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Brașovu, 7 (19) Februariu 1885.
Discusiunea asupra proiectului de reformă 

a camerei magnațilortt se continuă în camera din 
Peșta. Mulțl au vorbita înainte și după contele 
Apponyi, dar nici unulu n’a putută dobândi efec- 
tula ce l’a avutu discursula conducătorului opo- 
sițiunei moderate maghiare, care se încheiă cu 
următdrele cuvinte:

„Dacă venima cu proiectulu guvernului, amu 
pută ijice cătră repr.esentanții dreptului istoricu 
numai: „Ne rugămu în numele desvoltării na
ționale pentru ca să lași să intre în cameră 150 
de membri numiți." Atunci însă dreptula istorica 
va răspunde cu tota dreptula: „Nu cunoscu acestu 
lucru, acesta nu e copilulă meu, nu e desvoltarea, 
numele lui este liberulh arbitriu și desfreuld pu
terii" și trecutulu gloriosu va 4’ce’ „Acesta nu 
e viitorula națiunei, care se trage dela mine, ci 
este fătula unui capriciu momentana, unui inte- 
resu de putere momentană. Și dacă dreptulu 
istoricu și trecutulu gloriosu voru denegâ acestui 
monstru intrarea, maioritatea națiunei va aplaudă."

In adevăru cuvintele lui Apponyi au fostă 
aplaudate în modă demonstrativă, dar deocamdată 
numai de minoritatea oposițională a camerei, și 
de tribune, și în curândă se va vede dacă nu 
cumva tocmai acdsta minoritate representă opini- 
unea maiorității poporului maghiară.

Apponyi cu oposițiunea combată principiulă 
numirei. Ei nu voiescă ca guvernului să i se 
dă acăstă armă în mână, ci ceră ca cei 150 de 
magnați, cari după proiectulu d-lui Tisza sunt a 
se numi, să fie aleși din clasa de mijlocă său 
mai bine dintre nobilimea de josă.

Unii susțină, că oposițiunei maghiare nu 
i-ar fi atâtă pentru de a împedecâ numirea, câtă 
mai multă spre a împedecă reforma camerei mag- 
națiloră însăși. Se tractăză ărăși de-o luptă pen
tru putere. Apponyi cu ai săi sperăză, că voră 
afla aliațl puternici în șirurile magnațiloră și că 
astfelă campania guvernului, cu totă ajutorulă 
ce’lă aștăptă dela baronulă Sennyey, se va fini 
c’ună desastru pentru d-lă Tisza.

Nu se păte negă că, deși maioritatea came
rei este acji încă gata de a urmă porunciloră 
sale, ministrulă-președinte Tisza se află într’o si- 
tuațiune fărte dificilă și periculăsă. Ovațiunile 
demonstrative, ce i s’au făcută din partea tutu- 
roră partidelor^ oposițiunale din cameră contelui 
Apponyi și tăcerea cu care au fostă ele primite 
de cătră mamelucii din ceata guvernamentală 
sunt fără îndoiălă ună rău presemnă pentru d-lă 
Tisza și dăcă este adevărată că acesta s’a decisă 
ca să facă din primirea proiectului de reformă 
cestiune de cabinetă, atunci ni se pare, că cabi- 
netulă actuală se află în ajunulă unei crise, în 
urma căreia lesne pdte să-și frângă și gâtulă.

Se asigură, că în cercurile magnațiloră dom- 
nesce mare iritațiune în contra proiectului de re
formă ală guvernului și că coalițiunea, care a fă
cută să căcjă legea pentru căsătoriile mixte ărăși 
va păși pe scenă.

Este naturală, că de-o parte aristocrația mai 
puțină avută, care din causa censului celui mare 
îșl pierde dreptulă de representare în camera mag
națiloră, ăr de altă părte aristocrații austriacl, 
cari voră pierde indigenatulă loră în urma re
formei, voră votâ cu toții în contra proiectului 
de reformă. Dar nici magnații cei avuțl nu

voră votâ pentru elă, căci îlu consideră ca ună 
felă de pedăpsă pentru purtarea loră față cu le
gea căsătoriiloră mixte.

In asemeni împrejurări d-lă Tisza anevoie 
va mai pută suportă ună ală doilea desastru 
pe cale ordinară fără.- de & se sgudui posiți.unea 
lui. Și de aceea credemă. că acum se află îna
intea alternativei, ca ori să reiăsă victoriosă din 
campania reformei, ori să se retragă de bună voiă 
puindă cestiunea de cabinetă, căci la din contra 
va fi mai târziu silită a se retrage.

Ună guvernă, care în două cestiuni capitale 
principiale nu pdte reeși cu proiectele sale, trebue 
să-și părcjă în cele din urmă tdtă vă^a și tdtă 
popularitatea și, dăcă nu se va retrage de bună 
voiă, va cădă cu rușine.

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

CRONICA POLITICĂ.
Din incidentulă împlinirei anului ală șăselea, de- 

când cornițele Taaffe a fostă chemată să ia guvernulă 
în mână, foile Cehiloră bătrănl facă ună conspectă a- 
supra succeselor ă politice ale comitelui 
Taaffe. »Politik< găsesce că cei șăse ani ai guvernu
lui Taaffe au produsă fărte multă. Resolvarea cestiunei 
limbiloră în Boemia, deși nu s’a terminată tocmai după 
dorințele Cehiloră, totuși se află într’ună stadiu de pro
gresă. »PoIitik< 'șl esprimăsperanța, că cornițele Taaffe va is- 
buti să restabilăscă unirea în partida drăptă, căci numai cu 
o maioritate parlamentară autonomistă se potă obțină și 
mai departe succese. Și ,Pokrok‘ speră, că cornițele 
Taaffe se va bucura încă ca ministru de numărăse suc
cese. Dacă pănă acuma n’a ajunsă mai departe, causa 
e că guvernulă său n’a trasă tăte consecințele progra
mului ce și l’a stabilită, In discursulă tronului din 1879 
s’a semnalată ca țintă a nisuinței guvernului împăcarea 
naționalitățiloră. Pretențiunile naționale ce se ba- 
săză pe articululă 19, trebuescă împlinite, mai cu sămă 
trebue să le împlinăscă guvernulă, care și-a pusă acăsta 
ca țintă. Și nici îndoială nu rămâne, că cornițele Taaffe 
va resolva deplină cestiunea naționalitățiloră în favărea 
acestora. Ce contrastă între guvernulă austriacă și 
intre celă ungurescă, care tocmai contrarulă urmăresce.

