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Brașovu, 19 (31) lanuariu 1885.
De câte ori ne plângemb atâtu noi Româ

nii câtă și celelalte naționalități din acestu stată, 
că nu ni se respectă limba și că se înlocuesce 
pretutindenea în modu forțată cu limba maghiară, 
Ungurii ne răspundă că așa ceru interesele ad- 
ministrațiunei statului.

Să vedemu dbcă acăstă obiecțiune este înte
meiată și dăcă într’adevăru cei dela putere se 
interesăză de stată și de cetățenii lui.

Sciu fbrte bine Ungurii, că mai sunt și alte 
nămurî în acestă stată, sciu mai alesă că în Ar- 
dblu maioritatea locui toriloru o formbză popo- 
rulă română. Acum, pentru ca administrațiunea 
să mărgă bine, se cere ca să se aibă în vedere 
nu atâtă interesele statului câtă mai vârtosă ale 
cetățeniloră lui cari îlă compună, ca astfelă nici 
unulă nici altulă să nu sufere. Și acăsta numai 
atunci se p6te ajunge, când statulă și cetățănulă 
se voră înțelege unulă pe altulă.

Când s’a făcută legea naționalitățiloră, s’a 
cjisă că ea garanteză acele drepturi de limbă ale 
Nemaghiariloră, cari nu stau în contrazicere cu 
mersulă regulată ală administrațiunii statului. 
Ba mai multă, s’a cerută prin lege, ca limba na
ționalitățiloră să fie respectată, căci numai înțe- 
legându-se Ungurulă cu Românulă, cu Sasulu, 
cu Sârbulă etc. pbte fi o administrațiune corectă 
și o justițiă drăptă. Românulă, Sasulă, Sârbulă 
etc. numai în limba loră maternă își potă spune 
păsurile și durerile loră, pe care statulă cunos- 
cându-le prin organele lui, să’și p6tă apăra și 
interesele sale, dar și p’ale cetățânului, care sus
ține statulă.

Ce se’ntâmplă însă? Fanatismulă orbă ală 
Unguriloră dela putere născoceșce „idea de stată 
maghiară/1 trage cu condeiulă peste legea de 
naționalități, isgonesce limbile nemaghiare de pe 
t6te terenele și introduce forțată limba maghiară 
ca și cum altă suflare decâtă cea ungurbscă n’ar 
mai esista în acestă stată.

Grânditu-s’au 6re născocitorii „ideii de stată 
maghiară11, că talpa țării, țăranulă, fie română, 
sasă, sârbă etc. nu cunbsce limba ungurbscă și 
că elă numai în limba sa maternă își pbte duce 
la ună bună sfârșită daraverile ce le are cu sta
tulă? Gânditu-s’au bre că nu totă cetățănulă a 
făcută studii gimnasiale în Clușiu, ca să cunbscă 
limba ungurăscă? Ce să facă bietulă poporă 
fără carte său cu pre puțină carte, când i se 
dau sentințe, resoluțiunl, blanchete și fițuici nu
mai în limba maghiară, pe care elă nicidecum 
n’o înțelege?

Ce să facă bietulă nemaghiară, când mai 
multă din întâmplare, căci de regulă n’are sciință 
de ce se petrece, capătă în mână de pildă ună 
„Vallomâs az ăltalanos jovedelmi potadb kive- 
tbsbnek alapjâul szolgâlb jovedelem osszegebol 
levonando kamat- ăs bletjaradbk-tartozâsokrol11 
ce se trămite ca blanchetă dela ministeră spre a 
se împărți între contribuabili?

O întbrce și pe-o parte și pe alta și se uită 
la fbiă oftândă, căci scie că dacă nu-i va umplb 
cele 9 rubrice și dacă n’o va aduce la timpă la 
oficiulă de dare, rămâne în pagubă; său trebue 
să se ducă la cineva să-i umple „Vallomaș“-ulă 
pe plată, seu dbcă nu să lase ca să i-lă umple 
greșită vr’ună prietină, care scie să vorbăscă câ

teva cuvinte în limba lui Arpad cu servitorii 
secui.

Dar mai este încă ună rău, și din nenoro
cire esistă chiar și în Brașovă unde nemaghiarii 
suntă în mare numără. Mai multă simții acestă 
rău Românii. Se scie că ori ce ordină, ori ce 
măsură, ori ce disposițiune fie ministerială său 
comuuală trebue să se facă cunoscute popora- 
țiunii, pentru cei ce sciu ceti prin organele de 
publicitate, prin (fiare, br pentru cei ce nu sciu 
ceti prin tobă, ce se bate pe strade și astfelă 
dela toboșară poporală află.

Casulă celă mai recentă despre care vomă 
aminti ne dovedesce, că nici încunosciințarea prin 
baterea tobei nu s’a făcută.

Oficiulă de dare ală Brașovului a publicată 
în (filele trecute în fbia germană din locă o în
științare pentru contribuabilii, ale căroră proprie
tăți suntă datbre, ca să ia dela acelă oficiu blan- 
chetele și să declare în ele datoria de pe pro
prietăți și interesele ce le plătescă. Româniloră 
nu li s’a făcută cunoscută acbsta nici prin fbia 
nbstră și nici prin baterea tobei pe strade. Forte 
puțini au aflată despre acbsta și încă în diua 
din urmă. Dintre aceștia câțiva au venită la 
noi și ne-au rugată, spre a scăpa de sfănțu- 
ială, se le umplemă rubricele. Nu fără greutate, 
căci terminii technici în limba maghiară suntă 
cumplită de complicați și grei, amă isbutită și 
noi a le dă deslușiri cuvenite. Dbr maioritatea 
celoră, ce nu sciu unguresce, nici nemțesce, ba nu 
sciu nici ceti? Ce voră face aceștia, căci dela 
31 lanuariu n. 1885 inclusivă nu se mai pri- 
mesce nici o reclamare.

Apoi în Brașovă unde Sașii, adecă nemaghiari, 
dispună în comună se întâmplă astfelă de neorân- 
dueli, ce va fi prin comunele rurale, unde stă- 
pânescă notarii și solgăbirăii unguri, de bietulă 
omă care numai la dascălulă și la preotulă se 
pbte duce s& cbră lămuriri, cari încă nu cunoști! 
limba maghiară, cu rari escepșiunl?

