
226

RE»ACȚIUNEA ȘI AIHIHNISTRAȚIUNEA : 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

SE PRENUMERĂ:
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Pe unii anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

Româuia șl străinătate:
Pe anii 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

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

SorlsorT nsfranoate nu so prlmesou. — Manusorlpte nu se retrămltu.

Duminecă 25 Noemvre (7 Decemvre) 1881

Brașovâ, 24 Noemvre (6 Decemvre)
Cetițoriloru noștri le eate cunoscută discur- 

sulu, ce l’a rostită dilele trecute Dr. Rieger în 
„Czesky Klub“ asupra raporturilor^ dintre Cehi 
și Maghiari. Rieger a vorbitu cu multă reservă 
și precauțiune, căci scopulă lui a fostă de a li
niști pe Maghiari asupra politicei Cehiloră. Pu- 
temfl dice că vorbirea lui ni-a făcută impresiunea, 
ca și când dânsulă ar fi în ajuna de a deveni 
ministru.

A (jisă Rieger între altele, că Cehii nu voru 
să facă panslavismă politică, că ei nu sunt în 
contra dualismului și că nu mai au nici o legă
tură cu Slavii din Ungaria.

Ce a mai c|isu, ce n’a cjisă, destula, că cu
vintele lui n’au avută efectulu așteptată. Ma
ghiarii nu s’au liniștită și ceea ce este multă 
mai importantă partida jună a Cehiloră s’a aflată 
chiar ofensată în părerile ei și chiar în senti
mentală ei națională prin unele afirmări ale lui 
Rieger, ce i le-a dictată, cum 4*se elă, înalta 
rațiune de stată.

Acăsta o declară acum categorică organul ă 
partidei june cehice, „Narodni L.sty,“ și decla- 
rațiunile lui sunt prea caracteristice și de ună 
interesă prea mare actuală, decâtă ca să le pu- 
temă trece cu vederea.

„Narodni Listy“ susține că discursulă lui 
Rieger, încâtă privesce trecutulă politică și nă- 
suințele pentru viitoră ale Cehiloru, conține unele 
afirmări neadevărate.

„Nu e adevărată11 dice numita fdiă, ,,că noi 
Cehii amă recunoscută întotdăuna dualismulă. 
Precâtă scimă, multă vreme întrăga națiune cehă 
împreună cu Palacky și Rieger a fostă ună contrară 
pe față și decisă ală formei de stată dualistice: 
Ne-amă luptată ani întregi în contra ei. Forma 
dualistă a monarchiei n’a putută fi niciodată 
idealulă nostru. Respectămă dreptulă publică ală 
Ungariei, dăr forma de dreptă publică cum se 
esprimă în pactulă dela 1867 trece multă 
peste cadrulă vechiului dreptă publică un
gară , ea puse monarchia pe o basă, care 
numai putere și durabilitate nu-i pdte dă și 
condamnă partea nemaghiară a monarchiei la 
dependență economică, din care Ungaria trage 
foldse. Ddcă acestă dualismă n’a fostă idealulă 
nostru înainte de înființarea sa, cu atâtă mai pu
țină va fi elă idealulă nostru în viitoră, după 
osperiințele ce le-amă făcută cu elă.

Mai departe declară (jiarulă boemă că Cehii 
n’au nici o nevoiă să se scuse înaintea Unguri- 
loră, pentru că pretensiunile loră nu jicnescă 
nicidecum interesele țăriloră cordnei ungare. 
Apoi (Jice:

„Noi ca Ceho-SlavI avemă simpatii naturale 
și îndreptățite față cu Slovacii, cari deși între 
alte granițe politice, suntă și rămână o parte 
a unuia și aceluiași poporă. Noi nu numai că 
avemă dreptulă, ci și datoria de a luă în apă
rare interesele loră. Nimeni nu ne pdte luă în 
nume de rău ddcă respingemă prin graiu și 
prin scrisă nedreptățile cele suferă frații noștri în 
țările unguresc!. Scie prea bine și Dr. Rieger cum să 
pdrtăMaghiarii stăpînitorl cu bieții Slovaci, și 6re față 
cu acăsta purtare se tăcemă noi cei rudițl cu ei, 
din nisce motive de înțelepciune și precauțiune 
mai înaltă politică, și să negăinu chiar sentimen
tele durerdse și amare și să renunțămă la orl-ce 
simpatiă și comuniune cu ei?....“

După acestă pasagiu caracteristică și fdrte 
instructivă „Narodni List.y“ arată, că Rieger nu

și-a ajunau scopulu și că Maghiarii nu credă cu- dar totuși nu în tote cestiunile, și mai cu sâmă atunci 
vinteloră lui. Apoi încheiă așa:

„C’ună cuvânta, domnii Maghiari nu voră1 
ai scie nimica de Slavismu... Chiar și esistența! “ politicil l,e 5,ali1' din conlră pol“w ”alioD»ls e 
nâstră ca doporti slavicii Ie este neplăcută s; 
e grdță de ea. Acasă voi eseu să aibă în mâna 
loră tdtă puterea statului, spre a tractă ca o 
ginte lacomă de domniă, cu poporațiunea slavă 
după plăcu, ca c’unu materială moștenită, și afară 
de Ungaria nu voru să sufere nici unu progresă 
națională său politică ală poporului slavu, ca nu 
cumva de acolo prin simpla ideă națională să se 
reînvia pretinsulu cadavru slavă în Ungaria.11

,,Râua consciință a Maghiariloră se teme de 
orice mișcare slavă și ea va stă totdăuna și pre
tutindeni în calea desvoltărei ndstre politice și 
naționale. Pofta de domniă și celelalte pofte ale 
Maghiariloru de a se juca de-a marea putere pre
cum și năsuința loră de a se întări pe spinarea popdre- 
loră asuprite slave, nutresce și lățesce panslavismulă 
și nu mai încape îndoiâlă că dominațiunea ne- 
cruțătdre a Maghiariloră este amenințată de pan
slavism^, și că ori ce ar face ei va fi din ce în 
ce mai multă amenințată.11

Cuvintele organului ceho-slavă nu mai au 
lipsă de nici ună comentară, ele sunt de-o actua
litate destulă

j nu, când biciulă s’ar pută întrebuința în contra loră în- 
v i șiși. (Ilaritate în dreptă). Problema guvernului este să

de seridsă.

Din dieta ungară.
dela 3 Decemvre s’a continuată desba- 
Cuvântulă se dă deputatului Iulius Iusth.

In ședinja 
terea bugetului. 
Acesta critică bugetulă; ministrulă președinte a dovedită 
prin administrarea de până acum a ■ financeloră, că sub 
regimulă său financele nici odată nu se voră pute în
dreptă. Numerulă celă mare ală emigranțiloră dovedesce, 
că bunăstarea e în decădință. Vorbindă despre reforma 
administrativă, oratorulă se declară pentru sistemulă «celei 
mai întinse autonomii administrative, ca să se închidă 
corupțiunei porțile și ușile. Elă speră că va veni ună 
guvernă, care va realisâ dorințele partidei independente.

Deputatulă Achaz Beothy primesce bugetulă, dar 
n’are încredere în guvernă. Horanssky a dovedită, 
Qise oratorulă, că resultatulă favorabilă în finanțe s’a 
obținută prin sporirea dăriloră. Pentru acâsta nu trebue o 
mare concepțiune, aci e simplu ună adausă. Cu ună bugetă 
ca celu de adi nu se pdte guvernă bine. Administrațiunea e 
ruginită, calamitățile pe căile ferate și scandalele poliție
nesc! dovedescă, că guvernulă e negligentă. Ună ministru 
președinte trebue să fie conducătorulă opiniunei publice 
a țării, dâr d-lă Tisza înaintea alegeriloră a tăcută. Cu 
tdtă marea maioritate a guvernului în acâstă cameră, 
nu se pâte dice, că țâra a sancționată politica guveruului 
în alegeri. Pentru afacerile publice domnesce pretutinde- 
nea indiferența. Tendința liberală de ac|I este numai o 
parodiă a liberalismului dinainte de revoluțiune.