*
Francezii pară a nu fi mulțumiți cu învingerea dela 

Lang-Son. După înformațiunile private ale (farului »Fran
ce,» ocuparea Lang-Sonului este numai prima parte a 
planului, ce s’a croită, pentru a sili pe Chinezi să pri- 
măscă condițiile de pace puse de Franța. . După ce ge- 
neralulă Briere de l’Isle a ocupată Lang-Sonulă, și-și va 
fi concentrată acolo trupele sale, dându-le câtă-va vreme 
de odichnă, îșl va continua drumulă spre Nordă, va trece 
granițele chineze din apropierea Lang-Sonului, înaintândă 
pe șoseaua mandariniloră pănă la Cantru. In aceeași 
vreme o parte a escadrei va face de-alungulă țărmiloră 
ună drumă paralelă cu ală trupeloră de pe continentă, 
sprijinindă astfelă cu putere mișcarea. Este învederată, 
că China nu se va mai învoi, să tracteze în Lang-Soni 
cum s’a întâmplată în Bac-Ninh său Tan-Tscheu. Pre- 
sența trupeloră franceze în provinciile sudice ale Chinei 
ar pută provoca o răscălă a poporului chineză împotriva 
guvernoriloră din Mandschu cari acolo suntă tare urîțl.

»Times» află, că cabinetulă Britaniei a respinsă 
propunerile Rusiei aduse de comisarulă rusescă Lessar, 
cari ceră învoirea Angliei la ocuparea din partea Rusiei 
a ținutului dela nordulă Paropanisului și a văii Cush. 
Tratările nu s’au ruptă, căci Lessar aștăptă nouă in
strucțiuni.

.------O------

Bismarck în contra cărtararilorft liberali.
Economia politică (său »națională») a jucată în tăie 

timpurile rolă fărte mare în politica stateloră, dară nici 
odată n’a avută economia politică o influință asupra po
liticii stateloră, ca în năstre, și acesta este fărte

ușoră de esplicată și de înțelesă, pentru că nici într’ună 
timpă n’a fostă sciința economii politice atâta de des- 
voltată ca în filele năstre, Astăzi bărbații cei mari de 
stată caută să aplice principiile economiei politice spre a 
combate calamitățile economice și sociale ce bântue sta
tele, în fruntea cărora se află ei. Astfeliu vedemă că 
principele Bismarck caută să ia tăte precauțiunile spre 
a feri Germania de desastre economice. De aceea se 
frământă necontenită și cu cestiunea vamală a cerealeloră. 
In acelașă timpă vedemă și pe Francia republicană, că 
voiesce să ia și măsuri profilactice prin vama cereale
loră, spre a pută scuti pe plugarii cei mici francesl în 
contra înundațiunii ce-o facă grânele americane și aus- 
tralice. Intre vederile din Francia și între cele din Ger
mania este însă o mare deosebire. Cestiunea vamală în 
Francia este numai cestiune vamală, adecă obieclulă in- 
tereseloră economice ale consumențiloră și ale producen- 
țiloră, cari astăzi se combată, și nu atinge întru nimica 
sistema politică. Cu totulă altmintrelea stă lucrulă în 
Berlină. Acolo vama cerealeloră este o zală din lanțulă 
de măsuri, care tindă de a reformă viața politică și eco
nomică a națiunii germane, acolo este discusiunea ces- 
țiunii vamale ună prilegiu bună pentru cancelarulă ger
mană, spre a atacă din nou cu vehemență liberalismulă, 
orășănismulă, sciința dătătăre de tonă și presa, care în 
Qilele năstre are o mare influință și asupra maseloră po
porului.

Discursurile lui Bismarck — scrie »Neue Freie 
Presse« — astăzi sunt ceaslovulă pentru totl bărbații de 
stată, de aceea și discursulă său mai nou are o Impor
tanță deosebită. Discursulă cancelarului germană scăte 
la ivâlă nisce păreri, cari ne facă să cunăscemă urîciu- 
nea deplină a idoliloră doctrinii celei nouă economice; 
îndată se vede că ei sunt idolii cei vechi la cari se în
chinau strămoșii Germaniloră, căci aceste nouă adevăruri 
sunt rătăciri său păcate vechi.

Dară mai însemnată este, că Bismarck arată ce în
semnătate mare are agricultura pentru stată, din causă 
că ea aste basa statului și sguduindu-se să sgudue în 
același momentă și statujă. Este fărte interesantă a vedă 
pe cancelarulă Bismarck cum vine și acusă statulă Pru
siei, că acesta de treizeci de ani i-a impusă economiei 
agricole numai sarcini, a tractat’o într’ună modă maș
teră, ba la impunerea contribuțiunii a purcesă într’ună 
modă nedreptă. Mai multă te prinde mirarea când ci- 
tescl, cum anunță bărbatulă politică, că plugariulă, care 
»de treizeci de ani a fostă năcovală», se va deștepta a- 
cuma, spre a-și observa singură interesele sale, spre a 
se «emancipa de cărturarii cari’lă scotă 
din minți» și »î 1 ă esploatăză*, că piu - 
garulă va veni la cunoscință, că elă are maiori
tatea și că va și pune mâna pe ea; cu acâstă ocasiune 
și pe țărână l’a asigurată Bismarck, că elă e mai în- 
țeleptă, decâtă le place liberaliloră. Aceste propagațiunl 
nu vreau să <|ică mai multă nici ma'i puțină, decâtă că 
Bismarck voesce să răspândescă în poporulă agricolă 
idea, că elă este în maioritate, și este totdeodată destulă 
de cu minte încâtă să pătă ocupa în parlamentă scaunele 
acelora, cari-lă »esploateză.» Bismarck nu s’a mulțămită 
să mărăscă vămile față cu țările străine, să apere pro
prietarii mari, să le asigure vinderea producteloră loră, 
să creeze câteva miliăne fiscului, ba elă s’a folosită de 
acestă ocasiune spre a face o demonstrațiune agrară, ba 
chiar spre a imbărbăta acăstă mișcare și de a scăte noi 
luptători în contra liberaliloră actuali, pe cari Bismarck 
nu-i păte suferi, pentru că acești ămenl ca și la noi în 
Ungaria sub firma liberalismului comită păcatele cele mai 
mârșave speculative egoistice în contra țăraniloră creduli. 
Elă declară și Germania ca stată agrară și ceru pentru 
Germania ună parlamentă agricolă. Principele Bismarck 
n’are de felă gustă rău pentru că elă scie, că cu ună 
parlamentă țărănescă ar pută domni mai ușoră și mai 
bine păte, decâtă cu deputății actuali sumețl și încăpăți- 
națî, adunați de prin tăte orașele, despre cari 4'se că 
nici idee n’au de recerințele și trebuințele țăranului.