Nu e mirare dbr, ddcă bmenii se vădă în- 
cărcațl la dare, așa că n’o mai potă plăti, și 
dâcă esecutorii le vândă fără milă pană și căl
darea din vatră.

Astfelă înțelegă cei dela putere intere
sele administrațiunei statului ? A comunica cu po
porală în limba lui însemnâză bre a jigni inte
resele administrațiunii? Nu este învederată, că 
cei dela putere prin impunerea limbei maghiare 
înșiși calcă în picibre aceste interese?

In numSrulă de eri amă citată ună articulă 
dintr’o fbiă din Lipsea, care 4^ce> tii d. Tisza 
a băgată în capulă șoviniștiloră gărgăuni, că ei 
cu pantalonii loră strîmțl și cu fantasteriile loră 
voră ajunge a esploatâ din Fiume celă „ungu
reștii11 mările lumii. Ei bine, nu stimă ce crede 
în adeveră d. Tisza despre acbstă trbbă, dar una 
o stimă sigură, că Ungaria cu blanchetele ei 
unguresc!, neînțelese de nimeni, câtă îi heulă nu 
va ajunge a domni peste nouă mări și nouă țări.

ILupta de lângă Metammeh.
Trupele englese din Sudană, după ce au câștigată 

lupta dela Abu-Klea, despre care amă dată amărunte 
cetitoriloră noștri, au pornită înainte spre Metammeh. Pe 
drumă la Gubat a fostă o nouă incăerare între trupele 
englese și ale Mahdiului. Generalulă Wolseley a tele- 

grafată din Corti la Londra următorele amărunte despre 
lupta dela Gubat:

»Ună căpitană de infanteriă, care a plecată la 24 Ianu- 
ariu n. din Gubat și a sosită în Corti, raportăză că dela 
17 păiiă la 25 lanuariu n. au fostă continue lupte. 
Trupele englese au ocupată posițiunile Nilului, bine forti
ficate, la calea jumătate dintre Chartum și Berber și do- 
minăză șosăua pustiei. Din Chartum au sosită, în tim- 
pulă recunâscerei Metammehului, la 21 lanuariu n. patru 
vapdre în Gubat; trupele desbarcate de pe ele au luată 
parte la operațiuni cu tunuri.«

In privința luptei de lengă Metammeh, generalulă 
Wolseley mai comunică, că generalulă Stewart a ocolită 
Mefammehulă conformă instrucținniloră ce avea și 
la 19 lanuariu n. a dată la o distanță de 3 pănă 
la 4 milurl de Nilă peste ună despărțămentă duș
mană, cu care încăerându-se generalulă Stewart a 
fostă greu rănită. Wilson a luată asupră-și comanda 
supremă, pătrunse înainte și respinse după ameții pe duș
mană, care lăsă pe câmpulă de luptă 5 emiri, 250 morțî. 
Perderile din partea Englesileră încă nu suntă cu
noscute. Doi oficerl și doi corespondenți de (fiare, ai lui 
»Standard< și .Morning Post,< suntă morțî, ăr nouă 
oficerl și corespondentulă lui. »Daily Telegraph* suntă 
răniți. Wilson ocupă la 21 lanuariu Gubatulă și între
prinse o recunăscere cătră Metammeh. Deși loculă e 
ușoră de luată, totuși Wilson nu dete nici ună asaltă, 
deorece perderile n’ară fi corăspunsă succesului.

Stewart se fortifică spre sudă de Metammeh și 
este în continuă comunicarea cu Gordon.

Tractată de comerciîl eu România.
Suptă acestă titlu, (fiarulă sLe Voltaire* din Paris 

publică următorele:
»îndată ce voră reîncepe desbaterile parlamentare, 

d. Jules Ferry și d. Bouvier voră supune ratificărei par
lamentului ună tratată de comerciu și ună tratată con
sulară încheiată între Francia și România. Peste câteva 
(file 'd. Ordega, care a fostă de curendă numită ministru 
la Bucuresci, va merge să ia în posesiune postulă său. 
Negociările privitbre la tratatulă de comerciu au fostă 
conduse de d. Andră Lavertujon, ministrulă plenipoten- 
țiară și membru ală comisiunei dunărene. Acestă tra
tată, care va contribui a face să se restrîngă legăturile 
de amicițiă cari unescă Francia cu România, și care va 
avea dreptă consecință desvoltarea relațiuniloră comer
ciale între cele două țări, va fi trimisă înaintea comi
siunei președută de d. Lebaudy, care comisinne a esa- 
minată, de curând, tratatulă încheiată cu Olanda.*

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

Din munții apuseni.
Abrudă în 22 lanuariu 1885 st. n.

O nobis Jupifer si redderet perdilos annos! Astfelă 
ar trebui relativă la împrejurările în cari amă trăită și 
faptele cari le-amă săvârșită, scriindă aceste șire, a schimbă 
esclamațiunea clasică a poetului. Căci în vreme ce po- 
porele culte ale Continentului nostru au progresată așa 
de tare pe tăte terenele, producă capo d’opore pe tere- 
nulă literaturei, a arteloră, a industriei, noi cupleșiți de 
multele nostre nenorociri și neajunsuri, în ultimele decenii 
ale seclului presentă amă începută a ne desfășură de 
vălclu întunerecului și a ne îndreptă privirile spre Occi
dentală răspândiloră ală luminei civilisătore. Și nici că 
se putea altfelă, deorece spre delăturarea acestoră nea
junsuri amă avută de a luptă timpă îndelungată înfri
coșata luptă a esistenței. Dincolo fanarioții greci, 
dincoce fanarioții unguri storceau suculă intelectuală ală 
poporului nostru, er acesta avendă credință în Dumne- 
dăulă ocrotiloră ală poporeloră, nu înșela a nădășdui, 
gândindu-și în sine: »va veni înplinirea. vremii suferințe- 
loră năstre, și cu ea starea nășiră se va schimbă, căci 
trăiniciă avemă.«

In timpuiă ce elă astfelă meditâ, dușmanii »în brba 
loră trufiă* nu încetau de a află nouă specii de vexa
țiuni întru prigonirea nămului nostru, luândă la gonă ori 
ce era românescă, pe când Românulă nu părăsea de 
locă speranța și începea a dă semne puternice de pro
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gresii în raportă cu împrejurările vitrege, întru cari trăiâ.
In timpulă letargiei nostre naționale, produsă prin 

influințe străine, amu pierdută forte multe, dincoce, 
ca și dincolo de CarpațI, cea ce are expresiă în senti
mentele poetului Văcărescu, când t^ice:

Ah! de amă putea a ne redobândi
Și câte avemă pierdute,
Atunci ce duhuri n’ar gândi
Ce guri ar mai fi mute, 
Atunci și acelă cerbă sărmană er acuilă s’ar face 
Și ori ce Română ar fi Română 
Mare ’n răsboiu și’n pace!
Amu fi mari în pace! Amă ținea pieptă cu frații 

noștri de-o ginte, amu fi părtași de instituțiuni ca și a 
loru, amă ave specialiști pe tdte terenele și amu avă și 
arte. Amă fostă zădărniciți în acțiunile nostre, prin ur
mare n’avemă! Vomă avă însă, căci trainică și puter
nică este setea de cultură și de progresă a Românului. 
Opincarulă nostru ’și trimite adi copii la scălă și-i tră- 
mite ca să îmbrățișeze industria în orașele învecinate. 
Partea cea mai mare din rădele muncii sale este consu
mată de considerabilele contribuții cătră stată, județe și 
comune, abia pote să se hrănăscă și să se îmbrace pe 
sine și familia sa, și pe lângă tăte astea ’și trimite copii 
la scălă, vrândă cu ori ce preță a face dirtr’enșii ămenl 
cu sciință de carte. In scolă ajungendă bietulă copilă 
de Română este insultată și prigonită de micii săi colegi 
străini, dăr este prigonită și de cei mari, în mare. Esem- 
ple avemă destule din timpulă celă mai nou.

întrebă că 6re care ar fi mijloculă celă mai sigură 
întru ajungerea scopului? Acâstă întrebare ar fi să se 
pună din partea tuturora? Răspunsulă este: .unirea.» 
Uniți odată în cugete și în simțiri, cum dice poetulă An- 
dreiu, vomă pute realisâ și multă simțită unire în fapte. 
Cu puteri unite noi amă pută respinge atacurile ce se 
facă (j'lnică contra limbei, contra instituțiuniloră nostre 
naționale! Prin unire firmă amă pută realisâ și idea în- 
ființărei Universității române în Transilvania. Prin unire 
amă pute dâ ună cuventă mai mare desvoltării, sciințe- 
loră și arteloră la noi.

E recunoscută pretutindenea, că forte multă con- 
tribue la desvoltarea ideii de unire, reuniunile de orice 
caracteră. Ear despre adevărulă acestei aserțiuni m’am 
convinsă chiar în orașulă nostru. S’au unită anume la 
noi acum vr’o 2—3 luni Românii și au înființată o .re
uniune de cântărt* Prin acestă actă s’a făcută 
ună pasă de apropiere între inteligință și meseriași, a 
căruia urmări binefăcătore se înțelegă de sine. Primulă 
debută publică a fostă în 18 Ianuariu a. c. st. n., când 
s’a arangială ună concertă împreunată cu petrecere de 
danță. Resullatulă acestei producțiuni a trecută peste 
așteptările publicului, avendă în vedere timpulă celă 
scurtă dela înființarea societății. Publiculă a dovedită 
interesulă celă mai viu pentru o atare reuniune, par- 
ticipândă într’ună numără destulă de considerabilă la 
producțlunea ce avemă se-o datorimă devisei: «din noi, 
prin noi.« D-lă președinte ală societății, lână Tărnă- 
vean, rosti la începutulă producțiunei ună cuventă oca- 
sională, arătândă scopulă societății, de a cultiva pe câtă 
se va pute musica vocală în senulă ei. Desvdită tot-o- 
dată însemnătatea industriei, spune că reuniunea este 
compusă în mai mare parte de industriași, arată posiți- 
unea onorifică în societate a industriașiloră, aducăndă 
de esemplu pe ună Howe, Singer, Vihlson, etc., și în
demnă publiculă aseultătoră la îmbrățișarea industriei, 
spre a pută astfelă întemeia și la noi classa de mijlocă 
care încă nu o avemă. Cuvântarea escelentă a fostă 
aplaudată. Urmă îndată esecutarea programului, constă- 
tătoră din nouă puncte, tote esecutate cu cea mai mare 
preeisiune. Forte bine a cântată solo d-nulă A. Tobiaș 
cânteculă ,S’o ve4I mamă n’o mai uiți.« Totă aseme
nea și d-ra E. Șuluță și d-nulă Iurchescu Terențiu cân
tecele »Tu pleci fetiță* și «Porumbița.» Bine a decla
mată d-șăra E. Ivașcu, care deși încă în fragedă etate, 
totuși a sciută nimeri intonațiunile cuvenite în diferitele 
pasagie ale poesiei, altmintrelea nu ușdră de declamată: 
»Fata română» de I. Vulcană.

Concertulă s’a dală în favorea fondului .reuniunei 
femeiioră române din Abrudă și ginră,« în vreme ce în 
favorea fondului societății de cântări acâsta nu se putea 
face, nea'ândă încă statute aprobate

Relativă la acâstă reuniune de femei trebue să facă 
unele observațiunl în interesulă ei, ca a unei instituțiuni 
salutare. S‘a întemeiată de vr’o 5 ani cu scopă »de a 
înființa aici in Iocă o scolă' de fetițe română.* Avendă 
în frunte pe o eonducătore atâtă de zelosă, ca d-na Ana 
Gali, ea n’a încetată a progresă în modă fdrte rapidă. 
In 211. c. aținută reuniunea o ședință în care a decisă ținerea 
balului său și’a alesă comitetulă. Cefindu-se prolocolulă șe
dinței trecute, am constatată cu deplină satisfacțiune, că 
averea societății depusă în cea mai mare parte la insti- 
tutulă de credită și economii > Albina.« se urcă aprăpe 
la cinci mii de florini. Poftimu în 5 ani 5 mii de flo
rini !! Bucuriă trebuia să cuprindă pe ori cine, care era 
de față veijendă cum ueobosita președintă a societății 
portă la inimă causa reuniunei, cum caută în cestiunile 

de controversă a plană lucrurile, silindu-se de a îndes
tuli pe toți membrii societății. Mârgă reuniunea numai 
pe calea începută și nu voră trece nici 3—5 ani până 
la ajungerea scopului ei, a înființărei scâlei de fetițe 
atâtă de multă semțilă la noi, pentru de a pute cresce 
mame române cu simță adevărată românescă!