Deputatulă Alex. Gosstonyi nu primesce buge
tulă, neavândă încredere în guvernă. Poporală zace în 
miseriă și guvernulă risipesce banii, dândă 18 miliâne 
pentru zidirea parlamentului. Fiind-că guvernulă 
’șl mânuesce puterea ca p’ună cuțită ascu
țită, cu care taiă vâna vieții națiunei, ora
torulă votâză în contra bugetului.

Deputatulă Ștefană Keglevich primesce bugetulă. 
Vorbesce apoi despre liberalismă. Elă consideră desfiin
țarea pedepsei ad fundum ca prâ timpuriă, libertatea 
presei în măsura de a<ji prâ mare, inșiituțiunea juriiloră! 
vătămătore, der penlru aceea nu va aproba astfelă dej 
măsuri, care să sacrifice isbendile de atjl, adecă măsuri 
m i n n A T i b 1, n kvsn 1 o n A v, a n i-, I r, l X i L _ - 1 «i . '

si le' forată să facă numai față cu națiunile esterne, âr nu
1 în țeră, fiindcă, decă elu face politică națională în țâră, 
! acesta ar fi o politică a naționalitățiloră. Este adevărată, 
că în momentulă, când ună stată esternă periclitâză 
independența ndstră de stată, se pote aștepta dela tote 
rasele care locuescă în țără, ca ele să se considere, 
pănă ce trece pericululă, ca o națiune, ca ună stată și să 
uite diferința de rasă; când însă pericululă nu esistă, 
atunci eu — judecândă cestiunea totă din punctulă 
de vedere ală liberalismului — așă socoti de necorectă, 
ca statuia se facă înăuntru politică națională. Dar, 
după cum birjarulă, chiar și numai dăcă ține bi
ciulă în mână, înfluințăză asupra calului, tocmai așa 
consideră eu faptulă, că guvernulă se ocupă cu cestiunl 
de ale naționalitățiloră, ca violență și amenințare. De 
aceea nici odată n’așă pută aproba — o spună pe față 
— ca guvernulă să maghiariseze cu forța.*

Ună resultată favorabilă nu se obține prin disposi- 
țiunl violente, c|ice oratorulă, ci prin acea putere de 
atracțiune, ce o pote esercita ună nămă superioră, prin 
preponderanța morală și prin nimică alteva. Preponde- 
ranța morală va maghiarisa mai sigură; pe altă cale nu 
e cu putință, cum n’a fostă cu putință de o miă de anî, ba 
încă tocmai a dată lucrulă îndărătă. Așa în Ungaria de 
susă, comune întregi ungurescl au devenită slovace. Libe- 
ralismulă a prinsă adl rădăcini adânci în inima nați- 
unei, și se pote spera sigură, că desbrăcându-se Maghia
rii de deprinderile cele vechi, voră progresa înrii de deprinderile cele vechi, voră progresa 
liberă și sistematică.

viitoră

SOIRILE DILEI.
In urma concursului publicată pe diua 

cemvre pentru construirea unei scdle române 
6—8 clase și internată, în Sibiu, s’au trimisă pănă la
30 Noemvre «Societății pentru literatura și cultura ro
mână* 9 planuri.

de 
de

10 De- 
fete cu

—0—
In Agramă s’a încunosciințată oficială, că la tergulă 

ce se va țină la 9 Decemvre n. se voră vinde aprâpe 
20,090 porci, parte mare secvestrațl pentru dări restante. 

—0—
Din Deva amă primită durerosulă anunță, că Gevr- 

giu Secula advocată , după lungi și grele suverințe, în 22 
Noemvre la 4 ore diminâța, în ală 45-lea ană ală vieții 
și în ală 20-lea ală prâfericitei sale căsătorii, provădufă 
cu st. cuminecătură, și-a dată blândulă, laboiiosulă și 
nobilulă său sufletă în mânele Creatorului. Rămășițele 
pămentescî consacrate în biserică după ritulă orientală, 
s’au îmmormentată în 24. Nov. (6 Dec.) a. c. Ia 2 6re 
p. m. în cimiterulă gr. or. din Deva.

Georgiu Secula a fostă ună naționalistă română 
înfocată. Elă a luată parte la tote luptele naționale in- 
tervenindă în cerculă său cu esemplară energiă în favo- 
rea causei naționale la tdte ocasiunile. Ca omă de ca
pacitate și inimă, ce era, Secula se bucură de încrederea 
tuturoră, care încredere s’a manifestată și la conferența 
electorală din urmă, fiindă alesă membru în comitetulă 
permanentă electorală. Cu adencă întristare ne despăr- 
țimă de acestă brava bărbată. Fie-i memoria neuitată! 

—0—
«Noua revistă* din Iași dice, că Vinerea trecută 

diminâța, mai mulțl elevi ai scolei normale inferiore s’au 
dusă la baia Pogoră, unde intrândă mai târdiu ună ce- 
tățenă să facă baiă, i-a găsită pe toți leșinați. Doi din 
ei au și murită. Se crede, că acestă nenorocire provine 

reacționare. Liberalismulă e representată în cuventulu:1 din causa încărcării atmosferei din camera de aburi cu 
jegalitate, care luptă în contra acelora, cari voescă să 1 acidă carbonică.
j suprime drepturile singuraticiloră și confesiuniloră. Vor-j —0—
bindă apoi de problemele naționale oratorulă se îndreptă j .Voința Națională* scrie: «Legațiunea română din 
în contra deputatului Grunwald, mai alesă în contra îm-IParisă a comunicată ministerului afaceriloră streine, i ’
putării, că guvernulă și mai alesă ministrulă președinte că regretatulă II. Ubicini, cetățenă română și au- 
nu e destulă de energică în cestiunl naționale. ■ torulă atâtoră scrieri interesante și folositore asupra

j «Ințelegă, dise oratorulă, și am aflată că mulțl do- patriei noslre, a exprimată în ultimele sale mo- 
rescă disposițiunl energice, ba chiar și aplicarea biciului, mente soției sale, d-nei Clemence Ubicini și fiului

î



său Andrâ Ubicini, sub-locotenentă în armata francesă, 
voința sa ca tâtă partea din biblioteca sa relativă la 
Orienta, să fie oferită Statului română. Ministerulă afa- 
ceriloră streine a comunicata acesta ministerului instruc- 
țiunei publice, care va trimite familiei decedatului Ubicini 
o adresă de mulțumire.*

—0—
Prințesa Sturza, soția răposatului Domnfi aia Mol 

dovei Michalache Sturza, a dăruita, spune «Liberalulă,* 
comunei Iași suma de 10,000 lei, spre a fi împărțită să- 
raciloră din localitate. Tota se mai vădă pilde de su
flete milostive.

—0-
Profesorii de la Seminaruia din Buzău, găsiți în 

grave abateri, cu prilegiulă unora esamene, de inspectorul^ 
generală d. Sp. Hareta, voră fi dați în judecată, spune 
«România liberă.*

—0—
Colonia austro-ungară din Galați s’a constituită 

acum de curândă în o societate numită: ,GEstr.-Ungar. 
Verein zu Galatz.* Scopulă societăței, spune ‘Posta,« 
este ajutorarea membriloru coloniei austro-ungare căduți 
în miseriă și lipsiți de mijloce. Dumineca trecută 18 
Noemvre a fosta o întrunire, la care s’au votata statutele 
și s’a alesă comitetulă esecutivă ală societăței.

Președinte de onâre ală societăței s’a proclamată 
d. cavaleră de Boleslawski, consulă generală austro un
gară în Galați.

—0—
«România* află, că diriginții tuturoră choruriloră 

vocale din BucurescI, cari aparțină societății «Uniunea 
chorală,* toți foști elevi ai d-lui Ed. Wachman, au luată 
audabila hotărîre de a forma ună choră de peste 100 
persâne, care să participe cu bucăți chorale la concertele 
simfonice, ce se voră da la primăvără de profesorulă 
loră.

