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Brașovti, 9 (21) Martie 1885.
Miercurea trecută s’a petrecută în camera depu- 

tațiloră din Viena o scenă turbulentă cum nu s’a mai 
pomenită pân’acum în analele parlamentarismu
lui austriacă. Cei ce au asemânat’o cu scenele 
scandaldse din dieta Croației mergă p6te prea 
departe. Faptă este însă, că și aici prilegiulă la 
cârtă l’au dată pasiunile prea încordate. Este 
ună semnă destulă de gravă și seriosă ală epo- 
cei, că acum și moderațiunea proverbială a re- 
presentanțiloră din Reihsratulu vienesă a trebuită 
să sufere naufragiu lovindu-se de stânca tare a 
naționalismului ofensată.

Suntă mai bine de cinci ani de când Nem- 
țiloră din Austria li s’au luată frânele guvernului 
din mână. De atunci multe s’au schimbată, mai 
alesă în Boemia, în defavorulă politicei suprema- 
tiste germane. Nu ne mirămă prin urmare că 
Germanii austriacl au devenită fărte sensibili.

Dar ceea ce caracterisâză și mai multă si- 
tuațiunea actuală internă din partea de dincolo 
a monarchiei habsburgice, este împrejurarea, că 
Nemții austriac! au devenită mai multă decâtă 
sensibili, au devenită nisce naționaliști germani 
înfocațl.

Nemții austriac! au dus’o relativă mai bine 
decâtă tăte celelalte popâre din monarchiă. Ei 
n’avâu guvernă națională, dar guvernele austri
ece de mai înainte în fondă totă germane erau 
și totă Germanii au trasă celă mai mare folosă 
de aici. Astfelă Germanii Austriei pănă mai eri 
alaltaerl se sâmțiau destulă de bine și tempera
mentului loră paclnică și așeȚată a contribuită 
multă la acâsta.

S’au schimbată însă vremurile. Esperimentele 
din anii 1867—1879 au ațîțată pofta de supre- 
mațiă a Nemțiloră austriac! și a<jl le vine fărte 
greu și numai de-a se gândi să împartă domnia 
cu celelalte naționalități ale imperiului.

Lupta între germanismă și slavismă în Aus
tria mai capătă încă ună caracteră amenințătoră 
prin împrejurarea, că la spatele combatanțiloră 
pândesce puternica Germaniă unită. Dacă schim
bările interidre din Austria s’ar fi severșită celă 
puțină înainte cu douădecl și cinci de ani, lupta 
între slavismă și germanismă n’ar fi avută acestă 
caracteră acută.

Pentru ca nemulțumirea între Germanii aus
triacl să crâscă din ce în ce mai tare, îngrijescă 
și Cehii, prin aceea că se silescă a înegri patrio- 
tismulă conlocuitoriloră loră germani și se folo- 
sescă de acestă mijlocă neiertată întPună modă 
puțină demnă spre a paralisa oposițiunea ger
mană, mai alesă în ceea ce privesce Boemia.

Că acăstă metodă a Cehiloră este fărte gre
șită și fatală, dovedesce destulă de evidentă scan- 
dalulă de Miercuri.

Ună deputată nâmță din Boemia se plânge 
în contra parțialității judecătoriloră, declarândă 
că guvernulă voiesce să facă din Nemți cetățeni 
de a doua mână, cum suntă Rutenii în Galiția. 
Și pentru acăsta, acestă deputată fu amenințată 
cu pumnulă din partea unui membru ală maio
ri tății.

Acăstă a fostă pră multă. Și cine a redi- 
cată pumnulă? Ună Rutănă, care a părăsită causa 
poporului său și acum face servicii asupritori- 
loră lui.

„Lăsa-ți pe Ruteni în pace!“ strigă acelă 
deputată. Acăstă esclamare ne aduce aminte de 
acele ființe din sînulă nostru, ală Româniloră, 
caid se facă luntre și punte pentru Maghiari, stri- 
gându-ne nouă, celoră cari luptămă pentru drep
turile poporului română, necurmată: Lăsați în 
pace pe Români, nu-i jidăriți, căci și așa Un
gurii sunt destulă de întărîtăți în contra loră!

Dar de ce nu lasă în pace Polonii pe Ru
teni, de ce îi asuprescă? De ce nu ne lasă în 
pace pe noi Maghiarii, de ce calcă mereu liber
tatea și drepturile năstre cele mai sfinte?

Noi, (jică Germanii austriac!, nu voimă să 
avemă sărtea Ruteniloră, nu ne aduceți la des
perare, nu ne aduceți acolo, ca să ne sâmțimă ca 
copii nenorociți ai rassei puternice germane!

In acăstă apostrofare, cu care ș’a terminată 
discursulă deputatulă Dr. Knotz, este esprimată 
t6tă seriositatea situațiunei de față în Austria.

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

CRONICA POLITICĂ.
In cestiunea controversată afgană se anunță din 

diverse părți dela Petersburg, că spiritele ar fi aple
cate a deslegâ acăstă cesliune pe cale paclnică (?) 0 scri- 
sdre din Petersburg cătră «Corr. Pol.« întonâză că atâtă 
cei dimprejurulă împăratului, câtă șj partida militară s’au 
întorsă de pe drumulă celă râsboinică. Ordine stricte 
s’ar fi trimesă dela Petersburg cătră comandantulă tru- 
peloră asiatice, ca să nu mai facă niol o mișcare și nici 
ună pasă, care ar pută compromite situațiunea actuală.

Foiloră englesesci li-se scrie din Petersburg, că în 
decursulă unei conversațiunl cu ună generală însemnată, 
care a pledată pentru planulă de estensiune a căii fe
rate din Turchestană, să fi disQ Țarulă: „Nu potă pri
cepe cum îșl p6te cineva închipui, afară de visătorii fan
tastici, că eu așă avă de gândă a declară răsboiu, fiind
că nici o isbăndă a armeloră năstre nu ne ar răsplăti 
sacrificiile ce le-amă aduce. Viitorulă Rusiei în Asia, 
continuă împăratulă, este predestinată pentru realisarea 
gloriăsă prin marșulă necontenită ală civilisațiunii și nu 
prin forța ce se va aplic-â.“ Intr’aceea depeșî dela Te- 
herană spună despre armări rusesc!. Trupe și mate
rială de răsboiu se trimetă mereu în direcțiunea Mervu- 
lui. Trupele înainte de ce plecă suntă binecuvântate de 
preoți cu mare festivitate și li se pune la inimă să se 
lupte vitejesce în contra dușmaniloră Țarului. Domnesce 
mare agitațiune și (|ictî atâtă civilii, câtă și militarii, că 
în cele din urmă totuși se va declară răsboiu Angliei. 
Peste totă au căpătată 16,000 Omeni ordinulă să mârgă 
la Mervă. Drumulă ferată dela Chizil-Arvată la Asea- 
badă se lucrâză cu cea mai mare iuțâlă. O sciisOre din 
Saracă dela 2 1, c. Țice că cinci batalidne și ti ei baterii 
mergă dela Bocara la Mervă. Mai deunătȚle o trupă de 
căzaci au vrută să trâcă prin pasulă dela Zulficară la 
Afganistană, dară fură respinși. Puterea armată a Ru
siei din Mervă se compune dintr’ună batalionă pedeslrime 
dintr’ună regimentă de dragonl și din câțiva Căzaci. In 
Ascabadă se află 8000 de ostași din tăte armele. 0 bri
gadă rusâscă se află pe drumă cu munițiune și cu pro- 
viantă dela Gaucasă cătră Ascabadă.

