiecesană ținută în Blașiu în 20—22 Oetomvre 1869. In 
acăstă di mărăță și de sărbătore preoții gr. cat. ai tractului 
Reghină în numără completă punctă la 9 ăre a. m. s’au 
aflată în sf. biserică gr. cat. din Reghină, unde după finirea 
cultului divină d. Protopopă ținu o vorbire fărte acomo
dată acelei dile și întru tăte corăspundătărea scopului 
conchiămărei, descriindă pe largă pre preotă în scaunulă 
mărturisirei, unde preotulă e ca părinte și cajudecătoră 
după acestea și după pregătirea cuvenită s’a mărturisită 
fiecare preotă, alegându-șl din sînulă Ioră 3 confesori, 
după a cărei finire ne-amă coadunată toți preoții în scăla 
gr. cat. la o ședință, carea a ținută pănă la 2 ăre d- 
am., decidândă ca acăstă adunare să fiă ambulantă și ca 
să nu se facă spese mari preotului unde va fi adunarea 
s’a decisă, ca tată primirea și pregătirile să fiă câtă de 
modeste cu atâtă mai verfosă că în totă anulă are a se 
țină Miercuri în a treia săptămână a paresimiloră. După 
aceste și după o consultare seriăsă pentr binele și îna
intarea șcăleloră, cari nu prea bine stau și pe care in- 
spectorulă civilă parte în personă partea prin omenii săi 
mai în tăte 4>'ele le visităza cu toții amă fostă invitați la 
modesta măsă a susă amintitului d. protopopă, de unde 
după puțină alimentațiune primindă care cu câtă a fostă 
împărtășită din ajutorulă împărălescă, s’a depărtată fie
care la ale sale.

Ca amănunte voiu spune, că după mărtea fostului 
protopopă ală acestui tractă Mihailă Crișianu, carele a 
fostă bolnavă pe pată ună ană și două luni, în care 
timpă a fostă încredințată conducerea acestui tractă dlui 
notară traciuală Alesandru Târnăveanu, bărbată zelosă și 
devotată , Escelența Sa și pră Veneratulă Consistară Me
tropolitană din Blașiu ne-au denumită și trimisă ca pro
topopă ală acestui tractă pe P. O. d. Basiliu Rață pro- 
fesoră din Blașiu, carele în primele 4*le' a*e lunei 
lui Maiu 1884 la Introducere salută preoțimea coadunată 
cu cuvintele: «Chrislosă a înviată,» cuvinte cari acum 
vădă că pentru noi au fostă de mare însemnătate, căci 
de atunci multe au înviată, din cari mai nainle au fostă 
morte, multe s’au aflată cari mai nainte au fostă rătă
cite. Acestă dorită ală tractulai nostru e ună bărbată cu 
totulă devotată oficiului său, întru împlinirea căruia nu 
cruță nimică, tată <}iua ar vorbi, ar chibzui numai și 
numai biserica și scăla să înflorăscă, fericirea și înainta
rea acestora îi zacă la inimă. Puțină după introducere 
conchiămă ună sinodă numai de preoți ca să se consul- 
teze pentru acestea; Ia începutulă anului scolastică con- 
chemă ună altă sinodă mixtă și de preoți și de mireni, 
ca așa la olaltă să se consulteze cum ar putea mai repede să 
înainteze, să progreseze scăla; în acestă sinodă s’au a- 
lesă și unele comisiunl asemenea mixte, cari fiindă îm
prăștiate preste totă tractulă în totă timpulă să aibă în-

lui Augustă, care s’a întorsă dela Caprea unde se du
sese d’o lună, cum că Ovidiu iubesce pe Iulia. Augustă 
va crede cu atâtă mai lesne șoptele lui Ibis defăimăto- 
rulă, cu câtă prinde pe Iulia cu >Arta iubirei,» poema 
lui Ovidiu, și cu câtă o aude apărândă cu focă pe >ală 
poesiei rege,» pe care Augustă îlă numesce profanatoră 
de muse, poetă de saturnale.» Credința lui devine cer
titudine, când Iulia îi spune cu holărîre, că nu voesce să devină 
soția regelui Daciloră Cotyson. Ovidiu și Mecena vină să se 
închine lui Augustă. Vorbele grele ale imperatorului ne- 
fericescă pe Ovidiu și împinge pe Iulia a mărturi lui Au
gust , că într’adevără iubesce pe Ovidiu. Solulă lui Co
tyson vine să cără de soțiă în numele stăpânului său și 
ca simbolă de unire și pace între poporulă romană și 
poporulă Daciloră, pe Iulia nepăta. Cesarului. Augustă 
primesce, Iulia refusă, solulă se întarce în țăra lui, Ovi
diu va pleca în exilă, ăr Ibis va trebui să moră, căci, 
(jice Augustă.