—0—
„Răsboiulă* spune, că adunarea deputațiloră și-a 

alesă biroulă astfelă: Președinte, d. generală Dimitrie 
Leca, vice-președinți, d-nii: AgaricI, Stolojană, N. Fleva 
și Gheorghiană. Alegerea d-lui Gheorghiană s’a făcută 
în urma unui balotajă între d-sa și d-nii Dimancea, Cârpă, 
și Ferechide. U. Cârpă a declarată că nu primeșce sari 
cina de vice-președinte și a rugată Camera să nu’i ma- 
dea voturile de geaba In urma acestei declarații s’a 
alesă d. Gheorghiană. Secretari s’au alesă d-nii P. Stră- 
jescu, Bosie, Porumbaru, A. Giuvara, C. Arionă, C. Zam- 
firescu, A. Marghilomană și At. Ghica.

—0—
Din Galați se scrie «Voinții Naționale*, că naviga- 

țiunea pe Dunăre s’a suspendată. Dela Orșova pănă la 
Oltenița vină sloiuri de ghiață dese și tari; zăpada este 
mare și mai tote stațiunile au deslegată deja pontdnele. 
Tote vapdrele sunt ocupate cu aducerea șlepuriloră în 
siguranță.

—0—
Se scrie din Chișineu «Telegrafului,* că fostulă ar- 

chiepiscopă ală eparchei Basarabene Pavelă, înaintată în 
gradă de exarhă ală Georgiei caucasiene, a fostă omorîtă 
de gruzini, pentru că s’a încercată cu tenacitate a in
troduce limba rusă în serviciulă bisericescă Georgiană. 

—0—
«Telegrafulă* află din sorginte rusă, că ministerulă 

marinei ruse a hotărîtă să construiască 17 vase torpide, 
pentru care se alcătuesce suma de 25,000,000 ruble. 
Asemenea a hotărîtă a reconstrui fortificările dela Se- 
vastopolă. Marele duce Alexis a visitată cu acestă oca- 
siune în filele din urmă Balaclova, Sevastopolă și Kerci. 
Fortificațiunile dela Kerci se voră reface după sistemulă 
nou.

—0—
La Nicolaieff în amiralitatea de acolo lucreză după 

spusele farului «Nicolaewski Westink* peste dece mii 
de lucrători.

—0—
La Varna a sosită în Ziua de 14 a lunei curente 

vasulă societăței de navigațiune rusă «Ruskoe Parahod- 
stvo Torgovli,* aducândă 5000 de berdancî pentru armata 
bulgară.

—0—
Guvernulă rusă a decisă, ca să se dea din fabrica 

Imperială de arme din Tuia pentru Rumelia orientală 
5000 carabine de ună calibru mai mică pentru infanteriă, 
apoi 800 carabine pentru cavaleriă.

—0—
D-șora Friederike Bognar va păși astă seră pe 

scena teatrului germană de aci în piesa ->Hero und Le- 
anderi- seu „Des Meeres und der Liebe Wellen* tragediă 
în 5 acte de Franz Grillparzer.

Mâne seră se va jucâ *Die beiden ReichenmilUer* 
comediă cu cântece de Anno.

Disolvarea societății „Iulia. “
Clușu, Decemvre 1884.

Stimate domnule Redactorul
Societatea «Iulia‘ a încetată de a mai esisfâ! 

Acâsta este vestea cea mai nouă, ce voiu a v’o comu
nică. Sunt doisprezece ani de când lângă academia de 

dreptă de aici adăugându-se încă trei facultăți, s’a înte
meiată aici în Clușă o Universitate maghiară.

In primii ani din acești doispredece, junimea ro
mână, multă puțină câtă era, setosă de literatură și sci- 
ință în limba maternă, stăruia a afla o modalitate, spre 
a’și stempărâ acestă sete, și de-a da astfelă nutremântă îu- 
birei cătră limba și naționalitatea sa. Modalitatea a fostă 
în curendă aflată prin ideea de a se întruni toți univer
sitarii români înfr’o societate literară. Zeloși ei atunci 
ca și acum, au lucrată din răsputeri spre a realisâ a- 
cestă ideeă, și voința resolută a junimei române avu 
resultatnlă, că statutele societății, care ave se porte nu
mele «Iulia/ au fostă presentate ministerului spre întă
rire în 6 Aprile nnulă 1876. Tinerii așteptau cu nerăb
dare momentulă, în care se voră putea saluta unii pe 
alții în colegialitate pe terenulă literară română. Mo
mentulă îmbucurătoră s’a presentată nu multă mai târdiu, 
adecă în 27 Maiu a. a., când statutele au sosită provădute 
cu aprobarea ministerului de interne.

Noua societate a începută cu totă seriositatea ac
tivitatea ei frumâsă îndată după acesta. In acestă timpă 
de muncă ea a dată de d'le și mai bune și mai 
rele, dar având curagiu și consecuența nu înceta de a 
progresa în privința spirituală câtă și materială, ceea ce 
se vede și din capitalulă de bani destulă de considera
bilă, ce l’a adunată mai la urmă, câtă și din frumâsa-i 
bibliotecă.

Asta a ținută șepte ani de dile 1 A sosită anulă 
ală optulea, când deodată a năvălită asupra ei o pa
coste ce a împedecat’o în desvoltarea ei pacinică. 
Pretinșii civilisatori ai orientului începură a calumniâ pe 
membrii ei și a’i bajocuri pân’la estremitate numindu-i 
opincari puturoși; societatea «Iulia* acum pentru adver
sarii noștri deveni nesuferibilă. Au calumniat’o cu feliu 
de feliu de minciuni, atribuindu-i scopuri antipatriotice. 
Au înscenată scandaluri contra ei, voindă a-o face să-și 
urescă dilele. Ce era așa dăr de făcută? Erau două 
căi și adecă: Său a dâ peptă cu vrășmașii dicendă: «Ro
mână voiu a fi și voi muri, seu a retiră și a trece în 
tabăra străină ca nisce âmeni slabi de ângeră. Resoluți 
însă și demni de numele strămoșiloră loră, membrii soc. 
«Iulia* avendă încă o schinteiă de speranță în dreptatea 
ungurăscă ș’au alesă modalitatea primei dicendă: «noi nu 
ne dămă, noi vremă să esistămăl*

Vădăndă vrășmașii acesta purtare resolută a ju
nimei române, toți, tineretulă dimpreună cu jurnalisti
ca, au începută a medita cum ar puteă sgudui societa
tea .Iulia* din temeliile ei, cu ună cuvântă cum ar 
putea-o estermina cu desăvârșire de pe suprafața pă
mântului. Acesta, care deși la începută p6te se părea a 
fi o cestiune nu așa ușâră, totuși n’a fostă greu de a-o 
duce în deplinire, fiind în mâna loră puterea, er mai cu 
samă folesindu-se de ună motivă înaintea loră destulă 
de însemnată adecă, «că nu potă suferi Clușienii 
ca într’ună ora.șă maghiară cum e Clușiulă să se p6lă 
cultiva limba și sentimentulu românescă. Ei der au în
cepută a lucra în direcțiune nimicitore, er unrarea acetei 
lucrări a fostă, că comitetulă și membrii «Iuliei« toți au 
fostă trași în cercetare. Resultatulă acestei cercetări a 
fostă că: «în contra «Iuliei1 nu s’a putută dovedi ni- 
mică.«