*

In ședința dela 16 Martie n. a Reichstagului 
germană, prințulă Bismarck, răspuncjendă la ună dis- 
cursă ală egumenului polonă Jazdzewski, dise: «întrebă 
pe d. deputată să spună, dacă restabilirea regatu
lui Poloniei nu este unulă din idealele esprimate pe 
față ale compatrioțiloră săi și anume ale fracțiunei sale? 
Asta nu o va contesta. Dar elă <Ț’ce> °ă restabilirea nu 
o voiescă ei prin răsboin, ci prin o presiune asupra opini- 
unei publice. Asta’i absolută cu neputință: acestă ide
ală d’a se rupe provincii d’ale unui stată e numaiyȚrin- 
tr’ună răsboiu posibilă său printr’ună altă mijlocă, totă 
așa de violentă, revoluțiunea. Orice altă esplicare, 
ca presiunea asupra opiniunei publice, este zadarnică. 

Este în interesulă domniloră, să nu pășăscă la lumină 
prea de vreme cu intențiunile loră, ci să pue împrejurulă 
loră o manta, ca astfelă să p6tă combate imperiulă ger
mană în sînulă parlamentului germană; dar zace în in
teresulă nostru, ală guvernului, să aducemă Ia lumină 
intențiunile acelora, cari în ultimele loră țînte stau în 
față-ne ca dușmani, ca astfelă națiunea să scie de ce 
are să se țină D. deputată în interesulă compatrioțiloră 
săi n’a făcută bine, că m’a silită prin ataculă său să re
petă încă odată acăstă a mea mărturisire. Intemplân- 
du-se să se sfărîme imperiulă germană, să se sdrobâscă 
Prusia, să se dobăre, e întrebarea atunci, dacă Polonia 
nu se va încorpora ca provincia la ună altă imperiu, ori 
dacă învingătorulă va fi înclinată să restabilescă Polo
nia. Nu’i vorbă, esistă în streinătate nisuințe, cărora Ie 
pare folosităre o spinlecare a monarchiei și crearea unei 
vieți de stată, dușmană nouă la Vistulă. Așteptați așa 
dară pănă ce vine și se părtă nenorocitulă răsboiu, dar 
nu comiteți păcatulă de a'lă zugrăvi pe părete! Acăstă 
speranță este deșartă, nu se va realisa, căci guvernele 
înăuntru și afară din Germania sunt lămurite, că ce In
terese au să urmărăscă în acăstă afacere.*

O telegramă din Parisă semnalăză ună articula însem
nată din «Răpublique Franqaise* despre nimici
rea diplomatică a Angliei, cum se esprimă făia 
republicană. Se esprimă în acelă articulă dorința, că o 
Angliă puternică, respectată, democratică și progresistă 
este ună factoră necesară ală ordinii internaționale. Să 
sperămă, adauge, că peste ună ană de r^ile va funcționâ 
în Anglia ună parlamentă nou, care va modifică politica 
esternă a Angliei. Acăstă va aduce cu sine una dintre 
cele mai mari revoluțiunl ale secuiului nostru și prin 
aceea, cu tăte prejudețele de dincăce și de dincolo de 
canală, se va restitui buna înțelegere între cele două na
țiuni unice democratice din Europa.

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

Scene turbulente în camera din Viena.
(Ședința dela 18 Martie st. n.)

Cu ocasiunea desbaterei speciale asupra bugetului 
ministeriului de justițiă, deputatulă Dr. K no tz, unulă din
tre representanții Nemțiloră din Boemia, a criticată, din 
punctulă său de vedere, în modă fărte vehementă mer- 
sulă justiției din Boemia. Elă (Țse că șefii tribunaleloră 
din țâră au începută a face propagandă pentru politica 
guvernului și că prin acăsta-se face ilusoriă independința 
judecătoriloră. Mai multe întâmplări au deșteptată chiar 
între Germanii Boemiei îndoieli în privința acăsta.

Dr, Knotz a atinsă mai ântâiu nesfârșitele confis- 
cațiuni de (Țâre germane și apoi a trecută la ordonanța 
privităre la întrebuințarea limbeloră țării. La curtea de 
apelă boemă numărulă judecătoriloră germani s’a împu
ținată fărte. Procuratura din Boemia a ajunsă a fi ună 
institută aprăpe cu desăvârșire cehică. In cercuri curată 
germane este cunâscerea limbei cehice o condițiune sine 
qua non. S’a începută deja și cu transmutările și mus
trările funcționariloră germani și în justițiă. Noi Ger
manii, (Țee Knotz, voimă ca judecătorii noștri să nu fie 
supuși pasiuniloră naționale și politice, voimă ca în ținu
turile germane să avemă judecătorii noștri esclusivă 
germani.

După acăsta se silesce a documentă, că agitațiunea 
oficiăsă în Boemia contra Germaniloră a ajunsă așa de
parte, că chiar și judecători în posturi mai înalte între- 
buințâză posițiunea loră pentru scopuri de agitațiune. 
Președintele tribunalului din Laipa-boemă avu, ejice Knotz, 
obrăsnicia de a declara cinci dintre cercurile germane 
cele mai inteligente, ce se află la granița împărăției, de 
necapabile pentru esercițiulă funcțiunei de jurați. Acestă 
bărbată a cutezată așader a susțină în modă implicită, 
că în acele 5 cercuri germane nu se află nici ună omă 
de omeniă, cu minte și de caracteră, care să aibă euali- 
ficațiunea de jurată. (Strigări în stânga: lucru ne mai 
aurită!) Și care a fostă intenținnea celoră dela putere? 
Ei sciau că în aceste 5 cercuri nu se va găsi nici unulă, 
care față cu agitațiunea oficiăsă ar tăgădui germanismulă, 
der din cereulă judecătorescă Laipa fură aleși jumătate 
din jurați, pentru că se spera că ei voră servi ca apa- 
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rată pentru agitațiunea economică dusă de guvernă în 
sînulă țârănimei.