KEurgilă.
------- O-------

Rușii în Asia.
Cu data de 25 Ianuariu se telegrafâză din Calcuta 

diarului ,Times« că comercianții cari vină din Persia 
spună, că Rușii au trimesă printr’uUă generală ală Șa
hului o soliă la comisiunea pentru regularea granițeloră. 
Prin acâstă soliă declară Rușii, că atâtă semințiele care 
se mărginescă cu Ileratulă, câtă și locuitorii din Sarach 
și din Merv s’au declarată de bună voiă că voră se vină 
sub domnia rusescă. Au încheiată cu ei ună contractă, 
din care causă Rușii nu vedă nici o necesitate de a re
gulă granițele s’au de a luă parte la o comisiune co
mună. Comisiunea britanică se va întdree așa dară în- 
dărăptă fără de nici o ispravă.

STATISTICA PARTITELORU IN FRANCIA.
Ună amatoră de statistică a calculată numărulă 

tuturora partiteloră și fracțiunile de partide din 
Francia:

Mai înteiu este partitulă conservatoră care 
se pote despărți în două grupuri:

1. Monarchiștii cari se împărțescă ei enșii în 
patru fracțiuni: Legitimiști vechi, orleaniști moderni, re- 
galișil-fuseonișli, clericali puri seu ultra.

2. Imperialiștii de asemene să deosibescă în frac
țiuni deosebite: IeromiștI, liberă-cugetătorl, victorienl ca
tolici, democrațl-cesarianl, bonapartiști-autoritarl.

Vine apoi partitulă republicană despărțită 
și elă în patru grupuri principale :

1. Liberalii din centrulă stângă, în care mai trebue 
deosebiți: Republicanii-creștinI, moderații, politicianii și 
intoleranții.

2. Oportuniștii în care se găsescă: Gambetiști, 
Ferryștii, ministerialii (uniunea republicană) progresiștii, 
partisanii politicei chiemate: »de resultate.*

3. Democrații, în care intră: Radicalii, înaintații 
atheii și intransiginții.

4. In sfîrșită estrema stângă.
După conservatori și republicani, rămână revolu

ționarii carii se potă împărți în: Partitulă norieră, 
partitulă socialistă, grupurile colectiviste, federațiunea 
umanitară, autonomiștii, blanqaiștii, anarchiștii, colensienii, 
proudhomiștii (mutueliștl) cooperatiștii. etc. >

SOIRILE DILEL
Duminecă în 20 Ianuariu, > Associațiunea pentru 

sprijinirea învățăceiloră și sodaliloră români meseriași> în 
Brașovă îșl va țină adunarea generală ordinară, la ârele 
3 după amedî, în sala de desemnă a gimnasiului română 
din locă.

— 0-
Ună proprietară română, care a călătorită dilele tre

cute prin districtulă Hațegului ne scrie: Intr’o comună 
aprope de Hațegă s’au vendută 4>lele trecute două moșii 
do ale țăranilor a români pentru restanțe de dare c’unu 
bagatelă, așa că chiar noiarulă ungură a emisii că e prea 
multă, că unde vomă ajunge decă se voră înstrăina ast- 
felă biețiloră țărani moșiile pentru nimică?

—0—
D. Bălăceanu, ambasadorulă României la Parisă, 

’șî-a dată demisiunea din causa unui conflictă dintre d-sa 
și d. ministru I. Brătianu, provocată de nisce vorbe dise 
de primulă ministru în cameră, pe care d. Bălăceanu — 
printr’o scrisore ce a publicat’o în «Românulă» — le de
clară de neadevărate.

—0—
Direcțiunea generală a serviciului sanitară din Ro

mânia face cunoscută, că epizootia de pesta-bovină ce 
mai bântuia vitele locuitoriloră din cătunu Molnița, co
muna Pilipăuți, județulă Dorohoiu, a încetată și măsurile, 
prescrise de legea poliției sanitare veterinare, ce erau 
aplicate pentru combaterea și limitarea bălei, s’au des
ființată din acea localitate. Zona epizootică se mănține 
față cu pesta-bovină ce bântue unele localități din Basa
rabia și Bucovina. In presinte pesta-bovină este 
stinsă cu totu 1 ă din țâră.

—0-
Cesliunea înființării unui tergă de rîmători la Se- 

verină e în ajună de a fi resolvată. Clădirile se voră 
face în partea de răsărită a orașului, la depărtare d’ună 
kilometru de orașă, lângă Dunăre și linia călei ferate. 
Ele voră costa între 800,000 lei și 1,000,000. In cu- 
rendă cestiunea va fi adusă înaintea Camerei României.

—0—
La 13 Ianuariu, pela orele 1 după amecjtî, s’a în

tâmplată în curtea otelului de Ungaria ce’i dice și Țăr- 
cădău din PloiescI o explosiă teribilă. O căruță, care 
se crede că a venită dela Crângu-teiului, conținândă o 
casetă de prafă de pușcă și însoțită de ună soldată, care 
ședea pe capră, fu deodată aruncată în aeră și făcută bu
căți, fără a se cunoște pănă acuma causa accidentului. 
Soldatulă fiindu gravă lovită și pârlită, se c& a și 
încetată din viață. Tăte ferestrile din curtea otelului au 
fostă sparte precum și cele dela casele vecine

—0—
Suntemă rugați a face cunoscută că pentru o pră- 

văliă de mărfuri mixte în Hațegă se caută ună învâ- 
țăcelă. A se adresă la d-lă Bucură Popovici, comer
ciantă în Hațegă.