Mândri și cu consciința senină așteptau junii ro
mâni momentulă, în care să iasă la lumină nevinovăția 
loră. Din nefericire se întâmplă forte desă pe la noi, ca 
se fiă de vină totă numai hoțulă de păgubașă.» Așa s’a 
întâmplată și acum o jumătate de ană după probele de 
cultură ale pintenațiloră noștri în Ziua de 4 Decemvre 
1884 printr’ună ordină ală ministrului de interne: 
.Societatea «Iulia* fu omorîtă/ Primarulă orașului — 
fostulă profesoră la facultatea juridică Haller — a ese- 
cutată acestă ordină. Elă încunoșciință îndată rectoratulă 
universității și pe președinte și secretarulă «fostei* so
cietăți «Iulia* despre înalta decisiune, totdeodată însoțită 
de vice-căpitanulă orășenescu Tussay Gabor și de comi- 
sarulă de polițiă Kassay Lajos s’a presentată în localulă 
societății și a sigilată biblioteca, er înțelegândă dela 
președintele societății , că cărticica cu banii «Iuliei* 
în sumă de 3300 fl. 10 cr. se află la fostulă preșe
dinte ală ei Dr. Aurel Isacă, a mersă la dânsulă acasă 
și l’a provocată să-i predea cărticica. Dr. Isacă la în
cepută s’a opusă, der la urmă văZendă cum stă lucrulă 
și fiindă chiar amenințată, că la casă decă nu se va su
pune îi voră sigila casa wertheimiană — pe lângă chi
tanță a trebuită să predea cărticica. Relativă la 
disposițiunile ulteriore cu averea societății după 
după rescriptulă ministerială are să fie aplicată §-ulă 
23 din statute care dice: .Dacă după Zece ani nu s’ar 
reînființâ societatea «Iulia* sâu alte societăți de lectură 
pentru tinerii români universitari, biblioteca cum și ca
pitalulă de bani rămână pentru totdâuna la despărță- 
mântulă «Asociațiunei române transilvane* din Clușiu, 
care din interesele capitalului primită să otărâscă din 
când în când premie pentru operate literare făcute de 
junii români dela Universități și Academii.*

Ungurulă te bate, Ungurulă te judecă!
Noi amă fostă aceia, cărora ni-s’a spusă în fa)ă 

că pentru noi nu esista altceva în patria acâsta decâtă 
furcile. Noi amă fostă aceia, contra cărora cercetarea 
ordonată n’a putută documentă nimică, și totă noi sun- 
temă aceia, cari după cum se Zice în rescriptulă minis
terială periclitămă buna înțelegere dintre ascultătorii de 
diferite naționalități dela Universitate și ne ocupămă cu 
cultivarea ideiloră contrare statului maghiară (maghiar 
âllemellenes...), din care ar resultâ așa der, că suntemă 
ținuți de nisce trădători de patriă.

Tristă lucru, dar adevărată, ceea ce trebue să pună 
pe gânduri pe totă Românulă binesimțitoră și-lă face să 
mediteze asupra viitoriului nâmului nostru, a culturei și 
a litera turei nostre! Murgilă.

*
Cetimfl în „Kolozsvari Kozlony:11
«Societatea .Iulia,* societate de lectură română 

înființată în cerculă universității, care a urmărită o ten
dință contrară scopului ei, a fostă disolvată printr’ună

ordină ală ministrului de interne. Ordonanța minis
terului de interne a sosită astăZl la primăria ora
șului Clușiu. Primarulă a înștiințată despre cuprin- 
sulă ordonanței pe rectorulă universității și pe preșe
dintele numitei societăți și totodată a esecutată în cur- 
sulă Zilei de adi (4 Dec.) porunca ministerială. Aslădi 
după amâZi primarulă, acompaniată de vice-căpitanulă 
orașului Tussai Gâbor și de comisarulă de polițiă Kassai 
Lajos s’a presentată în localitățile societății, a pusă se- 
cvestru pe mobiliarulă și hârtiile societății «Iulia*. Ave
rea societății (care constă dintr’o cărticică dela casa de 
păstrare cu 2000 și câteva sute florini) va fi întrebuin
țată și pe viitoră pentru scopuri culturale române. Con
formă §.-lui 23 ală statuteloră societății, averea ei în 
casă de disolvare trece în proprietatea «Associațiunei ro
mâne transilvane*. Ordonanța ministrului de interne lasă 
neatinsă acestă disposițiune a statuteloră.... Averea so
cietății a luat’o primarulă dela advocatulă Dr. Aureliu 
Isacă, spre păstrare.

Brașovă, 28 Noemvre a c.
{Unele observări asnpra pasivității iii ajacerile 

comunale').
(Fine.)

In comunitatea Brașovului se ivescă multe cestiunl 
locale, cari au mare influință asupra ușurării sâu îngreu- 
nării sfărei poporațiunei, însă pare că membrii își facă 
de rîsă, căci tocmai ședințele comunității, în cari se per- 
tractâză cele mai vitale cestiunl, nu Ie cerceteză. Astfelă 
prâ puțini membri au luată parte la ședințele din săptă
mâna trecută, în care s’au înmulțită salariele funcționa- 
riloră comunali cu Zece mii fl. Ună domnă a făcută 
propunerea că nu e motivă a se mări salariele, căci 
se voră plăti ca dare comunală adause nouă și locuitorii 
sunt prea încărcați.de dări; însă ne fiindă destui membri 
de față, s’a votată fără nici o modificare urcarea salarie- 
loră și așa și urcarea dărei comunale.

AstăZl și eri s’a pertractată cestiunea bugetului 
comunală pentru anulă 1885. Și ce e mai însemnată și 
la aceste ședințe au luată parte numai 14 din 200 de 
mambri și între aceștia numai doi Români din 38 de 
membri. Sciu Românii brașoveni, că strada mare din 
Scheiu se inundâză mai în fiecare ană și se atacă și 
frumosele zidiri ale Gimnasiului; sciu că Cetatea, Blu- 
măna, Brașovulă vechiu și strada Scheiloră sunt luminate și 
numai strada mare cea mai deaprâpe de cetate nu e, și totuși 
nu se interesâză. Mai multă sciu, că darea comunală 
privesce buzunarulă fiecărui, că se propună spese de clă
diri de infrumsețări și acestea se întâmplă și pe banii 
fiecăruia. Proiectulă bugetului arată, că darea comunală 
dela 18 cr. din 1884 se va urcă pe anulă 1885 la 22 
cr. la fiecare florină. Celă ce plătesce acum dare 20 fl.v. a. 
va plăti 24 11. v. a. Este de interesă mare întrebarea 
Când venitele anuale ale orașului sunt 344,441 fl. 23 cr 
dece mai e de lipsă și dare comunală ?
Pentru că se încaseză dare comunală 44,017 fl. 74 cr ? 
Pentru ce spesele din 1885 vor fi în suma de 388,4581^97 cî7 
Mai mari decât în anul 1884 cu 28,562 fi. 92 cr
și deci? Propășescă cei de susă în spese și după ei 
mergăși ceidejosă. Multă lamentațiune facă brașovenii 
asupra acestoră spese, căci alte orașe din Transilvania: 
Sibiiulă, Clușiulă etc. nu au atâtea spese și posedă în- 
frumsețare mai multă. Ună membru, Dlă. I. P. încă 
acum doi ani a tractată în comunitate ca studiu acâstă 
cestiune și a propus o comisiune de 15 membri ca să studieze 
equivalarea speselorăcu venitele orașului. Am interpelată de 
două ori și totă nu stimă câtă propășesce aceea comi
siune. O persdnă principală de aici mi-a observată într’o 
Zi: «comunitatea cu o asemenea administrația nu va mai 
putea continuă multă, de aceea ar fi bine ca membrii ei să 
caute căușele relei administrări.* Față de aceea obser
vare ună domnă C. F., care cu recunoștință însemnămă e 
consciu de datoria sa, a întrebată la' ședințele trecute ale 
comunității Magistratulă: Cum de Presburgulă, care 
are venite ca și Brașovulă plătesce dare optă mii 
floreni, pe când Brașovulă plătesce 44,916 fl. 32 cr. 
și orașulă Clușiu plătesce numai cinci mii floreni? Causa 
e, Z^e acela, că acele orașe nu plătescă și pentru ac- 
cise, pentru cari trebue noi să recurămă. Asemenea Ia 
spesele colosali ale administrațiunei păduriloră a între
bată: dâcă s’a decisă a nu se mai ține tăerea în regie 
prin ferestraie, pentru ce se mai tae mii de bușteni? ci 
să se dea la întreprinzători. Cum de Rosler a câștigată 
comuna ca să-i plătâscă două mii fior, și mai bine ca 
relacsațiă? Cum de se spesâză pentru reparaturile mul
tora realități de fie-care, pe ană, până la câte cinci sute 
floreni și ele producă arândă patru sute fior, și alte și 
alte întrebăii, cari trebuiau la bugelu pertractate. Vomă 
vede însă, dacă în septămăna viitâre voră fi membii ma
gistratului mai numeroși la ședințele comunității, căci 
cestiunl de mii de floreni s’au votată cu 7 voturi. Spre 
atențiunea publicului cetitoră estragemă din proectulă de 
bugetă ală anului 1885 sumariele cari arată:
a) Pentru susținerea funcționariloră comunali 87,736 fl. 38 

