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Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu ! Octomvre st. v. 1884 se începe unii nou 

abonamente, la care învitămfi pe onorații amici și 
sprijinitori ai foîei nostre.

Abonamentiilti: Pentru Austro-Pngaria cu 
posta: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fl., pe unii ană 
12 fl. Pentru România și streinâtate : pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unti ană 36 
franci.

RugămU pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului s& nu se întrerupă.REDACTIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI.11

Brașovti în 5 (17) Octomvre.
Luptele naționale din Boemia suntă de na

tură a deșteptă interesulă tuturoru celoru ce au 
înscrisă pe flamura lord principiulă egalei îndrep
tățiri naționale. Ba, ceea ce se petrece acji pe 
teritoriulu părții opuse de mâcjă-nâpte a monar- 
chiei ndstre este pentru noi mai multă ca ună 
spectaculă interesantă. Victoria marelui princi
piu ală împăcarei naționalitățiloră în țările aus- 
triace, va fi preludiulu pentru învingerea ce va 
trebui să-o serbeze odată și causa drâptă a po
porului română dintre Tisa și Carpați.

Și la noi se vorbesce de „bună înțelegere1* 
și de „înfrățire“ între „rasse,* 4 dăr cum îșl în- 
chipuescă cei dela putere acâstă conviețuire pacl- 
nică și mulțămită a diferiteloră popdre, ni-o do- 
vedescă faptele loră pe fiecare minută. „Buna 
înțelegere* 4 însămnă la ei supunere 6rbă la dic- 
tatulă loră, âr „înfrățire“ însămnă ca dânșii să 
ia inietjulă și celorlalți se le remână cojile, ce 
nu le potă ei mestecă. Și aici, sub părintâsca 
ablăduire ungurăscă, s’a creată înainte cu 15 ani 
o „lege pentru egala îndreptățire a naționalită- 
țiloră,* 4 dăr nu s’a dată acestoră naționalități 
nici cea mai mică garanțiă, că se voră pută fo
losi în pace măcar de neînsemnatele concesiuni 
ce se facă limbei loră în numita lege, forma
rea este, că pretinsa „egală îndreptățire“ a ră
masă pe hârtia, ăr în realitate limba nemaghia- 
riloră este prigonită în modă sistematică.

Ce vedemă astăzi în Boemia? — Vedemă că 
se lucrăză cu sistemă în direcțiunea aceea, de a 
se defini câtă de bine dreptulă de limbă ală fie
cărei naționalități și de a se asigură liberulă eser- 
cițiu ală acestui dreptă pentru o parte tocmai așa 
ca și pentru cealaltă. Vedemă că s’a primită princi- 
piulădelimiiăreicercurileră după naționalitate, care 
în ceea ce privesce cercurile școlare, s’a și pusă 
în practică. Vedemă, în fine, că se iau mă
suri ca să se reguleze neîmpedecata folosire a 
limbei proprie materne și să se garanteze libera des- 
voltare a instrucțiunei națiunale și în comunele 
mixte.

Acestea suntă măsuri luate în adevără cu in- 
tențiunea de a creâ o stare de lucruri suporta
bilă între naționalități. Ce se face însă în sta- 
tulă ungară? Aici s’au văcjută și se vădă năsu- 
ințe cu totulă contrarie. In locă de a limită cer- 
culă de activitate și de desvoltare ală fiecărei 
naționalități, conformă adevărateloră principie de 
libertate și egalitate, la noi tdte suntă aruncate 
într’ună cazanu. Iurisdicțiunile și cercurile se îm

partă la noi nu cu respectă la interesele diferi
teloră naționalități, ci numai cu respectă la in- 
teresulă de supremațiă ală Maghiariloră. De aceea 
cercurile ndstre naționale au fostă sfârticate ca 
cămașa lui Christosă și au fostă în modă arti
ficială încopciate, pe unde numai s’a putută, cu 
cercuri maghiare și cu alte streine numai și nu
mai ca să fie paralisată desvoltarea ndstră și să 
ni se pdtă răpi dreptulă de limbă cu atâtă mai 
ușoră.