Din parlainentulii. românii. 
(Camera)

Ședința dela 1.7 Ianuariu. — După aprobarea su
marului ședinței precedente și citirea comunicăriloră, se 
acordă ună concediu de 8 dile pentru casă de bălă d-lui 
M. Cogălniceanu. Se dă citire mesagieloră regale prin 
carî se înaintâză în desbaterea Camerei următorele pro
iecte de legi: pentru modificarea actualei legi sanitare; 
pentru înființarea de târguri de vite la Severină, Con
stanța și într’unulă din județele de peste Milcovă; pen
tru modificarea a câtor-va articole din legea asupra con- 
statăriloră de percepere. D. D. N. Io ne seu presimă 
proiectulă de lege semnată de vr’o 40 deputațl privitoră 
la brevetele industriale. D. M. Teodorăn anunță d-lui 
ministru de interne o interpelare în privința abusuriloră 
făcute de administrațiunea județului Argeșă în ultimele 
alegeri comunale precum și în acelea pentru colegiulă III 
de deputațl. D. ministru va răspunde în termenă regle
mentară. Se votâză ministerului de interne ună credită 
suplimentară pentru plata chiriei a mai multoră locale 
de poștă și telegrafă precum și ună altulă de 7500 lei. 
D. M. Corbescu întrebă pe guvernă dâcă d. I. Bălă- 
ceanu în momentulă când a adresată diarului »Româ- 
nulă» scrisârea care a apărută în numărulă de-a sâră 
ală acestui organă, mai representa țâra pe lângă guver- 
nulă republicei francese. In urma răspunsului d-lui prim- 
ministru cumeă d. Bălăceanu îșl dăduse dimisiunea, d. 
Corbescu se declară satisfăcută și Camera trece la ordi
nea dilei. Se recunosce calitatea de cetățeni români 
d-loră V. Mărgineanu și V. Botezatu. Se valideză fără 
discuțiune alegerile dela colegiulă III de Putna și II din 
capitală și se proclamă deputațl ai acesloră colegiurl d-nii 
D. Olănescu și Crătunescu. După aceea, ne mai fundă 
nimică la ordinea clileî, ședința se ridică la 3 ore.

(SENATULU).
Ședința dela 17 Ianuariu. — S’a ocupată cu vali

darea alegerei dela colegiulă I de Romanați, efectuată în 
persona d-lui Vasile Obedeanu.

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

^rocesii-verbaln
luată la 1 Ianuariu st. n. 1885 în adnnarea aceloră 
membrii ai inteligenței române din Sibiiu, cari s’au an
gajată pentru arangearea exposițiunii dela 1881.

Presenți:
Alexandru Bacu, Dr. Daniilă P. Bărcianu, Zaharie 

Boiu jun., Jacobă Bologa, Parteniu Cosma, Nieoiau 
Cristea, Elia Macelariu, Dr. Ioană Moga, Dr. Nicolau 
Olariu, Romulă Petrică. Josifu St. Șuluță.

Nr. 1. D-lă Part. Cosma arată că în urma unu 
condusă ală,comitetului exposițiunei, în calitatea sa de 
președinte ală acelui comitetă a invitată la adunarea 
presenlă pe toți acei membrii ai inteligenței roirâne din 
Sibiiu, cari cu risiculu loră .morală și materială în con- 
ferența dela 5 Iulie 1881 au decisă arangiarea unei ex- 
posițiuni române industriale și agricole în Sibiiu și spre 
executarea acestei holărîri au exmisă unu Comitetă ca 
pe unica corporațiune, care este îndreptățită a luâ la 
dare de semă pe comitetulă sâu, ca să delibereze asu
pra rațiociniului referitoră la exposițihne; deci deschi- 
(jlândă adunarea o roagă ca să se conslitue, alegendu-sl 
președinte și notară dintre acei domni, "cari nu suntă 
membrii ai comitetului.

Se aclamâză de președinte d-lă Jacobă Bologa, âr 
de notară Dr. Nic. Olariu.

Nr. 2. Dlă Eugenă Brote în calitatea sa de secre
tară ală comitetului exposițiunei raportâză că exposiți- 
unea arangiată la 1881 a luată dimensiuni în modă ne
așteptată de mari, așa îneâtă a causată comitetului 
multe și diferite greutăți.

Afacerile de bani s’au terminată numai în Noem- 
vre 1884. De altă parte comitetulă avă în vedere a 
publica o dare de semă despre acâsta exposițiune, cărei 
dare de semă să cuprindă tăte datele referitâre la în- 
tiâga exposițiune (isloriculă disposițiuniloră comiletului, 
conspectulă exponențiloră, obiectele expuse după grupe 
rațiociniulă, părerea străiniloră despre exposițiuue, apre- 
țiarea exposițiunei din punctă de vedere culturală;.

Pentru lucrarea acâsta care va forma ună 
opă voluminosă s’au angagiată patru domni , cari 
încă n’au terminată lucrarea der este speranță, 
că pănă la primăvara viitdre opulă va fi gata.

Tote acestea au împedecată pe comitetă a veni 
mai curendă cu ună raportă la adunare.

Fiindă acum afacerile de bani terminate, casariulu 
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comitetului ș’a așternutei rațiocinulă, comitetulă a exmisă 
o comisiune, care a censurată acelă rețiociniu din posi- 
țiune în posițiune pe basa documentelorii și l’a găsită in 
ordine.

La propunerea acestei comisiunî, comitetulă apro- 
bândă rațiociniulă a dată din partea sa absolutorii pentru 
casară.

Acesta provedutft cu subscrierile biroului comite
tului și ale membiiloră comisiunei censurătâre și însoțita 
de documentele ce-i aparțină să așterne adunărei, și, 
comitetulă să rogă pentru darea absolutorului.

Adunarea decide:
1) Rațiociniulă cetită de secretariula comitetului 

să aprobă întru tâte și amăsurată documentelora se de
clară de corecta.

Acesta rațiociniu este următorula.
A). Per cep ți uni:

1) . DotațiunI..................................... 1753 fl. 78 cr.
2) . Contribuirî pentru ficsare de

premii................  • .... 650 fl. 06 cr.
3) . Împrumuta .... • . . . . 2000 fl. —
4) . Venituri:
a) dela btiuia esposițiunei .... 715 fl. —
b) dela concertula > Reuniunei de

cântări*...................................................... 238 fl. 20 cr.
c) interese de capitale depuse . . 10 fl. 66 cr.
5) . Bilete de intrare Ia esposițiune 2497 fl 65 cr.
6) . Obiecte vândute:
a) în contuia exponențiloră . . . 924 fl. 43 cr.
b) în folosulă exposițiunei . . . 619 fl. 17 cr.
Totala............................................. 9408 fl. 95 cr.