In anulă trecută au fostă 85,100 fl.
b) Pentru administrațiune (reparaturi, lucrări) 149,536 fl. 92
c) Pentru scopuri humanitare, spitale, scoli 50,460 fl. 46
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In anulă 1883 au fostă 43,502 fl. 57 cr.
â) Deosebită spese neprevădute 74,180 fl. 73
e) Extraordinare......................................... 26,543 fl. 48

Suma 388,458 fl. 97 
Față de aceste spese colosale ale unui orașă mică 

s’a arătată, că în anulă trecută 216 familii nu au mai 
putută plăti darea și s’au declarată necapace de câștigă. 
Asemenea că 800 de familii cerșitâre sunt în Brașovă. 
Intre acestea negreșită sunt cei mai mulțî Români. Unde 
vomă ajunge? Ce facemă d-loră pentru sărăcime? Sciți 
că dela ea începă belelele și vină și asupra nostră. E 
ună proiectă de stătută la Magistrată, să ne interesămă 
de elă. Nepăsarea în afacerile comunale esLe ună mare 
rău și pasivitatea acesta pâte strica multă intereselor^ 
locuitoriloră români din orașulă nostru.

Întrunirile literare.
întrunirile literare, Introduse aci de corpulă 

profesorală s’au începută. Prima ședință a deschis’o 
d. conrectoră Dr Nic. Popă printr’ună discursă, în care 
a accentuată însemnătatea acestoră conveniri literare 
pentru dâmne și domnișâre.

Ca resultată ală acestoră întruniri a amintită, că 
din banii ce s’au încassată în anulă trecută s’a întoc
mită o bibliotecă, care conține cele mai însemnate opuri 
române, și că în fiecare Mercur! de la 3—4 p. m. se 
află deschisă și stă la disposiția dâmneloră și a domni- 
șâreloră din locă. D-nii profesori A. Bărseană și Ioană 
Popea și-au luată sarcina de bibliotecari.

Ca ună altă resultată ală întruniriloră literare a 
amintită d. Dr. Popă, că domnișârele de aci și în anulă 
acesta în fiecare Luni țină conveniri cu scopă de a ceti 
și a discută materii de literatura română.

D. profesoră A. Bărseană a vorbită despre Mihaiu 
Vităzu și a cetită din Bălcescu descrierea luptei dela 
Călugărenl. D. prol. Ioană Popea, după unele deslușiri 
făcute asupra literaturei streine și române, carea se re
feră la epoca lui Mihaiu, a cetită >Oda la statua lui Mi
haiu Vitâzu» de V. Alexandri.

Serata a durată dela 7 6re precisă pănă la 
8 și Vb-

Au^imă cu bucuriă, că dâmnele au decisă, ca Joia 
când se țină întruniri literare să nu mergă în vre-o altă 
societate și nici dănsele să nu țină societăți pe acasă, 
spre a promova cu al ala mai multă întreprinderea acăsta, 
care este necontentabilă folositâre.

A doua întrunire va fi Joia viitâre la 7 ore sera. 
Sala se deschide la

DIVERSE.
0 misiune austriaoă la Mahdiu. — La 2 Noemvre 

a sosită în Dongola părintele Dominico Vincentini, spre 
a se duce de acolo la Mahdiu și în numele guvernului 
austriacă să-i cără liberarea misionariloră și călugărițe- 
loră catolice, pe care le ține prisonere. Părintele duce 
și o epistolă cătră Mahdiu din partea consulului austriacă 
din Cairo și a fostă primită la Dongola fârte amicală de 
Mudiru și de autoritățile militare engleze. Menționata 
epistolă în limba arabă, și pe care o reproducemă după 
jRăsboiulăjC sună astfelă:

»Puternicului domnă Mahomed Achmedl*
»Intre noi s’a împrăștiată șcirea bună, că Alteța 

Vâstră tratați fârte bine călugărițele și misionarii ce-i 
aveți ca prisonerl, din Dar-Nuba și Obeid, ceea ce ne-a 
bucurată multă. Veți fi aflată, Alteță, din epistola con
sulului nostru din Chartum, d. Hansal, ce v’a adresat’o 
în Februarie trecută, că toți acești misionari și călugă- 
rtțe stau sub protecția augustului meu stăpână, a împă
ratului Austriei. Augustulă meu stăpână nu numai pro- 
tege, ci și iubesce pe acești nenorociți ca pe copii săi; 
elă e fârte îngrijită de sârtea loră, mai alesă că Maiestatea 
Sa primesce necontenită scrisori dela părinții și rudele 
aceloră prisonierl, în care se râgă ca nenorociții să fie 
liberați. Considerândă deci, câtă de mare e bunătatea 
Alteței Vâstre, 6r pe de altă parte că acei omeni, cari 
n’au comisă crime, suntă cu totulă nevinovați, acesta 
îmi dă curagiu să Vă rogă să-i liberați, redându-i fami- 
lieloră loră. Prin asta Alteța Vâstră va seceră nu numai 
gratitudinea nenorocițiloră, ci și bine-cuvântarea cerăscă 
și lauda întregei Europe, dar cu deosebire a puternicului 
meu stăpână, a împăratului Austriei. Credă de prisosă 
a asigură pe Alteța Vâstră, că vomă restitui deplină și 
punctuală t6te cheltuelile pentru liberarea și trimiterea 
acasă a aceloră nenorociți. Dacă însă Alteța Vostră va 
crede că nu pâte liberă încă pe prisonerl, atunci Vă 
rogă a da trimisului nostru o scrisâre de siguranță cu 
sigilulă Vostru, ca în urmă să putemă trimite altă solă, 
care să ne ție în curentă despre starea în care se gă- 
sescă prisonerii. Alteța Vostră pdte fi asigurată, că tri- 
misulă nostru nu se va ocupă nici de politică, nici de 
răsboiu, ci va duce numai mângăerea în suferințele fra- 
țiloră și suroriloră nâstre, care n’au primită de multă

știri dela familiele loră. Plină de încredere că Veți primi 
bine dorințele augustului meu stăpână, vă mulțămescă 
cu anticipațiă pentru bunătatea V6stră și useză tot-odată 
de acestă ocasiă spre a mă semnă ală Alteței Vâstre de
votată. » Ghiller

șefulu consulatului generalii 
austro-ungarii în Cairo.

Italiană se fie ? — pilele trecute, la una din secți
unile Tribunalului Ilfovă, președintele, uitându-se pe con
dică, ordonă să se strige procesulă lui Enguerusi.

— D. Enguerusi! D. Enguerusi! țipă aprodulă.
— Presentă! răspunde îndată ună flăcăiandru, cam 

arămiu la față, cu tocu gheteloră câtă firfiricu, gătilă și 
spilcuită ca de sărbătâre.

Președintele se uită la împricinată esamineză orto
grafia numelui, pare interdisă.

— Mă rogă, Italiană esci d-ta? îlă întrebă elă în 
fine.

— Ba nu, boerule, să trăesci: sunt.... țigană, răs
punde interpelatulă cu ârecare neplăcere.