Trece apoi la afacerea procesului de înaltă trădare 
dela Warnsdorf. In acestă orașă, situată la graniță 
în nordulă Boemiei, organele guvernului, 4>ce Knotz, au 
oprită cântarea imnului germană «Die Wacht am 
Rhein,» pentru că ar fi periculosă (strigare în stânga: 
Das ist zu diimm!) Așa de multă e îngrijată guvernulă 
ca să nu se infecteze aerulă în Warnsdorf, încâtă spre 
a documenta amiciția și alianța cu imperiulă germană 
vecină a interdisă unei musice militare germane de a 
cântă în uniformă germană pe pământă austriacă. La 
Rosaliile trecute studenții germani din Praga au făcută o 
escursiune în acelă orașă și au ținută aicî ună comersă> 
la care n’au lipsită nici toasturile. Președintele a ridi
cată ună toastă pentru poporulă germană, redactorulă 
Strache a băută pentru Burșenșaftulă germană, âr poe- 
tulă Nittel a toastată pentru Germania universală (AI1- 
deutschland) Comisarulă politică nu s’a aflată îndemnată 
a întrerupe măcară c’ună cuventă pe vorbitori. Cu 
tâte astea, mai târcjiu publicându - se discursurile 
ținute în »Deutsche Hochschule « din Praga, a- 
acâstă foiă fu confiscată și vorbitorii au fostă citați în
aintea tribunalului fiindă bănuițl de crima de înaltă tră
dare. Deodată la 18 Decemvre an. tr. Strache, Nittel și 
Herrenhăuser an fostă chiămați la Laipa și acolo ares
tați. Guvernulă a cerută grația împârătâscă pentru ares
tați, dar nu din causa loră, ci pentru ca să-și acopere 
propria sa călcare sacrilegă a dreptului (Aplause în stânga). 
Numai cu grația a putută scăpă guvernulă din strîmtbre, 
căci totă ce s’a putută Impută aceloră vorbitori a fostă, 
că ei au cerută dela Germani să fie cu entusiasmă 
națională, pentru că lipsa de mândriă și de consciință 
națională încuragiază numai pe adversarii loră și îi face 
mai nerușinațl.

După aceste adause dep. Knotz:
«Guvernulă nu se pâte desvinovăți nici odată de 

acâstă fărădelege. Așa ceva numai în Austria și numai 
sub acestă guvernă se pâte întâmpla. înaintea ochiloră1 
noștri s’a făcută unirea Germaniei, amă serbată victoria 
frațiloră noștri de ună sânge, dar amă rămasă credin
cioși vechei Austrie. In ce modă ar fi lucrată pâte alte 
națiuni (Con'racjicerî în drăpta, mare mișcare), când ară 
vedea Ia granițele loră ună stată unită naționalicește? 
(Nouă contradiceri în drepta). Avemă convingerea, că 
nisuința acestui guvernă este îndreptată într’acolo, ca pe 
Germani să’i facă cetățeni de a doua clasă, să’i facă he- 
loți ai slavismului, ca pe Italieni în Dalmația și pe Ru
teni în Galiția *

Deputatulă polonă Dr. Czerkawski, Rutenă care 
merge cu Polonii,) se ridică dela loculă său, alărgă pănă 
la Dr. Knotz și, amenințându-lă cu mâna drâptă, strigă 
fârte iritată: ,Lasă pe Ruteni în pace!<

AcesLă incidență provâcă o scenă cum nu s’a mai 
întâmplată, pâte, în parlamentulă austriacă. Stânga în- 
trâgă e în piciâre, toți se îmbulzescă la Dr. Knotz, care 
îșl întrerupe discursulă; drăpta alărgă în stânga, care 
strigă: »Ne mai aurită! Asta’i o impertinență! Cine în- 
drăsnesce să’ntrerupă pe ună deputată în astfelă de modă?! 
La o parte cu întrerupătorulă!« Larma e atâtă de mare 
încâtă nu se mai aude nici ună cuventă. Deputății stân
gei se apropiă de Czerkawski, ca să’lă facă se pără- 
săscă stânga. Pacher și Dumba îlă ducă la brață1 
în drăpta. Camera se discompune în grupuri. Inzadară 
președintele sună clopoțelulă ca să restabilăscă liniștea. 
Galeriile aplaudă fîe-care strigătă ală slângei. Se aude 
ici-colo șuerături. Se cere în sală să se golăscă gale
riile. Schonerer strigă: «Goliți întregă parlamentnlă 
și faceți Papă pe Prazak.“

Knotz: «Prin astfelă de obrăznicii și atacuri per
sonale nu mă veți zăpăci.» (Aplause în strângă și pe 
galerii.)

Președintele abia isbutesce să vorbăscă și provăcă 
publiculă să părăsăscă galeriile. Mișcarea e mare. Pre
ședintele întrerupe ședința și-și părăsesce loculă. Pu
bliculă la începută se opune d’a părăsi galeriile, dar în 
fine ese afară cu soția D-rului Knotz cu totă.

Agitațiunea în sală continuă. Dr. Knotz nu mai 
pâte vorbi. Drăptă mai totă părăsesce sala, numai câțiva 
Poloni se așâtjă aprâpe de stânga.

Președinte provocă pe deputațl să trâcă la locurile 
loră, pe Czerkavski îlă chiamă la ordine, âr pe Knotz 
îlă provocă să vorbăscă mai departe.

Dr. Knotz: «Suntă satisfăcută prin chiămarea la 
ordine a deputatului Czerkavski din Galiția, a acelui de
putată, care a cutezată a pătrunde în tabăra nâstră ger
mană și de a mă amenință cu pumnulă. (Aplause în 
stânga.) Amă disă, că guvernulă nisuesce să arunce pe 
Germani în aceea nenorocită situațiune, ca pe Italieni în 
Dalmația și ca pe Ruteni în Galiția. Că acâstă afirmare 
a mea e corectă, vorbescu cifrele următâre: In Galiția 
suntă 3 miliâne de Poloni și 21/i mi li 6 ne de 
Ruteni; Polonii trimită în parlamentă 59 de
putațl, 6r Rutenii numai 3 deputațl. Germanii voră 
păși cu tâtă puterea și hotărîrea, ca să nu aibă și ei o ase

menea sărte. Dreptei nu-i va succede să întunece pentru tot- 
dăuna stelele poporului germană în Austria și să răstărne 
pe Germani de pe acelă piedestală, pe care l’a așezată 
storia. Noi amă întemeiată acestă stată, noi amă lup
tată pentru acestă stată. In rândurile nâstre nu aflațl 
nici ună trădătoră. (Intorcându-se cătră drăpta). Suntă 
vorbe sincere ce vă adreseză eu, ca bărbată germană, 
ca Germană din Austria: N u aduceți lucrulă acolo, 
ca poporulă germană să-și aducă aminte de 
frații loră de sânge și întregă să ajungă la 
cunoscința, că noi suntemă strîmtorațl în 
patria năstră, că suntemă copii ai durerii din 
rasă germană.»