Se vede din tăte, adauge »N. fr. Presse,« că can
celarulă germană este hotărită de a deposedâ politicesce 
burgesimea politică literală; astăzi elă se folosesce de lu- 
crătoră, mâne de țărână, numai spre a combate libera-
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Epidemia de creerl se întide, măcarcă suntemă în 
mijloculă ernei.

—0—
Intr’unulă din sinâdele parochiale ale bisericei Sf. 

Nicolae de aci s’a decisă ca socotelele pe anulă 1884 
să fie încheiate celă multă în luna lui lanuariu 1885. 
— Care e causa că nu s’a satisfăcută acestui votă ală 
sinodului luată pe basa perscrieriloră bisericești.? — 

—0—
Escelența Sa metropolitulă Mironă Romanu a ple

cată la Pesta în afacerea fundațiunei Gosdu.
—0—

In comitatulă Hunedorei se voră înființa mai multe 
scdle de stată. Să nu uite Românii că scopulă acestoră 
scăle este maghiarisarea fiiloră noștri. Să caute ca în 
fața fiecărei scăle de stată să fie o scolă românăscă, 
care să țină peptă maghiarisărei.

—0—
In ședința lunară, ținută în Deva la 10 Februariu 

n., de comisiunea administrativă a comitatului Hunedâra, 
viceprefectulă raportă că în diferite părți ale țării porcii 
și vitele cornute suferă de băla de unghii.

-0—
In lanuariu au fostă în Brașovă 78 nascerl, 54 

morțl, pe când în Decemvre 86 nascerl, 70 morțl.
—0—

D. P. S. Aureliană, fostă ministru de agricultură 
și de instrucțiune, a primită împreună cu crucea de co- 
ma»doră ală ordinului legiunii de onăre francesă, două 
scrisori, una dela d. Jules Ferry, prim-ministru, și I. 
Măline, ministru ală agriculturei. E decorată pentru 
numerosele sale lucrări asupra economiei rurale.

—0—
Din Olmutz se scrie, că episcopii bisericiloră rom. 

cat., gr. cat. și armână din Austro-Ungaria au promisă, 
afară de episcopulă Strossmayer, că voră asista la 6 
Aprilie în Velehrad Ia serbătărea milenară a lui Girilă 
și Metodiu.

—0—
Concertulă dată de cornițele Zichy în BucurescI, 

în folosulă săraciloră, a fostă strălucită, precum spună 
cjiarele române.

—0—
Artista română Elena Teodorini, după cum este 

«Românulă» informată, îndată ce-șl va termina anga- 
giamenlulă la Opera din Madrid, va plecâ la Viena unde 
va da o seriă de ijece representațiuni. Dela Viena ar
tista se va îndrepta spre BucurescI; contrară însă sci- 
riloră răspândite, ea nu va da nici o representațiune 
în țeră.

—0—
»Agenția Havas< comunică, că în Chartum n’au 

ostă măcelăriți, decâtă numai Grecii ocupați în arsenală. 
Consululă și mediculă legațiunii au fostă ertațl. Mah- 
diulă a dată ordină să spândure pe trădătorulă Faragh 
pașa.

—0—
«Agenția Reuter* află, că guvernulă englesă a ho- 

tărîtă să se începă câtă mai curendă construirea căii 
ferate Suachim-Berber.

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

Adunarea generală, 
a Associațiimei pentru sprijinirea învețăceilortt și soda- 

liloră meseriași români din Brașovă, ținută la
20 lanuariu 1885.

Președintele, d. V. Sfetea deschide adunarea la orele 
3’/t d. a. printr’o vorbire în care espune, prin cuvinte 
fârte potrivite împrejurăriloră, care este anume scopulă 
a căruia realisare o urmăresce Associațiunea cu o neo- 
bositâre perseveranță : >formarea clasei de meseriași între 
Români. < Espune mai departe căușele cari facă ca a- 
căstă Associațiune, pre lângă tâte străduințele conducă- 
toriloră ei dela întemeiare până astăzi, să mergă totuși 
așa de încetă înainte. Cele mai de căpeteniă din aceste 
cause suntă totă cele cunoscute deja din anii precedențl: 
antipatia Româniloră pentru meserii, sărăcia poporului 
românescă, care face că ună părinte nu este nici de 
câtă în stare să suporte cheltuelile, ce suntă neapărată 
de lipsă, până ce ună copilă, așezată la meserii, ajunge 
să câștige elă însuși.... Associațiunea încă este prea 
slabă, pentru a pută întâmpină tâte greutățile, ce resultă 
din acăstă neîmbucurătore situațiune; — în fine, și acâsta 
este păte cea mai de căpeteniă: puținulă sprijină mate
rială, ce-lă întâmpină atâtă Associațiunea, câtă mai vâr- 
tosă meseriașii din partea marelui publică românescă.... 
Acesta este de sigură o causă netăgăduită de persistă 
încă antipatia poporului românescă contra meseriiloră, 
deârece pân’acuma are înaintea ochiloră săi numai fârte 
puține cașuri, unde să fi ajunsă ună meseriașă la ceva 
numai și numai prin mijloculă meseriei sale.... Preșe
dintele constată, că acestă slabă sprijină nu este de locă 
justificată, de vreme ce suntă meseriași români, cari pro
ducă lucruri totă atâtă de bune, ca și străinii I

Președintele constată mai încolo, că dâcă Associa
țiunea, în mersulă ei încetă, nu stă tocmai pe locă, are 
de a mulțămf acâsta numai unoră ajutâre ce vină din 
afară.

lismulă, ală cărui inimicii de mârte a mărturisită că este. 
De aceea, spre a discredita pe liberali înaintea Tronului, 
i-a numită »republicani* și acum voiesce să-i nimicâscă 
și înaintea țăranului.

Judecata pessimistă a lui Bismarck asupra statu
lui se mai află numai la sociali democrațl. Cancelarulă 
în activitatea sa pripită nu ține contă de aceea, că pe 
partea lui nu e continuitate istorică, pre când pe partea 
liberaliloră este o legătură cu eroii spirituali ai națiunei, 
în Prusia în specială se venereză ca propărințî ai libe
ralismului Lessing și Kant, Friderică celă Mare, Stein și 
alțî escelenți patrioți. Dar cancelarulă germană întru 
atâta este socialistă de stată, încâtă la tâtă ocasiunea 
vorbesce limbagiulă socialiștiloră despre «esploatarea» 
unei clase prin ceealaltă și ca ună profetă socialistică 
disâlvă unitatea societății politice în cugetările și în dis
cursurile sale. Nu este acesta o «reacțiune» în contra 
trecutului ?