— Dar, bine, de unde pănă unde te numescl En- 
guerusi? adaugă magistratu.

— Ce Enguerusi Menguerusi, boerule? Pe mine mă 
chiamă »Ingherușă!’ replică supărată bietulă țigană.

De vină era vechia orto^rafiă academică, ală cărei 
admiratoră se vede că e copistu, care schimonosise nu
mele lui Ingheru în acela de Enguerusi.

** *
Apropo de schimonosiri de nume, sunt legendare 

printre advocată din BucurescI următdrele două:
— D. Raugabâ! D. Raugabea! în locă de D. Ran- 

ghabe.
Și.
D. Sikina, avucatu Statului, cu d. Grădișteanu, 

avucatu dameloră de calitate! yDreptulH.<.
Soâterea peteloră. — Chemia modernă dă femeiloră 

diverse mijldce, pentru de a scote petele și anume: pe
tele de colori de uleiu nu se mai scotă ca mai nainte, 
cu terpentină, ci de totă simplu cu cloroformă. între
buințarea lui este fdrte ușdră: uc)I ună petecuță curată 
cu cloroformă, freci pata cu elă, și vei vedea, că pata 
îndată se duce. Petele de uleiu, de firnisă, de rășină, 
de grăsime seu unsâre de duhotă și de smâlă le scâte 
din tâte materiile prin benzină, îlă lași să se volatiliseze 
bine și de cumva ar mai rămână pete, atunci între
buințezi apă puțină subțiată de săpună, care să prepa- 
răză din așa numitulă săpună venețiană. Petele de para
fină și de stearină se scotă cu alcoholă tare, pecând petele de 
cără roșiă le slropescl cu benzină și apoi substanța de 
tolă muiată o sgării cu grije cu unghia. Petele de za- 
hară, de flegmă, de cleiu, de scrobălă, de făină și de al
tele se ducă spălându-le numai cu apă caldă, în care se 
pune ceva săpună venețiană. Totă asemea purcedemă 
și cu petele de sânge, eventuală trebue să mai adaugemă 
o soluțiune de accidă de zahară său accidă ocsafică. 
Dăcă se facă petele în inateriă albă de pâme, de vină 
roșu, de cernălă roșiă, atunci să spălămă materia cu 
accidă sulfurică fdrte subțiată său cu apă ferbinte de 
cloră; dăcă avemă astfelă de pete în materii de lână, de 
bumbacă său de mătase, atunci le spălămă cu spirtă 
subțiată de salmiacă său numai cu apă călduță de să
pună său cu săpună venețiană. Suntă măsgălite aceste 
materie cu cernălă alizarină, să le spălămă, pe câtă ărtă 
colârea adevărată, cu accidă subțiată de vină; petele de 
cernălă de alîzarină în materiă albă se scotă spălându-le 
cu apă ferbinte de cloră. Petele de rugină său de cernălă 
de gogoșe și care cuprindă și feră, le scâtemă, din materiă 
albă cu accidă ocsalică ferbinte, cu accidă de sare fărte 
subțiată, pe care mai presărămă așchii de cusitoru, din 
materii de lână său de mătase le scâtemă prin aplicarea 
repețită de accidă subțiată de lămâiă. La mătase orice 
ajutoră este în deșertă și orice încercare ar mări răulă 
mai tare. Petele de leșiă, de vară și preste totă de al- 
calii le scâtemă din materiă albă prin spălare cu accidă 
subțiată de oțălă, din lână și din mătase cu accidă sub
țiată de lămâiă. Din materii de totă felulă putemă scăte 
petele de bere numai prin spălare cu puțină sodă crista- 
lisată. Pete de sudâre le putemă scăte printr’o ameste
cătură ce se compune dintr’o parte din spirtă de sal
miacă, trei părți alcoholă și trei părți eteră sulfurică.

f NECROLOGU. — Georgiu Ribariu, oficială reg 
de telegrafă în Pesta, după o boia scurtă a răposată în 
etate de 39 de ani, Duminecă în 18/30 Noemvre 1884 
în Peșta.

Fie-i țărîn^ ușâră!
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Beiu, Vodă, Demnă, romană istorică de Teochar 
Alexi, broșura duplă 11—12 a eșită de sub țipară cu 
o ilustrațiune. Prețulă 1 leu seu 40 cr.

Revista societății .,Tinerimea Româna," Nr. 8 cu 
portretele lui Horia și Cloșca are următorulă sumară: 
Congresulă mediciloră și farmaciștiloră Români. (Stemi) 
— Despre instituțiunile medico-militare (N.) — Șerbană 
Surugiulă nuvelă (N. G. Rădulescu). — Note asupra in
teligenței maimuțeloră, Ficher (X). — Amă visată?

(Stemi) Simțulă realului, din »Le Roman Experimental» 
par E. Zola (R). — Centenarulă lui Horia, versuri (Al. 
I. Sonțu). — Româniloră subjugați; Desilusiunea, versuri 
(N. Alexiu). — Versuri albe (Viorelă). — Dela țâră, ver
suri, (Fig). — Dascală Cântăreță, anecdotă populară în 
versuri (N. G. Rădulescu). — Teatru Națională: Fântâna 
Blandusiei, Ilamletă (Stemi). — Cronica științifică. — 
Viile. — Din Societate. — Anunțuri.

«Călendariulu Aurorei» pre an. ord. 1888 urmată 
de Almanachulă Aurorei cuprinde:

Calendariulă. — Date cronologice pre anulă 
1885. Cronologia. Calendariulă iul. greg. Meteorologia: 
Fasele lunei. Schimbările timpului. Semne de timpă etc. 
Târgurile (după datele oficiâse cele mai din urmă.) In- 
dreptariu financiară. Servițiulă poștală. Serviciulă tele
grafică.

Almanachulă Aurorei. — Fela din Sălișce, 
(ilustrațiune). — Puiu (legendă) 'de Carmen Sylva. — 
Crișanulă, amintire din bătrâni de Georgiu Simu. — 
Vulturulă, simbolă ală Romei vechi (ilustr.) — Zoe, no
velă originală de V. R. Buticescu. — Capela, (poesie) de 
Iason Biano — Logodnica lui Petre. — Viorele d. Gh. 
Tăută din drama istorică Berchea. — Cânteculă din jo- 
culă ,IIor’a.« — Partea humoristică: Rușinea în cismă 
(cu illustr.) — Discursulă unui oratoră. — Cam tărdiu 
(cu ilustr.) — Care e sexulă debilă ? — Lene motivată (cu 
ilustr). — Ună muschetariu gasconă. — Lecțiuni de 
danță. — Medicina sigură (cu ilustr.) — Scurtă și cu- 
prin^ătoră. — Despre femei. — Revedere (cu ilustr.) — 
Ună pacientă recunoscătoră. — De ce nu se mărită. — 
Servitârea nescârbâsă. PublicațiunI.

Prețulă cu porto francată 30 cr. v. a.
CălincLariuld Pedagogică, pre ană. ord. 1885. ur

mată de Almanachulă Reuniunei Mariane cuprinde: tâte 
ca în «Călindariulă Aurorei.» mai de parte:

Almanachulă Reuniunei Mariane- — în
semnătatea desvoltărei sâmțului estetică în educațiune și 
midilâcele referitdrie spre ajungerea acestui scopă de 
Clementă Grivase învățătoră. — Reuniunea Mariana. 
Comitetulă Reun. Mariana. — Basiliu Născu (biografia și 
portretu.) — Poesii: — Stelele (d. Staub.) Copilulă și 
fringila, (d. Hermann Lohse.) Ciocârlia (d. Adolf. Klauwel.) 
Pisica și rândunica (d. Robert Reinich.) Odichn’a de du
minecă (d. Fr. Bucker.) de lână Macaveiu. — Ghicituri 
de G. Cosbucu. — Ce pâte face scola poporală pentru 
latîrea culturei pământului în acestă ținută? Disertațiune 
de Mihaiu Domide învățătoru. — Industria domestică, 
însemnătatea ei, — ce? și cum ar fi a se propune din 
acâsta în scâlele nâstre poporale? de Iuliu Popă învăță- 
torfi- — In câtă pâte învățătoriulă și afăra de scâla con
tribui la înaintarea culturală și materială a poporului. 
Tractată de Ieremie Siorobetea învățătoră.