După încheiarea ședinții, Czerkavski cerându-șl scuse 
dela Knotz, își strînseră mânile amândoi deputății și se 
depărtară.

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

SOIRILE PILEI.
In Măgărei au isbucnită în 17 Martie n. două fo

curi. unulă pela ora 1 aupă amâtjî, arcjândă două colibe, 
o șură, ună șopronă și două staule; într’unulă din aces
tea au arsă 5 vite. Ală doilea focă, care a fostă pusă 
de o mână rea, a consumată o șură și o claiă cu paie. 
Paguba au suferit’o duoi Români.

—0-
Inspectorulă școlară ungurescă din comitatulă Hu- 

nedârei își dă tâte silințele să se înființeze scâle de stată 
în Deva, Lojadă, Hosdată și Ponoră.

—0-
Câștigătorulă sumei de 1000 de galbeni dela lo- 

tăria săraciloră dm Viena s’a găsită. Se numesce Iosef 
Pollak, agentă ală unei fabrice de hârtiă din Pesta. 
Banii i-a și ridicată. Losulă îlă cumpărase dela ună 
comerciantă de hârtiă din Făgărașă, la îmbiarea acestuia.

-o- î&
In Custeli, comitatulă Timișârei, judecătorulă de 

acolo Dumitru PopovicI a descoperită o bandă de falsi
ficatori de monede. Falsificau din zincă băncuțe de câte 
20 cr. și le dedâu în circulațiune printre țărani.

—0—
Se vorbesce că în loculă vacantă de archiepiscopă 

romano-catolică în Bucuresei se va numi episcopulă Hya- 
cint Ronay, fostă profesoră de istoriă și limba maghiară 
a Archiducesei Maria Valeria, fica cea mai mică a îm
păratului Austriei. , Pești Naplo*, reproducândă după 
fiarele din Viena acâstă scire, 4’ce guvernulă ungurescă 
ar susțină pe lângă scaunulă pontificială din Roma nu
mirea menționatului episcopă.

—0—
Din scrierile venerabilului luplătoră politică, d. C. 

A. Rosetti, a eșită de sub țipară volumulă I. din: «Scrieri 
din junețe și din exilă/ de G. A. Rosetti. Acestă tomă 
conține: Manfred, poemă dramatică în trei acte de 
Lord Biron, tradusă din englezesce la 1843 de G. A. 
Rosetti. Câsurile de mulțămire ale lui C. A. Ro
setti, publicate în 1843 pentru prima âră. Câteva 
poesii mai nouă și câteva cuvinte asupra can
țonetei. In curândă va apără tomulă II. care va 
conține ,Scrierile din exilă.* Ambele tomuri cari voră 
avea peste 600 pagini costă 10 lei. Tomulă I. se gă- 
sesce chiar de acum la administrațiunea «Românului.» 

—0-
, Voința Națională* comunică că d-nii Șomer et 

Bonner, proprietarii magasinului de haipe de damă din 
strada Lipscani, au încetată plățile cu ună pasivă de 
280,000 lei.

—0—
Amicii arteloră este numele unei nouă societăți 

înființată de curândă în Iași și ală cărei scopă este de 
a propagă gustulă pentru arte în publică.

—0—
Printr’ună proiectă de lege, depusă în camera română 

pentru fixarea tarifului generală ală taxeloră vamale de 
importare și exportare,- se abrogă legea din 25 Iuliu 1878 
și se pune în aplicare tarifulă autonomă dela 16 Maiu 1876, 
până la promulgarea unui nou tarifă generală. Proiec- 
tulă mai dă guvernului facultatea de a modifică compu
nerea și clasificarea articoleloră, de a înlocui taxele ad- 
valorem prin taxe specifice pe greutate și de a spori 
drepturile fixate prin acestă tarifă pănă la celă multă 
50 la sută asupra valorei mărfuriloră, după tabela pre- 
țuriloră fixate de comisiunea de valori de pe lângă mi- 
nisterulă financeloră. Modificațiunile Introduse în tarife 
se voră supune ratificării corpuriloră legiuitâre în prima 
sesiune ce va urmă după decretarea loră. Disposițiunile 
acestei legi voră intra în vigâre la 1 Iuliu 1885.

—0—
Guvernulă sârbescă a dată ordină să se facă ur

mărire judiciară aceloră (jiare, care au împrăștiată sgo- 
motele alarmatâre despre o pretinsă concentrare de trupe 
austriace la granița sârbâscă și despre intențiunea aces
tora d’a trece prin Sârbia spre Novibazară și Salonică.

—0—

In Chievă și Odessa s’au făcută numerâse arestări 
de nihiliștl, între cari se află mulțl școlari de gimnasiu, 
cari abia au ajunsă etatea de 14 pănă la 15 ani și cari 
suntă fii de părinți cu vac]ă.

—0—
Concertă-serată. Atragemă din nou atențiu

nea publicului asupra seratei ce o va da capela orășe- 
nâscă, Duminecă săra în 22 Martie n., în sala Hote
lului Nr. 1. Intrarea 30 cr. lnceputulă la 8 bre. Programe 
se voră da la cassă.

-----o-----

Afacerea bibliotecei „Ioantt Popii Maiorii.“
Cacuciu, în 16 Martie n. 1885.

Domnule Redactoră! După cum se vede din Nr. 
46 ală prețuitului diară «Gazeta Transilvaniei» pro 1885, 
eu sunt provocată publice prin «Ună fiu ală națiunei» 
spre a dâ deslușirea necesară cu privire la manipularea 
baniloră incurșl în fondulă bibliotecei donate de defunc- 
tulă Ioană Popă Maioră din Reghinulă săsescă pentru 
inteligința română aflătâre în jurulă Gurghiului; — și 
despre aceea că în diua de acji biblioteca în ce stare se 
află și că în faptă mai esistă aceea ori ba? —și altele.

Este dreptă și adevărată, că defunctulă Ioană Popă 
Maioră din Reghinulă săsescă încă până ce a fostă în 
viață în anulă 1876 a donată pentru inteligința română 
aflătâre în jurulă Gurghiului biblioteca sa stătătore din 
mai multe cărți în diferite limbi ale patriei cu archivă 
cu totă; — și aceea după pofta donatorului în 22 Sep- 
temvre 1870 s’a trimisă și încredințată d-lui Nicolau Pe
tru prootă gr. cat. în Gurghiu, opidă, — și acuma locă 
de petrecere pentru vânată a prințului de corână Ru- 
dolfă. Despre acâsta apoi inteligința a fostă preste totă 
încunosciințată.

Insă durere, că fiindă de mai înainte vreme la mij- 
locă o neînțelegere între omeni, despre care tacă, biblio
teca donată spre dauna nâstră a tuturoră a stagnată și 
a zăcută închisă în biserica cea frumâsă gr. cat. a Gur
ghiului și nimenea nici ună pasă pentru înaintarea ei nu 
a făcută.