B. Erogațiuni:
1) Construirea și adj listarea

pavilonului....................................................3018 fl. 32 cr.
2) Decorațiunea.................................218 fl. 23 cr.
3) Spese:
a) de birou..................................... 394 fl. 56 cr.
b) la exposițiunea de vite .... 182 fl. 10 cr.
c) serviciu......................................... 728 fl. 93 cr.
d) tipărituri......................................... 531 fl. 65 cr.
e) diverse............................ ’ . . . 310 fl. 41 cr.
4) Premii distribuite .................... 909 fl. 17 cr
5) împrumuta răsplătită................. 2000 fl. —
6) Desdaunări exponențeloră . . . 174 fl. 23 cr.
7) Obiecte vândute......................... 924 fl. 43 cr.
8) Starea cassei......................... 16 fl. 92 cr.
Suma.................................................. 9408 fl. 95 cr.
Luânda acta de acesta rațiociniu și de promisiunea 

comitetului, că în curendă va edâ o carte, care să cu
prindă istoriculă și resultatele exposițiunei, dă Comitetului 
esposițiunei absolutorula ceruta pentru rațiociniula susă 
comunicata și esprimă aceluiași viile sale mulțumiri pentru 
activitatea, ostenelă și zelulă desvoltată cu arangiarea 
esposițiunei naționale române și pentru reușirea acesteia 
neașteptata de splendidă, a cărui merită este in prima 
liniă ală comitetului.

Nr. 3. Adunarea decide mai departe: A să publică 
rațiociniula comitetului în tâte diarele române din Tran
silvania și Ungaria; a se trimite câte una esemplară din 
acesta rațiociniu la acele institute naționali, care și-au 
câștigată merita deosebita sprijinindă esposițiunea cu sume 
considerabile și contribuindu în moda însemnata la suc- 
cesulă și reușirea neașteptată frumosă a esposițiunei; în 
fine să decide ca acesta protocolă asemenea să se pu
blice în diarele sus-chate, er cu verificarea acestui pro
cesa verbală să încredințeză biroula și d-lă cons. gub. 
E. Macelariu.

D u. s.
Iacobu Bologa, Dr. Nicolau Olariu,

președinte. notariulâ adun.
Precetită și auteticală de Comisiunea verificătâre. 

Sîbiiu în 15 (27) Ianuariu 1885.
laoobii Bologa, Dr. N. Olariu,

preș. membru alti comis, verif.
E. Macelariu.

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

ULTIME SOIRI.
Consiliulfi de onâre alu corpului oficeresctî 

milițianu din Agramti a resolvatft afacerea depu
tatului Radosevici. Fiindcă a subscrisu proiec- 
tulu de adresă alu Starcevicianiloru, a fostu con
damnată Radosevici la degradare. Sentința se 
va comunica mai ânteiu ministrului de honvezi 
ungurescu și apoi se va publica.

—x—
Condamnații la mbrte Ioset și Anastasia Ro- 

manovu au fostu visitați la 28 Ianuariu n. de 
copii loru în număru de cinci. Fiulu loru celu 
mai mare, s’a căsătorita numai la 27 Ianuariu 
n., er celu mai micu copilit e o fată de 13 ani. 
Veniseră să-le dea ultima sărutare. Amândoi 
părinții au fostu esecutați prin spendurare la 29 
Ianuariu n., dimineța.

—x—
După cele mai nouă telegrame ale lui Wol- 

seley, perderile englese în luptele dela 17 Ianu
ariu pănă la luarea Gubatului sunt da 21 morți 
și 104 răniți. Generalulu Stewart merge spre 
însănătoșare.

Unu ordinu alu ministrului de comerțu rusii 
interzice jidoviloru din provinciile vestice și su
dice ale imperiului orice licență pentru întreprin
deri comerciale și industriale.

—x—
Generalulă francesu Negrier a primiți! or

dină să înainteze cu trupele în Asia ostică. Se 
aștăptă dese încăerări.

—x—
„Daily Telegraph“ comunică că la 27 Ia

nuariu n. Arabii au atacată colbna generalului 
Earle, dar au fostă respinși. Cavaleria cu că
mile au ocupată sătulă Varagă, făcăndă să se 
retragă trupele Mahdiului la Birti.

—x—
Patriarchulu ecumenică din Constantinopole 

a adresată Porții ună memorandă, în care cere 
să sisteze autorisarea de-a numi exarcliulu bul
gară pe episcopii bulgari din Ochrida și Uesktib. 
Elă îșî motivăză cererea pe împrejurarea, că s’ar 
pută turbura liniștea în Macedonia.

—x—
In Atena se dă ca sigură scirea, că marele 

principe Pavelă ală Rusiei va lua de soțiă pe 
princesa grăcă Alexandra. Cununia se va serbâ 
în Petersburg.

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

DIVERSE.
Verfulă cn (loră. — Uuă păstoră din Transilvania 

se înamorase de fata unui munteană, la care păzea tur
mele. Cu tâte că deosebirea era mare între dânșii, elă 
se hotărî însă se o câră de soțiă. Stăpânulu credendă că 
pe lângă amoră, păte și ambițiunea a împinsă pe păstoră 
i-a promisă mâna fetei, dâr cu eondițiune ca să petrâcă 
iarna în Bucegi, ale cărui vîrfurl suntă în veci acoperite 
de zăpadă. Eră pe la sferșitnlă tâmnei din 1770. Elă 
se sui la mănăstirea Sinaia, aprinse o luminare la Sfânta 
Feciâră, alta la Sf. Dimitrie, sărută iconele, și luândă o 
provisiune de porumbă și rachiu, plecă cu cânele său în 
cele din nrmă dile din Octomvre. Inceputulă nu’lh în
curaja nicidecum. Norlj negri acopereau verfulă mun- 
țiloiă, zăpada cădea cu întristare pe coatele Ioră despu
iate, vulturi, perduțl în nori, scoteau strigări sfîșietâre. 
Cu greutatea ce avea asupră-i, abia putea ajunge la o 
peșteră, unde se luptă cinci luni c’ună frigă aspru ca ală 
Siberiei. A doua Z> după Buna-Vestire, păstorii după o- 
biceiu se îndreptară cătră munți. Strigările de bucuriă, 
sunetulă cimpâeloră, beheitulă turmeloră, răsunară iarăși 
în strîmtorile înverdite ale Carpațiloră. Dâr această re
înviere universală pe păstorulă nostru îlă găsia nesimți- 
toră. In deșertă păstorii strigă la urechile sale, numele 
lui »Marcu,« în deșertă îi cântă hora de nuntă. Pare că 
elă nu ascultă de câtă asprele vînturl din Decemvre, și 
tunetulă grămecjiloră de zăpadă roslogolindu-se în pră
păstii. In piciâre, pe o masă mare de piatră, îndeșertă 
elă voește a vorbi, limba i se opresce înghețată. In fine, 
lipsită cu totulă de puteri, se- asvârle înaintea soțiloră 
săi, ca ună blocă de zăpadă purtată de vântă, le întinde 
mânile, voește a le strînge, pe inima sa, der viața îlă 
părășeste, și’șl dă ultimulă suspină în brațele loră. Mor- 
mentulă lui s’a săpată chiar în loculu unde a murită, și 
în diua de Pașcl amicii săi veniră de’i puseră o cruce. 
De atunci acestă Vârfă ală Bucegiloră a luată numirea 
de »Verfulă cu doră.* Logodnica sa și stăpânulu său 
a înebunilă aflândă despre mortea lui. țRisboiulit)