«Reacțiune, dise Bismarck, este numai o ideiă fixă 
a celoră ce credu a fi mereu persecutați, fără temeiu 
reală*. — Așader, esclamă »N. fr. Presse,» miliâne peste 
miliâne suferă de idea fixă a reacți nii. Atunci e o no
rocire de-a ave ațâți soți în nenorocire. Dar trebue să 
cercetămă diagnosa psihiatrică a cancelarului. Luptele 
între clase, turburările între naționalități, curentele anti
semite, răsbăiele vamale, restrîngerea libertății comerciu- 
lui, renascerea țehuriloră, dovada de cualificare la me
serii, desprețuirea liberalismului ș. a., tote aceste nu suntă 
o reacțiune în contra trecutului, numai fantasmagoriă? 
N’a fostă fantasmogoriă când în urma mișcăriloră dela 
1848 temnițele în Germania și în Franța au fostă îm- 
plute cu patrioți liberali. Incheiândă »N. fr. Presse* (jice 
că poporulă niciodată n’a avută lipsă mai urgentă de 
idei liberale ca acuma când celă ce dă tonulă în con- 
certulă guverneloră, creatorulă unității germane, combate 
cu atâta vehemență liberalismulă, care este o însușire 
originară a ființei germane.

DIN SUDANC.
Scirea dată de curierulă sudaneză, că Gordon n’ar 

fi mortă, face ca o parte din pressa englesă să țină mor- 
ți.șă la aceea că mortea lui Gordon ar fi o invențiune a 
Mahdiului, care ar avă de scopă să oprăscă pe Englesi 
în marșulă loră cătră Chartum. Pressa streină însă 
crede că mortea lui Gordon e adevărată. Ce privesce 
disparițiunea consulului onorară austro-ungară Hansal, 
pănă acum n’a sosită nici o scire oficială. încă totă se 
speră că elă e în viață, deârece era iubită și stimată de 
indigeni și sta în corespondență cu falsulă profetă pen
tru eliberarea misionariloră austriacl, cari căzuseră în 
mânile Mahdiului. Dar și acăstă speranță e forte slabă, 
căci fanaticii Mahdiului nu țină sămă de persone, când 
e vorba de o isbendă a loră.

Despre isbănda dela insula Dulka, care a costată 
multă pe Englesi, se comunică din Londra următărele 
amănunte:

»Dușmanulă se întărise în pasulă Șukuk numă- 
rândă 3000 de âmenl. Incungiurarea pasului ar fi 
fostă ușără; cu tâte acestea generalulă Earle pre
feri să isgonescă pe dușmană din posițiunile sale asi
gurate, o îndrăsnălă care trebui să coste pe Englezi ună 
generală, trei oficerl și optă soldați. In contra legiloră 
strategice, Englesii înaintară în două despărțăminte pe 
ună terenă aprope de neumblată, acoperită cu bucăți de 
stânci și strîmtorară pe dușmană între ei și rîu. Acolo 
se afla fortulă dușmană, din care se întreținu ună focă 
ucigătoră. Ună atacă cu baioneta ală regimentului Staf- 
fordshire, la care colonelulă Eyre cădu mortă, ăr colo- 
nelulă Colborne și căpitanulă Horsebrugh fură răniți, 
rămase fără resultată. Atunci se trimise înainte renumita 
gardă negră scoțiană, cere în cântecile vesele ale cimpăieloră 
ei se sui pe stânci silindă pe dușmană să fugă spre întă
ririle de pământă ce dominau fortulă. Earle tocmai 
lăuda pe vitejii săi când fu lovită de mârte. Comanda 
supremă o luă imediată generalulă Brackenbury, care 
dete ordină să se ia cu baioneta amintitele întăriturl de 
pămentă, așa că Arabiloră nu le rămase alta de făcută, 
decâtă să-și caute scăparea prin înotare. Cavaleria ocu
pase într’aceea tabăra dușmană ce se afla în spatele lup- 
tâtoriloră. Numărulă morțiloră dușmanului se socotesce 
la 300.

Generalulă Earle s’a născută în 1833, făcu espe- 
dițiunea Crimeei, a luată parte la luptele dela Alma și 
lnkerman. precum și la asediarea Sevastopolei, servi apoi 
în Gibraltară, Canada și India, și în espedițiunea egip- 
tenă din 1882 păzi linia de retragere a Englesiloră.

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

SOIRILE DILEI.
Pe (jiua de 22 Februariu n. este convocată, în sala 

«Otelului Nr. 1» din Brașovă, o adunare poporală ma
ghiară în cestiunea reuniunii de maghiarisare ardelene.

In fine președintele încheiândă face apelă cătră 
adunare, să chibzuâscă măsuri pentru a pune Associa
țiunea în posițiă de a merge iute înainte!

Comitetulă actuală ajunsă la finele mandatului său, 
adunarea are o binevenită ocasiune a alege în noulă Co- 
mitetă forțe nouă și mai vigurdse, decâtă cele de până 
aci, cari și-au încercată până acuma destoinicia în tâte 
chipurile.

Mulțămindă adunării pentru încrederea avută în ve- 
chiulă Comitefă, declară adunarea generală de deschisă.

Acăstă vorbire adunarea generală o întâmpină cu 
strigări de «Să trăiâscă:<

Secretarulă Associațiunei, d. Dr. I. Bozoceanu, ce- 
tesce raportulă Comitetului despre agendele anului tre
cută, âr cassariulă d. Popoviciu, pe celă ală cassei. Am
bele rapârte se voră tipări separată, de aceea mă măr- 
ginescă a aminti din ele pe scurtă, anume: în decuisulă 
anului 1884 s’au aședată Ia meserii 31 de copii, și adecă 
la cismăriă și cordoneriă 9; la măsăriă 5; la rotăriă 2 ; 
la croitoriă 2; la făurăriă 1; la lăcătăriă 1; la cojocăriă 
4; la lemnăriă 2; la flanelăriă, tipografiă, lemnăriă, mă- 
celăriă, covrigăriă și la prăvăliă câte 1; — sodall au 
eșită în decursulă anului 12 învățăcei, meseriași s’au 
făcută 3 sodall, stipendiștl de ai societății «Transilvania» 
au fostă 12, la Crăciună s’au îtr părțită vestminte la 30 
învățăcei. Averea Asociațiunei la finea anului 1883 a 
fostă de......................................................... fl. 3366,07
sporulă din 1884 .................................... fl. 378,93
resultă cu finea anului trecută . . . . fl. 3745.—

Pentru revidarea socoteleloră și pentru a-șl da pă
rerea asupra unoră propuneri din raportulă Comitetului 
se alege o comisiune în persdnele d-loră: Petra Petrescu, 
G. Zănescu și G. Moiaa, er pentru a înscrie membri noi 
d. prof. Ioană Dobreanu.