Varietăți. — Cum se remunerâză disciplina ri- 
gărâsă? — Tee eftină. — Datina curiâsă. — Cea mai 
mare carte din lume. — Cea dântâiu perucă. — O min
ciună domnâscă pedepsită domnesce. — Sinceritate rară. 
— Desvoltarea conceptului , nedreptate.» — Cum se cu- 
noscă temperamentele? — Frideric Wilhelm IV. regele 
Prusiei și învățătorulă sătescă. — PublicațiunI.

Prețulă cu porto-francată e 40 cr. v. a.

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

Dare de sâtuă. — Cu ocasiunea balului academică 
ală studințiloră năsăudenl s’a încasată suma de 106 fl. 
40 cr.; de aci subtragându-se spesele de 74 fl. 32 cr., 
remâne ună venită curată de 32 II. 8 cr. cari s-au de
pusă în luna lui Septemvre a. c. la institutulă de cre
dită și păstrare »Aurora».

Au contribuită și suprasolvită următorii onorați 
domni: Iuliu Coroiană adv. ună napoleonă d’or, Dr. E. Fi- 
lipană 3 fl,, Patriciu Barbu adv. 3 fl., Friedr. Goldschmidt 
5 fl., I. Mihailașiu 1 fl., A. PeicicI 1 fl., I. Tanco protes. 
50 cr., II. Brecher 2 fl., I, Prădană primară 1 fl., Oct. 
Barițiu profes. l .fl., Friedr. Muller apotecară 2 fl., Gre- 
goru Hangea 1 fl., Cir. Popiclca 1 fl., B. Dragomiră 50 cr., 
Dr. Onișoră 50 cr., V. Rusă 20 cr.

Din causă că darea de semă a balului academică 
din anulă trecută s’a publicată în primele dile ale lui 
Octomvre, noteză cumcă d-lă Ioane Târziu ieromonach 
a contribulă în anulă 1883 pela finea lui Octomvre cu 
15 fl. v. a., care sumă s’a depusă inmediată în cassa de 
păstrare.

Esprimă adânca mulțămită onoratului publică cum 
și onorațiloră domni contribuențl și suprasolvențl, cari au 
binevoită a ne da sucursulă loră morală și materială.

Munchen 30 Noemvre 1884.
Președintele

Severu Mureșianu, 
stud. pictorii.

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

Rulare*).
P. T. DD. Protopopi și ceilalți DD. bărbați de scâlă, 

cari au primită dela subscrisulă câla cu »Invitare de 
prenume rațiune* la Jnvățămânlul instructivă» suntă 
rugați cu totă respectulă, ca să binevoescă a mi-o re
trimite celă multă pănă în 10 1. c. st. n., ca să potă 
luâ disposițiile necesari pentru punerea manuscriptului 
sub țipară. Avândă pănă acuma numai 197 prenume- 
ranțl, er spesele tiparului urcându-se la 310 fl. v. a. nu 
am putută începe cu tipărirea în 20 Noemvre, precum 
amă fostă anunțată. Altcum, opulă pentru neprenume- 
ranți după tipărire va costa 1 fl. 50 cr., fiind mai mare 
decâtă cum s’a prevădută.

Gherla, 3 Decemvre 1884.
V. G. Borgovanu. 

prof. preparând.

*) Celelalte On. Redacțiunî, care au binevoiții a publică. 
»Invitarea de prenumerațiune» sunt rugate cu totd respectulu, ca 
s6 binevoiască a publica în colonele lorii și rugarea acesta. V. Cr. B

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Uuroulu la bursa de Vlena
din 5 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ60/0 123.80
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.70
Rentă de hârtia 5°/0 . . 91.25 
Imprumutulfl căilorii ferate 

ungare......................... 144.80
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 106.—

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl........................... 100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 101.—

Bonuri c.roato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.30
Imprumutulă cu premiu 

ung................................... 119.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.10 
Renta de arg. austr. . . 83.75
Renta de aură austr. . . 104.70 
Losurile din 1860 . . .13610
Acțiunile băncel austro- 

ungare..........................871.—
Act. băncel de credită ung. 311.75 
Act. băncel de credită austr. 306.30 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI................. 9.75’/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.15
Londra 10 Livres sterlinge 123.20

Rursa de Rucuresei.
Cota oficială dela 22 Noemvre st. v. 1884.

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

» convert. (6%) . .
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . .
Credit fonc. rural (7°/0) . .

» „ „ (5%) • •
> » urban (7%) . .

» (6°/0) . .
’ (5°/o) • .

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

« » » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Cump. vând.

81.85

94

12»/o.12-257o, 12’6O’/o
2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.60 Vând. 8.65
Argint românesc...................... > 8 55 . 8.60
Napoleon-d’orI.......................... » 9.70 » 9.72
Lire turcescl......................... ... . > 10.96 » 11.—
Imperiali............................. . > 9.96 > 9.98
Galbeni................................. . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. > Albina» . .,' > 100— » 101.50
Ruble RusescI......................... . » 1251/» > 126.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei" se pottt cumpSra în tutunge- 
ria lui (în casa prefecturei.)

§

Albituri'cusute în casă.

Subsemnata filială prnnesce depuneri de bani 
fructificare pre-lângă interese:

încependu dela 1 lanuariu 1885, 
fără anunciu (plătibile a vista) 
cu anunciu de 1 lună

„ „ „ 3 luni

3
I
%

Mai josfi însemnatele albituri (rufe) de calitatea 
cea mai fină, bună și cea mai grea pentru Domn! 
și pentru Domne se vendO cu prețuri originale ale 
fabricei aprope pe de geana și spre dovada unei 
stricte solidități se primesce înapoi ori ce este ne
convenabilii, prin urmare ori ce comandă este 
fără risicu.

Cămăși pentru (lemne din celu mai flnu Chifonu englezescfi și cu broderii ve
cie neivcția, o broderie adevărată de artă, bucata 11. 1.50. Totă asemenea din Cliifon dela 

fabrica lui Schroll, lucrate în modulă celă mai elegantă și cu broderie bogată, bucata cu fl. 1.90
duzina fl, 20. _____________________________________

Corsete do ndpto pentru domne din aceiași calitate, forte lungi și totă lungimea cu broderie 
veritabilă de Helveția, ună obiectă pomposă pentru fiecare domnă, bucata cu fl. 1.50, duzina cu 
16.50. Totă acelea din barchetă celă mai fină și mai greu, forte lungi, brodate în totă lungimea,

și plătesce institutulu însuși jumătatea contribu- 
țiunei de 10 procente.

Brașovu, 17 Noemvre 1884.
„1 L B 1 N A“

Instituții de or ediții si de economii
ZFiliaJLa Brașovu.

$

bucata cu fl. 1.60, duzina cu fl. 18.
Fuste pentru domne din postavu celă mai fină și mai greu înprejură cu plissă și colțuri, bro

date cu lînă bună, bucata fl. 2.80, înpodobite cu catifea și allasă, suprafîne bucata fl. 3.80, din 
barchetă vărgată înpodobite fină bucata fl. 1.60.