Din întâmplare în 15 Octomvre 1878 în casa dom
nului preotă gr. cat. leremie Harșiană din Chicherulă de 
josă s’a nimerită a fi mai mulțl domni preoți români față, 
între cari m’arn aflată și eu. Atuncea între glume și 
altele am făcută propunerea, ca sâ începemă ceva cu 
biblioteca susă cjisă; la acâsta dumnealoră au consimțită 
și au aprobată, încredlnțându-ml mie tâtă afacerea sub 
cuvântă că la timpă mă voră ajutâ și în ceea ce voiu 
întreprinde mă voră sprijini.

M’am resolvată a primi sarcina și în 24 Octomvre 
1878 am înaintată o rugare cătră oficiulă procesuală în 
Gurghiu pentru concediu, spre a putâ ținâ o ședință pu
blică în Gurghiu, în care apoi să ne putemă consultă și 
pune în ordine bună cu biblioteca. Și acâsta am fă- 
cut’o,, pentru ca de o parte să potă dâ ună sboră mai 
mare întreprinderei nâstre, âră de altă parte ca răuvoi
torii din Gurghiu să nu aibă cuventă de a denunță în 
contra năstră.

Nu sciu pentru ce și din ce punctă de vedere, că 
oficiulă procesuală rugarea mi-a transpus’o spre resolvare vi- 
ce-comitelui în Mureșă-Oșorheiu; acela apoi după ce m’a as
cultată pre mine în persână despre starea lucrului, rugarea a 
resolvat’o pe calea oficiului procesuală cu data 6 Noemv. 1878 
Nr. 11.114 — resoluțiunea a fostă îmbucurătâre, căci 
ni s’a concesă ținerea ședinței proiectate, cu adaogerea 
însă, ca mai înainte de tâte, cu privire la obiectele 
ce se voră pune la desbatere în ședință, să așternă 
«Programulă» și totodată să făcă cunoscută cjiua hotă- 
rîtă pentru consultare, ca așa din partea ofic. politică 
să se pâtă lua măsurile necesare de supraveghiare..

Așa amă și făcută după cum a sunată porunca de 
susă, âr eu în conțelegere cu câțiva domni preoți ro
mâni, amă începută a scrie și a trimite la Invitări preste 
totă loculă și în tâte părțile etc.

Ținerea ședinței spre consultare în obiectulă susă 
atinsă s’a hotărîtă pe (jiua de 8 Ianuariu 1879 a. m. la 
10 bre în Gurghiu în edificiulă scâlei gr. cat.

In acea tȚ și la acea ședință a luată parte ună 
numără însemnată din inteligința română, și ca comisară 
din partea ofic. politică pentru supraveghiare a fostă 
delegată adjunctulă de jude procesuală, care încă mai 
înainte de toți venise în scâlă spre a studia și a face 
dare de sâmă despre mișcările și afacerile nâstre, scii 
cum merge aceea.

Participanții, respective Invitații după sosire, amăsu- 
rată pct. I din Programă, au fostă primiți din partea 
domnului Nicolau Petru preotă gr. cat. în Gurghiu prin 
o cuvântare scurtă, dâr cuprincjătâre.

După cuvântarea de primire amâsurată pct. II din 
Programă, presidiulă s’a încredințată 'provisoriu domnu
lui Patriciu Barbu, advocată în Reghinulă săsescă, și ca 
notară a fostă chiămată domnulă Alexandru Târnăvânu 
preotă gr. cat. în Hodacă, cărora amăsurată pct. IV din 
Programă li s’au pusă înainte pe masă resoluțiunile pri
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mite din partea autorifățiloră politice și alte acte, care 
au trebuită a se luă la desbatere în ședință.

Tăte au fostă bine și au cursă în ordine bună, 
mulțămilă domnului advocată, care a condusă presidiulă 
provisoră.

Când s’au finită unele și altele, participanții au pă
șită la alegere definitivă a presidentului, vice-presidentului 
notarului și bibliotecarului totodată ca cassară. Posturile 
acestea suntă ocupate prin persâne demne de tâtă în
crederea și nu este de lipsă să-i adnoteză cu numele, 
pentru că la timpă despre tâte ’șl voră sci da sâma, în- 
semneză numai pentru ca să scie «fiulă națiunii,* că eu 
nu mă aflu în numărulă acelora; atuncea apoi s’a alesă 
și o comisiune, care s’a însărcinată cu compunerea .Sta
tutului* necesară.

Acuma «fiulă națiunii,* care m’a provocată sedau 
deslușire în afacerea obiectului susă 'amintită, să bine 
voiască a medita înainte cetindă următârele și a se 
tărî într’acolo, ca pre mine dela răspunderea mai 
parte să mă absolveze și să mă ștârgă cu totulă 
lista învinovățirii.

După cum dice , fiulă națiunii,* cu ocasiunea con
sultării din 8 Ianuariu 1879 este dreptă și adevărată, că 
s’a încasată o sumuliță frumâsă de bani; aceea însă în 
momentulă acela s’a încredințată casarului alesă spre 
manipularea mai departe.

Când s’a ținută petrecerea cu jocă în 1879 în co
muna Hodacă, ârășl s’au încasată bani; aceștia, în câtă 
sciu eu, se află în mâna 
culae Manția din Ibanescl, 
la timpă îșl va da sâma.

In 5 Maiu 1879, în 
în Gurghiu a Il-a ședință, 
incursă bani, — și aceia 
rului.

ho- 
de- 
din

domnului notarii cercualii Ni- 
despre ce asemenea credti că

obiectulă susă Qisă s’a ținută 
cu ocasiunea căreia ărășl au 
s’au încredințată totă casa-’

Despre altele nu sciu, pentrucă din 5 Maia 1879, 
după cum scimă cu toții, pănă acji altă ședință în afa- 

bibliotecei nu s’a ținută, nici dare de sâmă despre în-cerea 
casarea și manipularea baniloră nu s’a făcută, cu tâte că 
voia și dorința tuturora ară fi, ca — după cum facă al
ții și se întâmplă în alte locuri, — să facemă și noi, și 
să să întâmple și la noi. Vocea sună peste totă loculă; 
»Să înființămă biblioteci/

Mai departe, biblioteca de sub întrebare esistă și 
s(|I, numai câtă sceea se află totă închisă în sânta bi
serică gr. cat. a Gurghiului. Trebue dară deschisă și 
pornită cu dînsa înainte, spre a ne ajunge scopulă.

Este dreptă, «fiule ală națiunii*, că pe basa aces
tora justificări motivate îmi vei da absolutoriu deplină? 
Suntă sigură că da, dar și altcum lucrulă naturală și de 
sine se’nțelege, că deorece afacerea și conducerea biblio
tecii susă menționate s’a încredințată altora, răspunde
rea cade asupra acelora.