*
Esplosiuuea din Londra. — In privința acestei în- 

grozito,-e esplosiunl se dau urmălârele amănunte: O cer
cetare mai amănunțită la loculă esplosiunii a descope
rită o distrugere multă mai mare atâtă la Westminster 
Halle câtă și în sala Camerei comuneloră. Prin esplo- 
siunea unui pachetă, pe care ună agentă polițienescă voia 
să-Iu înlăture, der pe care-lă trânti josă fiind-că îlă ar
dea la mâni, se făcu în scara de pietră dela Westmins- 
ter o deschizătură c’o lățime de trei piciâre și o adân
cime de patru piciâre. Ună agentă polițienescă și patru 
persone cădură în acestă deschidătură. In acoperișulă 
dela Westminster s’au făcută, din causa sguduirii esplo- 
siunei, sute de deschidăluri prin care se vede cerulă. A 
dâua esplosiune, care a fostă în fața salei Camerei Co
muneloră, a produsă o mare deschizătură in podeală și 
desveli în sală chiar șinele de feră pe care este așeZat ă 
ea. Șini de feră, cari au o grosime de 8 țoii, au fostă 
smulse dela loculă loră și aruncate la distanțe mari, 
tâtă lemnăria este sdrumicată. fotoliulă d-lui Gladstone 
aruncată în aeră, ca și acela ală președintelui. Foto 
liurile oposițiunei irlandese suntă distruse, âr ale con- 
servatoriloră neatinse. In Tower, esplosiunea făcu o 
gaură în etagiulă ală doilea. Podeala este cu totulă 

distrusă pănă la celă din urmă etagiu. Lemnăria să 
aprinse și arse câtăva vreme; elă fu stinsă, dâr sute de 
pusei au fostă stricate. Zidurile dela Tower, care au o 
grosime de 15 piciâre, au rămasă nevătămate. Cerce
tările polițienesc! facă a se crede că atentatorii au fostă 
femei, cari au ascunsă dinamită suptă haine. Două per- 
sâne au fostă arestate pănă acum. — Sala ședințeloră 
Camerei comuneloră presintă cea mai trtstă priveliște, ca 
și după o bombardare. Sculplurile, tablourile și totulă 
din sală sunt perdute pentru tot-deuna. Acoperișulă de 
sticlă grâsă, ce se întinde asupra sălei, este în mii și 
mii de bucăți. încă nu s’a dată de urma făptăitoriloră.

* * *
0 rețetă. — Se scie că boracele disolvată în 

scorbâlă ferbinte dă cămășii o albeță și o mare tăriă, 
dâr resultatulă este multă mai satisfăcătoră când se în- 
locuiesce boracele cu acidă st.earică, care produce o co- 
lâre albă mai dulce, șî face ca cămașa să fie mai lesne 
de purtată. Acidulă stearică se întrebuințeză în proporțiă 
de 30 grame pentru litru de scrobelă ferbinte. — Pentru a 
da o față roșă ciorapiloră de mătase albă, se se disolve 
puțină fucsină pisată într’o cantitate de apă destulă de 
mare. Se bate bine acâstă apă, și băgândă mâna în 
întru se pâte constata colârea 'ei. Dâcă apa este prea 
închisă, atunci se mai adaogă puțină, dâcă est.e prea 
deschisă, atunci se mai pune puțină fucsină. In urmă se 
bagă în acâstă apă ciorapii de mătase albă de două sâu 
de trei ori. Nu trebuie a’i stârce, ci a’i întinde să se 
asvânte și să se usuce încetă.

* * 
*

Aiasmă rachiu. — Citimă în »CurieruIă Prahovei*: 
Preotulă Atanase Minea Petrache din comuna Măgurelele, 
cătunulă Scăioșii, în Z>ua de Botezulă Domnului a sfințită 
ună hărdău cu rachiu Z'cendă că este apă și l’a făcută 
aiasmă ca să îndârjască pe poporanii slabi de constituțiă 
ca să iscălâscă aci. unde se oficia cele sfinte, ună con
tractă de vânZarea și preschimbarea unui pămentă ru
rală. Acei cari nu iscălâu, eșiau huiduiți; âr preotâsa 
îi ameuința cu parulă. Tofă acestă popă a doua Z> a 
insultată și blăstămată pe unii locuitori în biserică. Pen
tru aceste cașuri părintele protoereu este în constatarea 
faptului; vomă arătă împrejurările după anchetare.

* * *
Familia împăratului Willieliu. — piarulă »Posta», 

dela 20 Ianuariu, face o statistică despre familia împă
ratului Wilhelm, a cărei conclusfă este următârea: In 
resumată, împăratulă și împărătâsa au 17 descendințl 
direcțl, adecă: 1 fiu, o fiică, 9 nepoți și 6 strănepoți; 
121 colaterali, adecă: 1 frate, 1 soră, 15 nepoți și ne- 
pâte, 65 nepoți și nepoțele și 39 strănepoți și străne- 
poțele.

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

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Subsemnatulă comitetd îșî împlinesce una dintre 

cele mai plăcute datorințe ale sale esprimându-șl pe calea 
publicității recunoscința sa onoratului publică brașoveană, 
fără diferență de naționalitate, pentru mărinimosulă spri
jină materială, cu care a întâmpinată întreprinderea sa 
în favorulă fondului reuniunei nâstre cu ocasiunea petre- 
cerei aranjate în presăra anului nou st. v. In specială 
primâscă mulțămită cordială acei domni și domne, cari 
au binevoită a contribui mai multă ca prețulă ficsată de 
Intrare, la sporirea venitului curată, care se urcă peste 
400 fl. v. a.