. . . te-a împinsă păcătuit! să afli ună secretă 
Ce pune de«o potrivă și’n ochi’mî osândesce 
Pe celă pârîtă de-o crimă, cu acelă care pâresce.

(Va urma.)

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

unde întrândă a fostă asasinată. Transportată îndată la 
snitală a murită. Tânăra femeiă se numesce Jeanne- 
Marie-Lorette, are numai 21 ani și locuesce la Molen- 
beck Saint-Jean. Ea a fostă sedusă de Sakurada, în 
urma căreia trăiau împreună în celă mai perfectă acordă 
înlr’o casă de țară aprope de Schevening. D-ș6ra 
Lorette spera că amantulă seu o va luâ de nevastă. 
Intr’o (ji însă află că elă era deja însurată și tată de 
familiă și că aștepta pe femeia sa la Haye. D. Sakurada 
voia să rupă ori ce legături cu dânsa, dar d-ș6ra Lorette 
ii urmărea mereu, astfelă că Sâmbăta trecută făcu și 
unu scandală publică dinaintea legațiunei japoneze. A- 
mantulă pentru a evită scenele de cari era amenințată 
părăsi orașulă Haye, dar d-ș6ra îlă urmă și ei se împă- 
cară. Duminecă dimineța însă, după ce lovi pe aman
tulă său cu ună glonță în tâmpla drăptă, încercă a se 
sinucide și ea cu ună pumnală, dar nu a reușită decâtă 
a-și face o mică rană fără gravitate. D-șora Lorette a 
mărturisită tate acestea, declarândă că ea a premeditată 
crima pentru a-șl răsbunâ pe seducătorulă său.

* **
Marița lui Ivanti. — 0 femeiă se presentă la jude- 

cătorulă de ocolă din R. Sărată ca martoră. După cum 
se vedea, putea să aibă 30 de ani trecuțl. — Cum te 
chiamă? o întrâbă judecătorulă. — Marița lui Ivană. — 
De câți ani ești? — De 15 ani. Judecătorulă care în
țelesese că martora nu avea consciință de ceea ce spune, 
ca să ajungă la resultatulă, ca dânsa să spue adevărată 
etatea, o întrebă: — Ești măritată? — Da, d-le jude- 
cătoră. — De când? — Apoi mai încoa de zaveră eram 
fată mare, și n’a trecută multă și m’a luată Ivană. — 
Vrea să dică ești de vr’o 35—36 ani? — Știu eu de 
câți oiu fi? — Copii ai? — Amă trei și ună băiată, 
care a trasă Ia sorți anulă acesta. — Atunci nu ești de 
15 ani, căci de 15 ani puteai fi când te-ai măritată. 
Nu poți să spui acum de câți ani poți fi? — De 17 
ani, d-le judecătoră.

* **
Perderile Euglezilorfi în Egipetfi. — După o sta

tistică oficială, perderile Engleziloră ș’ale contingentului 
indiană în Egipetă s’au urcată, dela Iuliu 1882 până la 
Martie 1884, la cifrele următare: Bombardarea Alecsan- 
driei, 5 morți, 27 răniți; Tell-el-Kebir, 67 morțl, 387 ră
niți; El-Teb, 35 morți, 155 răniți; Tamasi, 107 morțl, 
116 răniți; în diverse lupte, 16 morțl, 68 răniți; ădecă, 
în totală: 255 morți și 915 răniți; 65 ămenl au murită 
în urmă de ranele primite; 871 au murită de băle și 
4,405 a trebuită să fie congediațl pe la casele loră din 
causa boleloră.

* **
Ună casă escepțională. — Citimă în .Gazeta Bu- 

zeului» următarele: O femeiă după moșia Făurei a d-lui 
Spirache Macovei, fiindă în posițiă, a încetată din viață. 
După trei cjile, pe când se pusese cadavrulă în cosciugă 
ca să’lă transporte la mormentă, a născută copilulă 
mortă. Acesta fiindă ună casă cu totulă escepțională, 
s’a provocată o cercetare medicală.