Pe «fiiulă națiunei,* nu’i vorbă, cu dreptă cuvântă 
îlă părtinăscă și eu în pasulă său, pentrucă, (jeu, în ună 
timpă așa îndelungată, din gata a nu face nimica, în- 
semnâză rea economiă, și dauna e mare, pentru că amă 
rămasă îndărătă cu desvoltarea în sciință și în cultură.

Să reparămă dară greșâla făcută fără a ne imputa 
unulă altuia și âtă cum:

Vorba este, peste totă de-a înainta în sciință și’n 
cultură cu pași repedl, din causă mai vertosă că trăimă 
în secululă civilisațiunei și culturei. Și nu trebue uitată, 
că toți câți scimă carte, multă său puțină, avemă o sa
cră datorință de împlinită: d’a propovedui și lăți pe tâte 
căile învățătura intre poporulă română.

Să ne unimă dară în cugete, să ne unimă în sim
țiri, și cu puteri unite să începemă a lucră mai cu e- 
nergiă, și în câtă ne va fi cu putință și ne voră ajuta 
puterile, să facemă lucruri bune pentru poporă și națiu
nea română, dăcă e vorba să avemă succesă îmbucură- 
toră, care pe viitoră următoriloră noștri să le servăscă 
de esemplu. Casiodoră a (|isă: Este urîtă și rușinosă 
lucru a fi streină în propria patriă.

Ună cuvântă cătră domnulă președinte ală biblio- 
tecei, donată prin defunctulă de piă memoriă Ioană Popă 
Maioră în Reghinulă săsescă — apoi încheiu.

Activitatea d-tale de pănă acuma pe deplină este 
cunoscută înaintea nâstră, bunătatea și binefacerea ce ai 
prestată pănă acuma pentru poporă și națiunea română, 
te-a făcută demnă de iubirea poporului română. Eară 
puțina inteligință română din jurulă Gurghiului te sti- 
măză și respectâză ca pe unulă, care pentru poporulă 
română ai făcută multă bine. Fă dară și acuma, te 
rogă, și câtă mai în grabă conchemă ședință în aface
rea bibliotecii amintite, în care apoi să se citâscă «Sta- 
tutulă< și trimită spre întărire la loculă competentă; âr’ 
casarulă să-și facă dare de sâmă despre manipularea bani
loră incurșl în fondulă bibliotecei și să dea raportă des
pre starea bibliotecei de pănă acuma, ca așa spiritele să 
se pdtă liniști, âr publiculă să fiă lămurită asupra afa
cerii.

Credă că «fiulă națiunei* vs fi pe deplină satisfă
cută ce cele ce am scrisă. Daniilti Farcașfl.

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

I

1

Din Japonia.
Invățații distinși japonezi și d’impreună cu ei tine

rimea luminată, care se duce cu grămada în fiecare ană 
să’șl complecteze studiile în Europa, au organisată la 
Tokio o societate avândă de scopă înlocuirea scrierei 
japoneze prin literile latine.

întâia reunire a acestei societăți s’a ținută la 2 De- 
cemvre și a fostă presidată de d. Tavao, licențiată în 
sciințele matematice și profesoră de arstronomiă la Uni- 
vesitate; 93 de persâne, aparținândă sciințeloră și învă
țământului, au luată parte la densa. D. Toyama, deca- 
nulă facultății, luândă cuvântulă, a lăudată meritele re
lative ale ambeloră sisteme de scriere, făcendă să reiasă 
la urmă avantegiele scrierei latinesc?; a tjisă că adopta
rea alfabetului romană va înlesni în tâte șcâlele Japoniei 
învățământulă literaturei străine și alu sciințeloră europene 
și că miniștrii nu suntă vrăjmași ai acestui proiectă, dâr 
că va trebui mai întâiu a se găsi ună sistemă ușoră în 
aplicațiune, pentru ca ei atunci să’lă pâtă favorisâ. D. 
Otouki, directorulă ministerului instrucțiunei, a rugată a- 
dunarea să numâscă înainte de tâte o comisiune însărci
nată a prepara ună proiectă de regulamentă, ceea ce s’a 
și făcută. Cum e adl sislemulă japoneză, trebuescă 10 
ani unui europână ca să aibă o cunoștință mai întinsă 
asupra limbei scrise; cu reforma ce s’a proiectată, însă 
va putea s’o învețe ori și cine în câteva luni. Punctulă 
dificilă e a se găsi ună sistemă, care să facă substituirea 
lesniciosă.

La Tokio se mai află încă o altă societate savantă 
a cărei misiune este d’a scote din limba națională ca
racterele chinezescl, cari s’au introdusă în numără forte 

j mare. Acâstă societate este presidată de principele Ari- 
sugawa Takehito și are ună mare numără de aderenți 
deși e de fondațiune recentă. Succesulă acesta de unde 
âre să resulte ? Fără îndoială din aceea că ura și repul- 
siunea Japoneziloră pentru totă ce este chinezescă se 
măresce continuu pe qli ce merge.

Deosebită de acâsta, censura japoneză are multă 
de lucru în acestă momentă, și fârte rară apare ună tjiară 
indigenă, care să nu aibă coldne întregi deșerte în urma 
suprimăriloră oficiale.

Intr’o țâră unde domnesce o censură atâtă de odi- 
osă ca în Japonia, articulele politice cari apară în cjiare 
suntă ca și cum ar fi oficiale, ceea ce într’o țâră de li
bertate e cu totulă altfelă.

Dreptă aceea, e utilă pâte să dămă o importanță 
ârecare la două note apărute în Tokio, în cele mai răs
pândite două foi; »Nitchi Nitclii Chimbun* și «Tchoya Chim
bun.* '

Cea dintâiu declară, că nici odată nu s’a presentată 
ocasiune mai frumâsă d’a obliga pe China să renunțe 
la pretențiunile sale asupra Coreei, și nu trebue să scă- 
pămă acâstă ocasiune esclamă ea, dacă voimă a evită 
pentru viitoră evenimente grave. Cruzimile recente dela 
Seoulă, îndrăsnâla soldațiloră chinezi cari au atacată și 
urmărită pe representantulă Japoniei, ingerința Chinei în 
afacerile interne ale Coreei, suntă tâte nisce înjurii ce 
nu trebuescă lăsate fără reparațiune, altfelă ar produce 
pete neșterse peste onârea și demnitatea țărei nâstre.* 

Ală doilea organă de publicitate »Tchoya Chimbun,* 
care e foste răspândită, cjice lămurită Chineziloră: »Ne- 
ațl insultată, ați atacată trupele nâstre și ne ați ucisă 
compatrioții, voimă o compensare, și dacă nu o veți da 
ceremă asistența puteriloră. Ne vomă pune în raportă 
cu Franța, spuindu-i că pacea său resboiulă stă în mâ- 
njle nâstre, și dacă ea va voi să facă alianță cu noi, îi 
vomă cere să ne împrumate cu câteva miliâne de franci 
pe cari să-i plătimă prin vărsări anuale fără dobândă.» 
Pentru ca Franța să împrumute bani Japoniei, lucrulă e 
fârte posibilă, dar fără dobândă, acâsta e camă greu. 
Ceea-ce e sigură însă, e că spiritulă publică în Japonia 
e fârte aprinsă în contra Chinei.