Numele aceloră mărinimoșl contribuitori ne luămă 
voiă a le publică:

D. I. Gott a plătită pe ună biletă de persână 2 fl., 
d-na B-nâsa Hugel 3 fl., d-nii: Fr. Kindler 3 fl., Lâszlo 
G. 2 fl., Lâszlo D. 2 fl., Kovasznai S. 1 fl. 50 cr., Ke- 
resztesy I. 1 fl. 50 cr., A. Hessheimer 2 fl., J. Bach- 
maier 2 fl., J. Vassadi 3 fl., Dr. Otroban 2 fl., M. Lang
1 fl. 50 cr., N. N. 2 fl., P. Zănescu 2 fl., d-na Elena A. 
Popoviciu 2 fl., d-na Efrosina Popa 2 bil. 10 fl., d-nii: 
D. Eremia 2 bil. 4 fl., H. Lang 2 bil. 3 fl., C. Wolfsohn
2 bil. 3 fl., Gmeiner 2 bil. 3 fl., N. Iorgulescu 1 bil. 
5 fl., C. Triandafilides 1 bil. 3 fl., P. Nemeș 1 biletă de 
familiă 3 fl., Dr. Gusbeth 1 bil. de fam. 5 fl., d-na 
Kertsch 1 bil. de fam. 4 fl., d-na Kovanitsch 1 bil. de 
fam. 3 fl., d nii: L. Adier 1 bil, de fam. 3 fl., V. Maurer 
1 bil. de persână 5 fl., Fr. Obert 2 bil. de pers. 3 fl, 
Dr. A. Mureșiană 1 bil. de pers. 3 fl., Dr. I. Neagoe 1 
bil. de pers 3 fl., T. Ciurcu 1 bil. de pers. 3 fl., d-nii 
Frații Simay 1 bil. de fam. și 1 de pers. 4 fl. 50 cr., 
d-na Henrieta Vaulier la fondă 6 fl.

Brașovu în 14 (26) Ianuariu 1885.
Coinitetnlîî Reuniunei feiueilorft române pentru ajutorarea 

veduvelorfi gr. or. din Brașovu și Săcele.
Susana Mureșanu, Si. Iosifu.

președintă. actuariu.Nou abona meniu
Ia

„Galeta Transilvaniei “
Cu I Ianuariu st. v. 1835 s’a începutfl urni îaoia 

abonamemtii, Ia care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Domnii abonați, noi suntil rugați a ne trămite 
adresele D-lorîl esactit arătându-ne și poșta idtimă

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei "

Editoră: Iaeobă Mureșiană.
Red8Cforă responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu



Nr. 16. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.
Curaulu la bursa de Viena

din 30 Ianuarie st. n. 1885.
ISursa de BSucnaresel.

Rentă de aură ungarâ60/0 —.—
Rentă de aură 4°/0 ... 98 20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.40
Imprumutulu căiloră ferate 

ungare.......................... 146.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.60

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 122.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 107.—

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl.—
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vină ung............................. 98.75
Imprumutulu cu premiu 

ung.....................................119.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118. — 
Renta de hărtiă austriacă 83.55 
Renta de arg. austr. . . 84.10
Renta de aură austr. . . 106.85 
Losurile din 1860 . . .138 50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 867.—
Act. băncel de credită ung. 314 25 
Act. băncel de credită austr. 304.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.77 */3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 Livres sterlinge 123.65

Cota oficială dela 17 Ianuariu st. v. 1884.

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

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

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

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

« » » Națională . .
Aură ....................................

i Bancnote austriace contra aură

Cump.

1170
258

V5///0

vend.

Cursulu pieței Brașovu
din 31 Ianuarie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.45 Vend. 8.46
Argint românesc . . . . . . > 8.38 > 8.42
Napoleon-d’orI................. . . » 9.75 > 9.77
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 > 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.50 » 101.—
Ruble RusescI................. . . » 127.75 128-5
Discontulă > . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
(ij. silvaniei“ se potd cumpSra în tutunge- 

ria Iui (în casa prefecturei.j
^cei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe jumătate de anu 

seu pe unii anu, înainte de l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatii 
dela 1 Aprile 1884, care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“

g Prețuri ©Mă se pot® de eftine.
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j| de eftine. 8

Am on6re a aduce la cunoscința on. publică că marfa 
ce se află în magazinulă firmei Iosef Loffler am luat’o 
eu cu bani gata, și pentru ca să’mi potă arangia magazinulă 

după cerințele de adî voiu vinde marfa care constă din 

Postavuri, — marfă, mode și merunțișurt 
până la

20 Februariu a. c.
cu prețurile cele mai eftine. Se oferă der on. publică ocasiunea 
de a face târguieli’ cu prețuri de mirare eftine. Dela 20 Febru
ariu prețurile se voră urca erăși.

Pentru o cercetare numerâsă se rogă

(Băts,
Brașovu, piața florilorO, în colțuld stradei 

teatrului.

E 

CD< 
”S

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

lustinianu M. G-rama, 
depositarulti fabricei în Brașovu.

Mersulu trenuriloru
pe linia IPredealii-lBiulapesta și pe linia Tehișii-Aradii-SSudapesta a câlei ferate orientale de stătu reg. ung.

3?redealtt ISudapesta JBudapesta—H?redealu

Trenu Trenu Trenu Trend Trenu Trenu Trenfl Trenu
de omnibus de omnibus accelerat omnibus

persone persone persone

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00,
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovu
Feldiora

2.06 — — 10.50 P. Ladâny
Oradea mare >

2.01 2.04 1,59 10.09
2.16 6.30 5.45 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sighișâra

4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 Clușiu 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cuccrilea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisu 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

Clușiu 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușft 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Agliirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely —■ 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-marc J 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

1.54 11.14 7.30 Brașovft 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25 «
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Fredealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: 0r<de de n op te suntă cele dintre liniile grose-

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persone omnibus omnibus persone omuibus

Teiușft 2.39 ,9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-lulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.56
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 a , ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Ara du 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 • Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin . 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-lulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

A s’adft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenfi
omnibus persone omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0o
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmișdra 8.58 3.15 P etreșeiai 7.00

TiMasșdra- Aradft Petroșeni—Siisseria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persâne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