La ordinea (J'lei urmeză propuneri de sine stătă- 
târe.

Părintele Baiulescu luândă cuvântulă ține o vorbire in 
care face ună istorică ală mersului societății române 
din Brașovă, considerată din punctă de vedere atâtă mo
rală câtă și materială preste totă, ajungândă la neîm- 
bucurătărea conclusiune că Românii din Brașovă, din 
tâte punctele de vedere, astăzi stau mai rău, decum stăteau 
înainte de 1836—60 când âu făcută minuni. De atunci 
pănă astăzi nu s’a mai făcută nimică, vr’o încercare de 
a se face ceva pentru a se repară efectele negligenței ro- 
mânescl din trecută, care a pierdută cu totulă din ve
dere lipsa simțită crudă astăzi a clasei de industriași și 
de meseriași între Români, pentru a cărei creări s’au 
perdută timpuri, cari nu se voră ajunge nici odată. In 
fimpii din urmă s’a făcută o prea slabă încercare în 
astă privință prin întemeiarea acestei asociațiunl, care a 
făcută ceva. Ce a făcută esle însă fârte puțină. Trebue 
neapărată să facă în viitoră cu multă mai multă ca să potă pa- 
ralisâ celă pnțină în parte influența străină, care ne 
amenință cu o cutro fire totală, dâcă nu vomă luă măsuri 
energice, ca să ne apărămă în contra ei. Pentru aceea 
este neapărată de lipsă ca Associațiunea nâstră să fiă 
pusă în posițiă să-și p6tă îndeplini cu succesă chiămarea 
ce o are, creându-i mijiâce materiale nouă. Dreptă aceea 
D-sa face următârea propunere:

,Să se alâgă o comisiune de 5 persâne competente, 
cari să studieze modalitățile, cum s’ar pută câștigă Asso
ciațiunei nouă mijlâce materiale de cari are trebuință și 
aflândă necesitate să facă chiar ună proiectă pentru 
schimbarea actualeloră statute, pe care să-lă aștârnă la 
proxima adunare generală.*

Acestă propunere dă nascere la o viă discuțiune, la 
care iau parte dd. lână Lengără, T. Alexi, Petra-Petrescu 
și Dr. Bozoceanu, în fine se primesce alegându-se comi
siunea în persânele dd-loră: B. Baiulescu, I. Lengără, 
T. Alexi, V. Sfetea și Petra-Petrescu.

Comisiunea esmisă pentru revidarea socoteliloră și 
a propuneriloră Comitetului raportâză că a cercetată tâte 
documentele relative la cassă și că le-a aflată în bună 
regulă, prin urmare propune a se da cassarului absolu
toriu, ceea ce se și primesce.

Din propunerile Comitetului, cari s’au primită și de 
cătră adunarea generală, amintescă conclusiunea d’a se 
aduce mulțămită Representanței dela biserica Sf-tului Ni
colae din Scheiu pentru ajutorulă de 200 fl., asemenea 
societății «Transilvania», cum și S. S. P. episcopă Ioană 
Popazu pentru ună ajutoră de 50 fl. și d-lui prof. Ioană 
Tipeiu din Focșani, pentru o colectă, ce a făcută în nu
mele societății.

D-lă Teochar Alexi propune a se tipări atâtă ra- 
portulă Comitetului câtă și ală cassei spre a se pute 
comunică la ună publică câtă mai mare. D-sa se 
ofere a le tipări gratisă. Adunarea primesce cu mul
țumită astă propunere, asemenea întâmpină cu urări de 
«să trăâscă» împărtășirea D-lui prof. Dobrânu, că d-lă 
T. Alexi s’a înscrisă de membru fundatoră ală Associa
țiunei (cu tacsă de fl. 20.)

Ședința se suspende pe 10 minute; după redeschi
dere d-lă I. Lengără propune și adunarea primesce de 
membri în noulă Comitetă pe d-nii Bartolomeiu Baiulescu, •
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V. Sfetea, Teochar Alexi, Dr. Ioană Bozoceanu, Andrei 
Voina sen., Ioană Slinghe, Vasile Popoviciu, Vasile An- 
loniu, Ioană Bredeană, llie Ardelână, Nic. Stinghe, D. 
Halteră și Petra-Pelrescu.

Acestă comitetă se constitue în fața adunării ale- 
gândă de președinte pe d-lă B. Baiulescu, v.-preș. V. 
Sfetea, cassară V. Popoviciu, controloră Petra-Petrescu 
și secretară Dr. I. Bozoceanu.

Se pune apoi Ia ordine alegerea unei comisiunl, care 
să revideze conturile casei cu finea a. c. și să raporteze 
în astă privință adunării generale viitâre. Membrii în 
Comisiune se alegă d-nii: I. Lengără, Petra-Petrescu și 
G. Moiană, cari se însărcinăză și cu verificarea acestui 
protocolă.

După statorirea bugetului pe a. c. d. I. Lengără, 
cu cuvinte fârte măgulitâre, mulțumesce fostului preșe
dinte, d-lă părinte V. Sfetea, pentru tactulă cu care a 
condusă acăstă adunare și pentru zelulă cu care a con
dusă afacerile Associațiunei în decursu’ă anului espirată.

Ședința se închide la orele 8 sera.
Dâcă ne cugetămă la folâsele, ce le-a adusă și pâte 

să le aducă acestă reuniune, nu putemă decâtă să do
rimă ca ea să fiă îmbrățișată cu tâte puterile. Ne totă 
plângemă, și pe dreptă, că ne lipsesce clasa de mijlocă. 
Dar cine e de vină că n’o avemă? Noi. Să voimă nu
mai seriosă și nu ne va lipsi. Bărbațiloră, cari stau. în 
fruntea Reuniunei, le dorimă perseveranță și succesă 
bună.

------o------
Pănă unde merge șovinismulu ungurescii.

Valea Uri și ului infer. 15 Faură 1885.
Domnule Redactoră! Câtă de drepți și de amabili 

suntă Maghiarii față cu elementulă românescă, ne do- 
vedescă foile turbate din Clușiu și tâte măsurile draco
nice, cu cari oficialii și intetigința maghiară, pretinsă 
cultă, se încărcă a ne îndopa cu limba și cultura loră 
«ângerâscă.* Nu putemă avea o unică convenire său 
o alacere cu inteligința maghiară, din care să nu le pu
temă vedă aurulă în tâtă originalitatea sa. Ca să tacă 
nenumăratele semne de cultură înaltă, vă voi descrie cu 
cea mai mare acurateță o întâmplare ce cu totă dreptulă 
merită a se da publicității.