Armata japoneză, dimpreună cu reservele, numără 
96,000 de omeni. E puțină pentru o populațiune de 37 
miliâne de suflete. Dar ca compensațiă ea are 30,662 
de scâle diverse cu o populațiune de 3,090,918 elevi și 
cu 89,620 de profesori!

Același 4’arii ne spune că cei 125 de Germani, 
angagiațl la Berlin de cătră Li-Fong-Pao. au fostă ne- 
voițl, întrândă în serviciulă armatei Chinei, să-și ia fie
care câte ună nume chinezescă. Solda loră trebue să 
fie fârte mare, de âre-ce ună siDgură artileristă germană 
primesce 1000 de franci pe lună, âr mașiniștii câte 1500. 
Deosebită de acâsta, guvernulă chineză trebue să verse 
30,000 de franci familiei celui care va muri în luptă. 

o-

lui 
de 
sa

DIVERSE.
Ataculti unui vulturii. — In apropierea Carlovețu- 

mai mulțl 6menî erau ocupați la lucrările drumului 
feră; d’odată ună 1 crătoră aude ună vuetă d’asupra 
și zărește o umbră mare asupra capului său. In mo

mentulă când îșl ridică capulă să afle isvorulă vuetului, 
în același momentă ună vulturfl se repede ca fulgerulă

gimnasiului din Neoplanta. Se scie, că acestii 
vulturi atacă cai și alte vite împlântândă ghia- 

trupulfl jertfei sale și rupândă o parte de carne din 
Insă atacarea omului în acestă modă este ună 

că vulturutfl pe bietulă

pe peptulă omului, se încleștă în pântecele lui și începe a 
ciocăni cu cioeulă său în pântecele lucrătorului. Acesta 
perplexă și copleșită de vehemența atacului d’abia pută 
în pripă să strige ajutoră. Numai acum observară scena 
și ceilalți lucrători împrăștiațî, și alergară întru ajutoră. 
Vulturulă era înfuriată, ciocănea cu cioculă și bătea cu 
aripile din tâte puterile, astfelă încâtă 6menii apucândă 
vulturulă de grumază d’abia îlă putură descleșta cu mâ- 
nile de pe trupulă bietului atacată, care spre norocire 
scăpă cu spaima și hainele rupte și astfelă nevătămată. 
Vulturulă este unulă din cele mai desvoltate esemplare 
de soiulă Halgaetos Albacilla. Princjându’lă Omenii l’au 
legată și l’au vândută inginerului d’acolo, care apoi l’a 
donată 
soiu de 
răle în 
trupă.
casă fârte rară, și e probabilă, 
lucrătoră plecată l’a ținută de vr’ună animală patrupedă.

* **
Procesă pentru ună capă de mortă. — Bărbatulă 

unei mâșe din Chievă, cu numele RoscorovicI, îșl vân- 
duse unui profesoră din Moscva, Dr. Walter, capulă pen
tru 500 de ruble, pe care le și primise înainte. Curendă 
după aceea muri RoscorovicI, și doctorulă plecă le Chiev 
ca să’șl ia capulă; familia însă înmormântase în grabă 
pe răposatulă, bine înțelesă cu capă cu totă. Doctorulă 
a intentată acum procesă în contra moștenitoriloră.

* **
Efectulă unei predice. — Unulă din preoții cei mai 

iubiți ai Parisului ținu deunăzi în cuartalulă -lucrătoriloră 
o predică ca în postă, în care între altele (jise ascultă- 
toriloră: ,Când sună clopotulă care vă chiamă la bise
rică, vă puneți pe ureche și nu auriți; când vi se cere 
ceva de pomană, busunarele le țineți strînsă; pentru ni- 
mică n’avețl simță decâlă pentru .... 
venerabilulă preotă să fluere cu cea 
tate cele dinteiu tacte ale unei polci din acestă sesonă 
forte multă plăcută. Dar, o diavole! deodată începu a 
cântă totă adunarea și nu încetă decâtă când s’a ter
minată plăcuta polcă cu tâte repețirile ei. Nu s’a ju- 

cum se pare numai din causa lipsei de spațiu
------ o-------

* și aci începu 
mai mare virtuosi-

cată,

Cureulu la bursa de Vlena
din 20 Martie st. n. 1885.

de aură 4°/0 . . . 99.25 
de hârtiă 5°/0 • . 94.05

Rentă
Rentă
Imprumutultt căilorh ferate 

ungare ................
Amortisarea datoriei 

lorii ferate de ostil 
(1-ma emisiune) .

Amortisarea datoriei 
lord ferate de ostil 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorii ferate de ostil 
(3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare
Bonuri' cu cl. de sortare 1C3.— 
Bonuri 

miști
Bonuri
Bonuri

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

vină ung........................99.—
Imprumutuld cu premiu

ung...................................119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului 
Renta de hărtiă austriacă 
Renta de arg. austr. . . 
Renta de aurii austr. . . 
Losurile din 1860 . . .
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  863 —
Act. băncel de credită ung. 310.50 
Act. băncel de credită austr. 302.75 
Argintulti —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’orI................9.79 ‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.70

119.30
83 50
8390

108 70
139 -

. . 147.— 
căi- 
ung.

. . 98.50 
căi- 
ung.

. . 122 50 
căi- 
ung.

. . 109.60 
. . 102.90

rurale Banat-Ti- 
........................... 102. - 

cu cl. de sortarel02. — 
rurale transilvane 102.—

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 6 Martie st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92V2 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94 —

> convert. (6°/0) 897/s —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 33 —
Credit fonc. rural (7®/n) . . lOOVa —

» H „ (5%' 853/* —
> » urban (7%s . . 967s —
> > > (6%; 901/,' —
> > » (5%: 83’/* —

Banca națională a României 1200 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 294 —

< > > Națională 210 —
Aură 12.7,% —
Bancnote austriace contra aurii

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Martie st. o. 1885.

Discontulă

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.72
Argint românesc................. . » 8.65 8.70
Napoleon-d’orI..................... . » 9.78 > 9.80
Lire turcescl......................... . « 11.04 » 11.06
Imperiali............................. . « 10.02 A 10.04
Galbeni................................. . « 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. «Albina* . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusescl..................... . » 126. 127.—

> ană.7—10 % pe

Bțe» Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potu cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Editorii: la cobii Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr, Aurelii Mureșianu
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Anunțămîî acelora onorați cetitori, cari voră binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, 

că avemă încă în reservă numeri dela începutulă anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea com
pletă. Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

tee de ferii 
sistemu Wertheim 

ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu 
potu sparge, din renumita fabrică de casse

se

j L. FLEISCHER.
| oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
| condițiunl și în tote mărimile.