Swenirt si ©ado®9
primesce gratisti.

mine ori cine ca dară pomposă și prețiosă de sărbătorile Crăciunului, 
acestă cadou speră a’mi câștiga o clientelă numerăsă și stabilă, și

$

1

dela
Prin 
aducă acestă sacrificiu, care de sigură va îndemna pe fie-care mușteriu, 
ca să se aprovisioneze totă-dăuna la mine. Acuma oferă pentru daruri 
(cadouri) de crăciună și de anulă nou

IO obiecte prețiose 
una bucată valoreză atâtă, câtă costă tote la olaltă 

2.5a
Pontni domne:

Șală mare de 6rnă 
Maramă de mătase 
Acă de broșe minunată 
Păreclie cercei pompoșl 
Medalionă elegantă 
Inelă de damă imit, de britantă 
Pungă pentru bani 
Decorațiune frumâsă pentru masă 
Obiectă de lux 
Suveniră eternă gratis,

©n fioreni

$

I

I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pentru domni:
Ceasornică de cabine tă.
Portă-Țigară de spumă de mare 
Lanță de ceasornicu, aură artificială 
Joujou aurită pentru ceasornică 
Cravată de mătase
Inelu imitațiă de brilantă
Garnitură nasturi mod. pentru manșete
Etuiu dc chibritnrl
Etuiu japonezu pentru țigări 
Suveniră eternă gratis.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Unu singură obiectă are deja aprope valorea, câtă se cere pentru tote 10 bucăți, 
totuși le dau tote 10 bucăți numai ou fl. 2.60 fiecăruia contra rambursă poștală.

5TSÎ** Embalagiuid este asemenea gratis.
Comandele suntă a se adresa singură și numai la 

Wiener Versendnngs-Gescliăft „FEKETE. 
Wien, VI Engelgasse Nr. 10.

I
I
XX w

Mai pe nimica
am cumpărată licitando 1980 bucăți 

cele mai fine ceasornice 
dela una din cele mai mari 
fabrice din Geneva, și sunt 
astfelă în stare a espedia 
promptă rnai josă însem
natele ceasornice fine la ori 
cine ’mi va comanda cu 
prețuri de batjocură, a cos
tată mai ’nainte capacele

și regularea acestora atâtă, câtă se cere 
acum pentru întregulă ceasornică.

Numai cu fl. 5.10 ună ceasornică 
de bnzunară Cilindru, din celă mai fină 
nikel, aură dublu său argintă franțuzescă, 
gravată seu guiloșată fină, regulată la 
minută. Totă asemenea din argintă bună 
de 13 probe adeverită de cătră oficiu c. r. 
și greu aurită cu fl. 7.

Numai cu fl. 7.40 ună ceasoruică 
Anker din celă mai fină nikel, aură dublu

seu argintă franțuzescă, gravată și guilo
șată fină, pe 15 rubinuri, cu secundară, 
regulată la secundă. Totă asemenea din 
argintă bună de 12 probe adeverită de 
cătră oficiu c. r. și greu aurită cu fl. 11.

Numai cu fl. 8.50 ună ceasor
nică remontoire Washington din 
nikel veritabilă, aură dublu s6u argintă 
franțuzescă, de trasă fără de cheie, me- 
hanismă din nikel fină, totă asemenea din 
argintă veritabilă 13 probe adeverite de 
cătră oficiu c. r. cu fl. 13.

Pentru o umblare regulată se dă o 
garanție pe cinci ani.

Pe lângă acestă preță fabulosă de 
eftină se mai dă gratis la fie-care cea
sornică câte ună lanță elegantă din 
aură dublu frațuzescă.

Comandele suntă a se adresa, tră- 
mițendă mai nainte prețulă, seu cu ram
bursă poștală cătră

Uhren-Fabriks-Hauptdepot
WIEN, II, Schiffamtsgasse 20.

I. 13. Kabiaeovîcs.

Cămăși pentru domni din Chifonu celă mai fină englezescă, cu pieptă în patru foi, lărgimea 
la gîtă după doriuță, bucata fl.. 1.50, duz. fl. 16.50. Totă asemenea din Chifonă Schroll, celă mai 
fină lucrate â la France, bucata fl. 1.70, duz. fl. 18.80 și bucata ă fl. 2, duz. 22.50

CearșeafurI din pânză bună ca pielea, fără cusătură, completă, pentru patu celă mai mare, 
8/4 lățimea, bucata fl. 1.35, duz. fl. 15.

Pânză de casă 30 coțl, fabricatu celă mai bună și mai greu pentru trebuința casei, lățimea 
5/4 fl. 7.50, 4/4 fl. 5.50 bucata. Prețurile bumbacului se urcă repede, peste scurtă timpă va costa 
pânza îndoită, d’aceea este de recomandată a se grăbi fie-care cu cumpărarea.

Garnituri pentru masă țesute cu desemnurl de flori, constândă dintr’o masă (pânzătură) și 
12 șervete, numai fl. 2.85. Totă asemenea, lucrate în modă franțuzescă, fârte fine, cuciucurl bogațl, 
pentru 12 persone, garnitura cu fl. 3.45. Garnituri de masă din damascu celă mai lină, țesute cu 
desemnurl de flori, constândă dintr’o masă mare pentru 12 persâne, și 12 șervete mari, potrivite 
acesteia, lucrate suprafină, garnitura numai cu fl. 5.60.

Prosdpo (ștergare) fie-care bucată îndoită separată cu chenară roșiu și cu ciucuri lungi, fină 
pichetate, pomposă de frumose, duz. fl. 3.75.

Basmale de mătase din mătase grea de Lyon în tote fețele, fie-care bucată altfelă colorată, 
duz. numai fl. 3.50.

Ciorapi do mătase Finisli vSrgațl în colorile cele mai pompose, roșiu, albastru, violetă, roșa 
cafeniu și chamois, lungi până peste genunchi, 3 perechi fl. 1.15.

Garnituri do Gobelinu constândă din 2 învelitorl de pată fine și o învelitore de masă cu ciu
curi de catifea, lucrate în colori minunate și costă garnitura, adică tote trei la olaltă numai fl. 7.50.

Comandele sunt a se adresă, trimițendu-se mai nainte prețulă, s6u cu rambursă postată cătră
Wasclie- und Manutactur-Waarenliaus 

iiahmOTâcs
Leopoldsta<5.t, Sch.iffam.tsgasse 20-BB.

e e
e s e e s

seu nici
Am luată asupră’mi vendarea provisiiloră imense de mărfuri lucrate 

spumă de mare și ehihlimbarft veritabilă de-o fabricădin
însemnată și spre a le preface câtă mai curândă în bani, vendu cu pre- 

prețulă fabricărei, adecă fie-țuri de batjocură, incâlă 
care bucată

d’abia se plătesce

Ș numai cu

îl. 1.30

e e e e e s 
t 
I i

s e s s e e e e e

Pipe (lulele) pompdse din spumă de 
celă mai fină argintii de China, după 
numite de Ulm, Debrețină, Csikos, Rakoczi, 
fie-care bucată numai fl. 1.30.

mare artificială adjustate cu 
dorință în'tdte formele, așa 

său ori cum, tăiate netede,

e
Pbrtă-’Figă.ri și l’^rtă-Țigarete din cea mai fină spumă de 

mare veritabilă cu celă maî fină cbihlimbară veritabilii și în 30 diierile 
forme, netede sâu cioplite, cu sculptură bogată, cu cai, totă felulă de 
animale, cu flori, ornamente și săpături de fantasiă. Fie-care bucată pom
posă într’ună etui de catifea costă numai fl. 1,30.

Ciuhueis, pipă (lulea) turcdscă din spumă de mare artificială, co
moditatea cea mai mare pentru totă fumătorulă, cu ciubuculă ei de 
vișină veritabilă din Baden cu mirosă minunată, la olaltă cu prețulă 
scădută numai de fl. 1.30.

IPIăicei’ea cea mai mare
este pentru fiecare fumătoră, câtă de frumosă, câtă de minunată se chi- 
loteză mărfurile mele de spumă de mare veritabilă, de vreme ce fiecare 
bucată o preparâză cu ceră lucrători esperți; venerarea și trimiterea cu 
rambursă poștală, numai scurtă timpă prin renumita firmă:

„FEEiETlE44 MeerscJiaumwaaren-Depdt 
WIEN, Mariahilf, Engelgasse 10.

Tipografia ALEXI, Brașovu,