In 12 1. c. avândă unele afaceri la Reghinulă să- 
sescă, m’amă dusă și la poștă, ca să espedeză o scri- 
săre cu rembursă. Deși de acasă mi-amă propusă să nu 
uită a cere ună «utân vâtel,* totuși pătrunsă de dulcâța 
limbei culte amă uitată ca pămentulă să ceră pe «utân 
vâtel-ulă* și așa cugetândă că amă de lucru cu âmenl 
adevărată culțl, mă apropiu de conducătorul oficiului poș
tală din Reghină și dau să’i spună că ce voiescă. Intr’a- 
ceea văcjându mă că sunt omă cu carte și amă cute
zată a mă adresă cătră dânsulă românesce cu >Dom
nule* și nu cu «Mâltosâgos,* ’mi aruncă o căutătură cu 
dispreță și ’mi replică: «Nem ertek francziât* Cu a- 
cestea se depărtă la altă masă fără a’ml face destulă 
dorinței. Mai stau câteva secunde, și mă adreseză din 
nou cătră altă oficială ce-lă vedâmă că scrie recepise, 
primesce bani și edă pachete la âmenl. Și cătră a- 
cesta mă adresai totu românesce cu «Domnule * Acesta 
după ce mă culege odată cu ochii din creștetă pănă în 
tălpi, vă<|endu-mă că amă barbă și totuși vorbescă ro
mânesce, mi răspunde: «Nem ârtek olâhul.» Astfelă amă 
eșită dela postă cu 2 frase: »Nem ertek francziât* și 
»Nem ârtek plâhul* în locă de rembursă româ- 
născă.

Revoltată în inimă de o astfelă de .delicateță* un- 
gurâscă, amă meditală i|iua ȘÎ nâptea asupra situațiunei 
critice în care ne aflămă acjl cu frații de odiniâră dela 
Aschileu, mi-amă pusă singură întrebările: âre când 
cultura loră va fi o realitate, âr nu o spoială, care ’i 
face duri și respingători? Unde le este mintea și cum 
potă ajunge la idea fixă de a maghiarisâ ună poporă 
atâlă de numerosă și consciu de sine, despre care ei 
bine sciu său ar trebui să scie, că dacă nu și-a lăsată 
poporul românescă limba și datinile străbune nici în timpurile 
emigrării poporelor barbare nici în timpul de tristă aducere a- 
minte a cruntei iobăgii, cu atâtă mai puțină a<ji în sec- 
lulă luminiloră și ală culturei se pâte face acâata, as
tăzi când și celă din urmă băiată de română scie, că e 
odrasla unui vitâză poporă? Ore ună poporă ca celă 
română pâte să devină prada ambițiunei acelui poporă, 
care dela noi a primită creștinismul^ și cu elă primele 
racje de cultură și umanitate? De sigură nu! Acesta este 
firma nostră convingere, carea la nici ună casă nu pâte 
să ne înșele.

Dâr să revină la împrejurarea ce m’a făcută să 
seriu aceste șire. Să’și închipuiască ori și cine, că dacă 
numai ună oficială de postă așa s’a purtată cu mine ca 
preotă, atunci ce primire și ce tractare potă să întâm
pine alțl indivizi din clasa poporului de rândă pe la o- 
ficialii dela judecătorii? Alâgă numai bunulă Dum- 
nedeu!

AstădI bietulă poporă, care nu pricepe limba sta
tului, îndeșertă va alerga să’șl plângă năcazurile, fără 

de ună interprete seu fără a plăti cuiva să i le scrie 
unguresce. Și de unde păcatele mai potă plăti interpâțl 
ori istanțl ungurescl, când este adusă la sapă de lemnă 
prin restrângerea nenumărateloră drepturi d. e. păduri- 
tulă, crîșmăril.ulă etc., storsă de esecutorii de dare și de 
cămătarii jidani, așa că abia i mai rămâne puțină mălaiu 
de a trăi dintr’o 4' într’alta.

Multe ară fi, Domnule Redactoră, lamentările de 
soiulă acesta, despre care Augustulă nostru Suverană, 
după cum fârte bine dicețl în numerii primi ai «Gaze
tei*, nu scie nimică. Dar împrejurările nefavorabile și 
nenumăratele lipse, ce ducemă cu deosebire inteligența 
clericală, nu ne lasă a ne face datorința cum ar trebui, 
măcar că cuțitulă a ajunsă la osă. .

Ună altă motivă ce m’a îndemnată să scriu aceste 
șire este afară de celă descrisă mai susă și calumnia ce 
elementală maghiară ni’lă atribue de: «paraszt olâh pa- 
pok,‘ ca să vadă dușmanii noștri că și preoții româ
nesc! sciu carte și istoriă mai bine ca ei, și că prin ur
mare sunt conscii de chiămarea loră, căci nu vestmin
tele nici luxulă facă pe omă să fie >omă,« ci adevărata 
cunoscință a istoriei și cultura inimei. Cu acestea mân- 
găindu-mă cu cuvintele latinului: «Dabit deus his quo- 
que finem,* rămână stimătoră.

Ună preotă din tractulfi Reghinului.

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

SSalulîî Română din Viena.
(Coresp. part, a .Gaz. Trans.*) 

Viena, 17 Febr. 1885.
Carnavalulă cu numărosele petreceri ce erau anun

țate pentru aprope mai fiecare sâră era pe aci ca să-șî 
iee adio pentru ăstă ană, când âtă se ivesce timpulă 
pentru care se destinase ținerea balului română.

Intre nenumăratele baluri care se dau în Viena, 
acesta se numără între cele mai de frunte baluri de 
elită. Buna reputațiune se potențâză din ană în ană, 
așa îneătă astăzi balulă română a devenită ceva cunos
cută publicului vieneză.

Trebue să notămă dela începută că e ună lucru 
fârte costisitoră a luâ inițiativa pentru ună astfelă de 
bală în mijloculă unoră elemente jatâtă de varii și stră
ine, cu atâtă mai greu este însă a te sili să ținl con
curență cu alte baluri a căroră întreprinzători se află la 
ei acasă.

Onâre aceloră domni cari și în chipulă acesta 
să năsuescă să ridice prestigiulă națiunei române, 
onâre d-lui Dr. Sterie N. Ciurcu, sacrificieloră căruia 
să datoresce și răușita splendidă din ăstă ană. Când 
ună astfelă de bală în ună centru ca Viena are ună 
așa succesă splendidă morală, credă că are causă a se 
bucura ori și care suflare românâscă fiindă șî acâsta 
ună faptă dintre cele mai însemnate, cari contribue la 
ridicarea nimbului națiunei române.