* *'• *
Ună nou vulcantt. — Ună diară rusă (jice că a 

isbucnită d’odată ună vulcană în guvernamentală Smo- 
lensk și în domeniile generalului Thicle. De vr’o dece 
ani se vedea eșindă fumă din vârfulă unei coline. Iarna, 
zăpada care acoperea acea parte se topea îndată, și se audia 
sgomote sub pămentă. Ascădl vulcanulă a pătrunsă prin 
stratulă de pămentă ce-lă . acoperea; flacărite esă din 
crateră și o plăiă de cenușe și de cărbuni cade în jurulă 
lui. Lucru ciudată, în jurulă colinei pământulă este aco
perită de erba care o pască vitele. Se mai observă ase
menea ună crateră d’asupra unei coline de lângă să
tulă Dubossicl. La o distanță de mai multe verste, de 
jură împrejură, pământulă este caldă.

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

Renumitula și admirabilulfl metodă de vindecare a d-lu 
Prof. Dr. Albert, Parisîi, Place du Trone 6, recunoscuta de cătră 
cele mai mari autorități medicale, se pote recomandă fie-căruia, 
care sufere de epilepsiă, de cârcei și de nervi. Adreseze-se dar fie
care bolnava cu totă încrederea la mai susa numifula și mulțl, cari 
pole au desperata, vora recâștigă sănătatea lorfl. In casa d-lui proi 
esora găsesca toți cei ce suferă decârcei una adăposta liniștita, ce- 

lipsițl de mijloce se vora luă în considerare; după cum aflămfi, 
prețurile sunta forte eftine în raporta eu orașuia cela mare. Tratarea 
prin corespondiță după trimiterea unui istorica esacta ala bolei. 
Se mai observă îneă, că Prof. Dr. Albert numai în urma unora re- 
sultate învederate pretinde onorara.

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Martie st. d. 1885.

Bancnota românesc! . . . . Cump. 8.72 Vând. 8.75
Argint românesc . . . ... » 8.70 * 8.72
Napoleon-d’orI . . . . ... > 9.78 » 9.80
Lire turcescl................. ... » 11.04 » 11.06
Imperiali..................... ... » 10.02 • 10.04
Galbeni ...... ... > 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. > Albina » . . » 100.50 » 101.—
Ruble RusescI .... ... » 126.— , 127.—
Discontulă » . . . 7—10 °/o pe ană.

Editoră: lacobfi Mnreșiann.
Repetară responsabilă _• Dr Aarelti Mnreși«w?u
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pe inia Predealîi-Budapesta și pe linia Teiașu-A
radu-lSadapesta a călei ferate orientale de statii reg. ung.

XX
I

xx
xxxxXX

W 
s

& ®
W s
*s
95

înștiințare.
Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună

(Nr. 13)

O U R S U
spre învățarea deseinnului de croielă și a croitului

pentrvi. ixaixie d.e d.axxxe
inslruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instrueză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luă mesură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același limpă se 
Atestate numerose se potă presenta. 
gratuită.
se r6gă de cercetare câtă mai viuă. 
dela 8—12 a m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărarlloru, casa lui Montaldo 
Nr. 488, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu tâtă stima
•9. <xraf, iustructoră de croită.

Subscrisulă recomandăndu-se

instrueză și în lucrări practice. 
Fetele sărace primescă instrucția 
cu totă adinsulă publicului p, t., 

înscrierea eleviloră se pbte face

31ulț<lmită generala din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

AdeverimO că amu învStatit dela d-lii J. Graf în timpii de 6 s6pt6mânl com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimfl atinse în modă plăcută de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenâla și diligenta sa și de a-lă putft recomanda pretutindenea cu privire la cunos- 
cințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1881.
Popp Gyorgyne, Ince Sândorne. Emilia Nicola, Irene Frlilicli, Ana Siebert, 

Ida Lbw, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și tâte elevele.

Bol© secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulu său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pScateloră tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bdlei.

I>r. ISella,
membru ală mai multoră societăți ’sciențifice etc. 

fNr. 133) 6. Place de la Nation, 6. — PARIS.
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