I Iusd'nianu M. Gr ama,
di fabricei în Brașovă.

* 

* 
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Comande din provincie
sd execută pnnctualiA

(Nr. 25)

se

Joliauu Hoff’s 
Brustmalzextrakt-Bonbons 

ă 60, 30, 15 și 10 cr. veritabile 
numai în tocuri albastre.

Extracții de Mafia a fini 
loanik Holf „Gesundlieits- 

băer.64 0 sticlă 65 cr.

Pentru saisonulă de primăvară bemb

Toalete
de promenade, de mirese 

și de casâ
Mantale de pldie, Jaquete și Mantile după 

cea mai nouă modă
*«. ■ 

confecționezi de grabă și» cu prețuri moderate 
la

(fâovdsznai & (Keresztesy
în salonulă loră de confecțiuni de dame 

SSrașovu (piața mare.)

te 
te

Primele veritabile bombSne din Malzextract de piepttl pentru 
desfacerea flegmei ale lui Io an ti Hoff sunt în hârtiă albastră.

Extracția de Mal® coijccm- 
tratii a Iui Hfoff. 0 sticlă 1 fl.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Ună milionîî de scrisori de recunoștință din partea însănătoșațiloră, mii 
de raporturi de vindecare dela medici, case de sănătate, dau garanțiă pentru 
efectulă lecuitoră.

Johaun Sîoff ’ s
Malzgesundheits-Chocolade.

l/2 Kilo I. fl. 2.40 cr. II. fl. 1.60
1/i Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr.

Raporturi de lecuire dilnice 
pentru vindecarea bdlei de peptă, de plumânl, afecțiuni cataralice, 
slăbiciune de digestiune și de nervi, anemia și slăbire, pentru 6menl 
slabi de constituțiă și reconvalescenți, suntă o îmbucurătdre garanțiă 
pentru ori ce suferindă și învinge speranța lui într’o apropiată le

cuire prin întrebuințarea unoră preparate așa de probate.

10AMU HOFF 
inventatorulă și fabricatorul^ preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulțl suverani din Europa etc.
Wieu, Stadt, Graben, Eraunerstrasse Nr. 8.

Berladă 16 Apriliu 1883 (Moldova).
On. D-le: Johann Hoff’s Malzextract-Gesundheitsbier au ameliorată durerea 

de peptă și tușea cea mare astfelă, încâtă mă vădă îndemnată a Vă esprima 
mulțămirea mea cea mai intimă, — și a recomanda preparatele D-v6stră gus- 
tdse și lecuitore tuturoră suferindiloră.

Vă trimită totodată fl. 18, pentru cari Vă rogă a espedia imediată prin 
calea ferată (mare iuțelă) 28 butelii Malzextract-Gesundheitsbier, 4 tocuri Malz- 
Chocolade Nr. I- — In așteptarea avisului de trimetere mă subsemnă

Cu distinsă stimă S. Weinstock.

Fălticeni, 17 Iuliu 1881.
On. D-le: Joană Hoffsche preparate de Malz influințecjă asupra stărei sa

nitare a soției mele în tr’ună modă forte tămăduitorii, și astfelQ mă vădă silită 
a comanda din nou 50 butelii Johană Hoff’sches Malzextraclbier și 3 tocuri 
Johann Hoff’sche Brustmalzbonbons. Vă rogii a espedia aceste curambursă prin 
D-nă Leon Fokschaner în Itzkani.

Cu stimă Adolf Sommer, Fălticeni.

iXtaportii de lecuire oUcialu.
Joană Hoff’sches Malzextract-Gesundheitsbier este ună preparată forte pre- 

țiosă. La cașuri de oboselă di slăbiciune cu deosebire la reconvalescențil în 
h urma friguriloră s’au constatată întrebuințarea acestea ca forte binefăcăfore.

Dr. J. Briglit, în Forest Hill (Englitera.)

IDeposîte principale: în Brașovă: Demeter Eremias, și la tote 
farmaciile mai renumite, Bistrița: Cari Nussbăcher, Bucurescl: F. Bruss, 
farmacistă, și Gustav Rietz Karlsburg (Alba-Iulia): S. Michelyes farm., Dees’- 
Fr. Nik, Sibiiu (Hermanstadt): C. Bugarsky, F. Jahn Săhne, Clușiu (Klau- 

I senburg) J. B. Misselbacher sen., Fr. Gergely, Csiki L., Mârosvâsârhely: 
1 M. Bucher, Karl Hutflesz, Mediașă: Karl Breckner, Nagy-Enyed: Winlder 

| Johann, Sz. Szt. Gyorgy: Barabas Franz farm., Schăssburg: F. Schuster 
farm., J. B. Teutsch, Sz.-R.egen: J. Czoppelt farm., Tor da: J. Timbus 
& Sohn.

60 mari decoraținnl, înființată 1847 Ia Viena și Budapesta 1861. 
' ’ ’____________ ’___________ (Nr. 31)
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*J] Mostre se trimitii la cerere franco.

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

aici ună W

(Nr. 13)

0URSU
spre învățarea desemnai ui de croială și a croitului 

pentm Ixaine de dame
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii șe instruăză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luă măsură și croi cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă se instruăză și în lucrări practice. 
Atestate numerăse se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se păte face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

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

Cu t6tă stima
«0. Graf, iustructoră de croită.

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

Adeverirăți că amtt învățată dela d-lfl J. Graf în timpii de 6 sSptgmânl com
plete desemnultt de croită pentru haine femeescl și compunerea lord. Dreptfl aceea ne 
simțimtl atinse în modo plăcută de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nâstră pentru 
ostendla și diligența sa și de a-10 put$ recomanda pretutindenea cu privire la cunos- 
cii>; 11 sale speciale și la metoduld său ușorii de cuprinșii.

'tba-Iulia, în Iulie 1881.
oyne, Ince Sâudorifo, Emilia Nicola, Irene Frolich, Ana Siebert, 

Ă<la Low, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și tăte elevele.

* o ’

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc} 

de ritn latinii și grecii 
stradaîn Budapesta,

Falonu s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stoguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

Vațului, Vâczi utcza Nr. 17.
altariu, potirurî, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificală, candele 
de altară, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotă, cărți 
de Evangeliă etc.

De observată
Epilepsia.
Tractarea în scrisă.

Cei ce suferii de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.. 
S’au vindecată sute de dmeni.
Prof. T)r. Albert,

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliă de aurii ci. J.

6. Place du Trone, PARIS.(Nr. 137)

Tipografia ALEXI, Brașovă.