Tâte rapârtele ce ni le aducă foile din locă suntă 
dintre cele mai măgulitâre atâtă pentru comitetulă ba
lului ca atare, câtă putemă i^ice și pentru națiunea în- 
trâgă.

Nimică n’a lăsată de dorită. Decorațiunea internă 
era admirabilă așa încâlă te transpunea cu cugetulă pe 
altă lume, făcându-te să cugețl la marile progrese ce le-a 
făcută omenimea și în privința acâsta.

Lojile din sala de «Musikverein* erau pline că 
palmete cycade și alte plante aranjate după ună gustă 
ales, totă asemenea covorele persiane care storceau1 ad- 
mirațiunea celoră presențl.

Iu truntea sălei era loculă destinată pentru palro- 
nesele balului încunjurată jură împrejură de verdâță.

A fostă de față ună publică forte alesă. Pentru 
acâstă ocasiune s’au compusă trei dedicațiunl: .Hora 
veseliei* dedicată Alteței Sale Imperiale archiducelui 
Rainer, protectorulă balului, de Constantin cavaler de 
Buchental; »Visuri;* valsă dedicată dâmneloră patro- 
nese de membrulă comit. Teodor caval, de Flondor, și 
în fine Polca franțaise .Stell lichein* dedicată comitetului 
balului de Ed. Strauss.

Danțulă l’a începută domnulă președinte ală comi
tetului Dr. Sterie Ciurcu cu domnișâra Hardtmuth; elă a 
durată pănă aprâpe de 5 âre. Au fostă de față dom- 
nele patronese Maria Dumba, dâmna de Opolzer, dâmna 
de Hardtmuth, dâmna principesă Montenuovo etc. Dintre 
onorațiorl amintimă: prințulă Ghica, prințulă Schwarzen- 
berg, prințulă Starhenberg, Rosetti Solescu, deputății: Dr. 
Tomasciuc, Dr. caval, de Zotta, cav. de Grigorcea, Dr. 
MitrofanovicI, Nicolau Dumba, protopresbiterulă Sava Po- 
povicl, consilierulă Bracheli, profesoră Nicolau Teclu etc.

După me<|ulă nopții apăru în sală protectorulă ba
lului Alteța S’a imperială Archiducele Rainer însoțită de 
generalulă de Vaux. Alteța Sa fu întâmpinată de pre
ședintele comitetului dimpreună cu dâmna patronesă 
Dumba, pre carea luându-o la brață, fu condusă până 
la loculă destinată pentru patronese.

Inaltulă âspe, în timpulă de o âră câtă petrecu în 
sală, privi cu multă atențiune la figurile din «cotillon*, 
care s’a danțată cu cea mai mare precisiune. Totodată 

conversă cu dâmnele patronese a balului precum și cu 
alte dignilățl. La depărtare, după ce schimbă câteva cu
vinte cu ună ofițeră din România, precum și cu ună ofi- 
țeru română austriacă, fu însoțită de sunetele musice 
carea tocmai întonâ Imnulă imperială «Dâmne ține și pro- 
tege* precum și de comitetulă balului în frunte cu pre
ședintele său.

Altfelă s’a petrecntă acestă bală care a avută ca- 
racteră națiunală românescă în Viena la Inițiativa unoră 
tineri, cari și-au câștigată ună titlu de recunoștință la 
noi toți. Totă ceea ce dorimă este ca cu toții să lu- 
crămă acolo unde putemă pentru buna reputațiune a nea
mului română. S.

DIVERSE.
Inima cochetei. — Actrița francesă Sofia Acnould 

dicea odiniâră: «Inima unei cochete sâmănă unei cărți 
genealogice; fiecare adoratoră primesce o fâiă din ea și 
sărmanului bărbată adeseori nu’i rămâne nimică, decâtă 
— scârțele gâle.*

* * *
Turnulft lui Babei. — Se scrie din Paris cu data 

30 lanuariu: Parisulă e orașulă întreprinderiloră mari. 
Indrăsnețulă proiectă ală architectului Bourdais de a se 
construi ună turnă înaltă de 300 de metri pentru espo- 
sițiunea din 1889, deși la începută a fostă primită cu 
răcâlă, are acum toți sorții de a fi realisată. Bourdais 
a ținută o conferință, în care sciu să espună esecutarea 
proiectului său într’unu modă atătă de convingătoră, în- 
câtă a atrasă în partea sa pe cei mai sceptici. După 
calcululă său, turnulă dacă s’ar construi din graniță ar 
costa peste 3 miliâne, âr din feră aprâpe 15 miliâne 
franci. Bourdais ar fi pentru construirea lui din graniță, 
fiindcă s’ar cruța 12 miliâne. Pe vârfulă turnului să se 
așe^e, pe o suprafață de 17 metri pătrațl ună aparată 
de iluminată cu o putere luminătâre de 2 miliâne flăcări 
Cârcel, și cu ajutorulă lui să se ilumineze totă Parisulă, 
pădurea Boulogne, Neuilly și Levallois. Loculă celă mai 
potrivită pentru construirea turnului ar fi după Bourdais 
esplanada loculă deschisă invalicjiloră. Comisiunea espo- 
sițiunei va hotărî în curândă asupra primirei proiectului

* * 
♦

Ună ministru ală Mahdiului. — .Figaro* spune 
că ministrulă de răsboiu ală Mahdiulur este ună franceză 
cu numele Veret, pe care îlă cunoscă Germanii, deârece 
elă a fostă care în Septemvre 1870 a aruncantă în aeră 
cetatea Laon spre a nu o da dușmanului întrâgă. Când 
după câteva luni a isbucnită Comuna, Thiers i-a ordo
nată să ia tunurile din Montmartre și elă s’a încercată 
să facă acâsta, dar n’a isbutită în acâstă întreprindere 
grea, căci soldaț.ii nu l’au urmată. După răsboiu Veret 
a devenită omă de afaceri și cămătară, ducândă lucru
rile așa departe, încâtă a fosLă condamnată și în fine 
expulsă din legiunea de onâre. Acâsta l’a mâhnită așa 
de multă, încâtă a părăsită patria și și-a căutată noro- 
culă în Egiptă; de aci s’a dusă în Sudană și a ajutată 
pe Mahdiu să’șl organiseze trupele dupâ modelulă euro- 
până. In cabinetulă curiosă, în care elă are funcțiunile 
unui ministru de răsboiu, se află și Oliviei’ Pain, adver- 
sarulă său în lupta baricadeloră din Maiu 1871. «Fi
garo* adaugă că Englesii din Paris, cari cunoscă iubirea 
de argintă a lui Veret, au de -gând să’lă mituiâscă, dân- 
du’i o sumă mare de bani.

* * *
Interzicerea căsătoriei. — Directorii caseloră celoră 

mari de bancă din Londra au luată o ciudată și gravă 
olărîre: aceea de a da afară din posturile loră pe toți 
funcționarii, cari s’ar căsători mai’nainte d’a avea 4000 
franci lâfă pe ană.

* * *

LOGODNA. — D. Dr. Iacobă Maioră, medică oră- 
șenescă în Lugoșă, ’și-a încredințată de viitâre soțiă pe 
d-șâra Silvia Bogdană, fiica parochului gr. or, dm Banat- 
Comloșiu.

~—-o—----

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

Paris, 19 Februariu. — Amiralulu Courbet 
telegrafeză din Șeipo, că două corăbii de răsboiu 
chineze cu 33 de tunuri și 750 de dmeni au fostă, 
sparte în fundă de torpile.

Londra. 19 Februariu. — Starea sănătății 
reginei s’a ameliorată.

Editoră: Iacobă Murepanu.

Redactoră responsabilă; Dr. Aurelă Mnrenanu
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Februarie st. n. 1885.
98 55
93.95

Cursulu la bursa de Viena 
din 18

Rentă de aura 4°/0 • • •
Rentă de hârtiă 5°/0 • •
Imprumutuia căilora ferate

ungare........................ 147.—
Amortisarea datoriei căi

lora ferate de osta ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 121.75

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 108.25

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri
Bonuri

mișa
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 102.20

cu cl. de sortare 1C2.50 
rurale Banat-Ti-
.............................102.— 

cu cl. de sortarel02.—

Bonuri croato-slavone . . 102. — 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................—.—
Imprumutuia cu premiu

ung.....................................118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.50 
Renta de hărtiă austriacă 83.50 
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aura austr. . . 106.85 
Losurile din 1860 . . . 137 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  868 —
Act. băncel de credita ung. 315.50 
Act. băncel de credita austr. 304.70 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.81
Napoleon-d’orI................ 9.8 L Va
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

ISursa de
Cota oficială dela 5

Kfucuresci.
Februariu st. v. 1881.

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

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit.

>
»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură..........................
Bancnote aust.riace contra aură

fonc.
»
»

»
urban

»
>

națională a Român ei

93i/a
887b
32
98V2
85Va
96
89>/a
8^/4

1! înștiințare.J
Subscrisulă are onârea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună
CURSU

•spre învățarea desemnnlui de eroielă și a croitului 
pentru, iiaine de dame

inslruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.
Elevii se instrueză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 

potă luâ măsură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același iimpă se instrueză și în lucrări practice. 
Atestate numerose se potă presenta. Fetele sărace primescu instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa Ini Montaldo 
Nr. 488, scara î, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu totă stima
»JI. Graf, iustructoră de croită.

8
8

X
I

Miilțămită generală din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

Adeverirăți că amtt învățată dela d-lU J. Graf în timpd de 6 săptămâni com
plete desemnulu de croită pentru haine femeescl și compunerea lord. Drepții aceea ne 
simțimă atinse în moda plăcuta de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenăla și diligența sa și de a-ia pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulu seu ușora de cuprinsa. t

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp Gyiirgyne, Inco Sândornâ, Emilia Nicola, Irenc Frolicli, Ana Siebert, 

Ida LîRv, Hermina Mendl, Irena Ilalasz. Și tote elevele.

Cursulu pieței Brașovă
din 19 Februarie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.75 Vând. 8.78
Argint românesc................. . » 8 60 8.64
Napoleon-d’orI..................... . • 9.78 > 9.80
Lire turcescl......................... . • 10.98 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 » 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.-
Ruble RusescI..................... . » 129.— > 130.—
Discontulă » . . 7—10 »/« pe ană.

I
n casa din STRADA SCHEILORtJ Nr. 107 
este de înciliriatu. o locuință frumdsă, con- 
stându din 4 odăi mari cu dependințele sale, și 
care se p6te îndată ocupa. Informațiuni speciale 

dă proprietarul^, care locuesce în aceeași casă.

Bâte secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale 
biciune de nervi și impotența, 
descrierea completă a bălei.

pScatelorîi tinereței (onania), slă- 
Mare discrețiune. Ne rugămfi pentru

membru
6.

Dr. JBella,
ală mai multoră societăți sciențifice etc. 
Place de la Nation, 6. — PARIS.

De observata.
H™ “8 ’ Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de
tDiieDSia. -r vi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea.

| g Onorariele se dau după ce se voră observa succese.
Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de dmeni.

Prof. I)r. Albert, 
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de ați r îi cl. I.

6. Place du Trone, PARIS.

Mersuln trenuriloru
pojinia IPredealfi-Budapesta și pe linia Teiușu-Aradal-Kiidapesta a căi ei ferate orientale (le stată reg. ung.
J®redealii-Budapesta

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persâne

București 7.15 — — —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — 10.15
Brașovă 2.06

2.16 6.30 5.45
10.50

Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sighișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copsa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiușă 7.38 2.26 4.15
Aiudit 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cncerdea 8.24 3.36 5.47
Gliirisă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clnșiu 10.08 559 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Agliirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
Răv 12.25 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vârad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare 1.49 11.04 4.06

( 1.54 11.14 7.30
P. Latlâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.1)0 6.20 2.00

budapesta—IPredealu

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea maro j 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Răv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușin 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiăra 12.12 9.58 —
Vințulă de susii 12.19 10.07 —
Aiudit 12.45 10.42 9.17
Teiușă 1.15 11.32 9.4-0
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora

Brașovă

Timișă

8.41
9.20

9.20
10.15

2.44
3.15

— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
București ■ 10.25

Nota: Orele de nopte suntil cele dintre liniile grose’

TeiușA-Aradik-Budapesta Budapesta- Aradft-Tciușft.

Trenu de 
persâne

Trenîî 
omnibus

Trenă 
omnibua

Trenă de 
peraâne

Trenă 
omnibua

Teiușă
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zam 
Soborșin 
BSrzova 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 
Aradia J

Szolnok
Budapesta 
Viena

9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta
Szolnok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia 
Teiușft

8.25
8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57
6.18

7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

8.35
6.55

12.28
5.30
6.20

6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

2.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44
6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

8.20
9.10

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44
6.20

6.40 6.15
7.00

Aradft-TimișAra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persâne

Trenă 
nnrnlhnH

A rad A
Aradulă nou
N6meth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Grivadia
Banița
P etroșeni

3.08
3.45
4.33
5.19
6.0d

6.43
7.00

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de 
persâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Arad A

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56
6.16
6.50
7.11
7.44
8.00

Petroșenl
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

Tipografia ALEXI, Brașovă.