De instrucțiunea publică nici să nu mai vor- 
bimă. In Boemia îngrijesce de scdlele Cehiloră 
și de ale Germaniloră statulă. La noi statulă 
nu vrea să scie decâtă de scdlele maghiare. In 
Boemia învățămăntulă națională este organisată 
sub scutulă directă ală statului, la noi se orga- 
nisâză amesteculă statului în afacerile scdleloră 
ce le susținemă cu mijldcele ndstre proprie sub 
scutulă bisericei, cu scopă de a împedecâ des
voltarea învățământului națională.

C’ună cuvântă diferența între stările de din
colo și între cele de dincdce de Laita este ca ce- 
riulă de pământă. Decă cu tdte astea se ob
servă o mare animositate în luptele naționale din 
Boemia, causa este în tendințele, ce n’au nimică 
comună cu principiulă egalei îndreptățiri. Meri- 
tulă guvernului actuală din Austria este, că se 
străduesce a găsi ună drumă de mijlocă refu- 
sândă sprijinulă său atâtă tendințeloră de supre
mațiă ale Germaniloră, câtă și acelora ale Sla- 
viloră.

Cu mulțămire și cu speranță privimă la nă- 
suințele de împăcare din Austria siguri fiindă, 
că dâcă principiulă egalei îndreptățiri se va rea- 
lisă și va învinge în acea parte a monarchiei, 
nu va trece multă și elă îșl va serbâ triumfulă 
său și pe teritoriulă romantică dintre Tisa și 
Carpați.

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

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

Hdverpool, 17 Octomvre. — Alaltaeri 
săra, la sosirea vaporului de călători, ce a venită 
din Filadelfia, a fostă arestată ună călătoră un- 
gură, care aducea cu sine lVa puntă de dina
mită.

Paris, 17 Octomvre. — Armata chinesă 
a fostă bătută și împrăștiată completă, lăsândă în 
urmă-i nenumărați morți și răniți. Francesii au 
pusă mâna pe cantități fdrte mari de provisiuni. 
Generalissmulă și mai mulțl mandarini au căzută 
pe câmpulfl de luptă.

CRONICA POLITICĂ.
Miercurea trecută și-a presentatu în dietă și par

tida comitelui Apponyi, așa numita «oposițiune 
moderată» proiectulă său de adresă. Moderații accentu- 
eză mai ântăiu că reorganisarea camerei magnațiloră nu
mai așa o admită, decă se va garantă independența a- 
cestei camere. >Este de lipsă ca camera magnațiloră să 
aibă destulă putere, casă pdtă resistâ unoră curent uri 
trecătdre, dăr trebue să fie și destulă de tare spre a 
pută combate din motive însemnate voința guver- 
n el oră.*  Mai departe cere a se luă măsuri, cari au de 
scopă de a apără libertatea și curățenia alege
ri loră. »Legile ndstre, parte neclare, parte defectudse, 
nu oferă garanțiă de ajunsă în contra presiuniloră ofi- 
cidse, a corupțiunei și a altoră abusurl. Relele ce se 
nască de aici au luată mari dimensiuni la alegerile tre
cute,... celă mai mare rău este amesteculă qqîh- 

dreptățită ală puterii oficidse. Comitatele, în 
cari totă aparatulă administrativă se pune în mișcare în 
folosulă candidațiloră guvernului nu mai facă adlescepțiune. 
Violarea libertății personale și întrebuințarea 
forței brutale spre intimidarea alegătoriloră nu mai 
este adi o raritate. Astfelă de stări facă ca libertatea 
nostră constituțională să devină o gdlă formalitate și 
sgudue stima călră autoritate. Cea mai urgentă pro
blemă a corpuriloră legiuitore este prin urmare d’a creâ 
norme de acelea, cari să pună stavilă acestoră abusurl 
și să asigure astfelă alegătoriloră libertatea promisă în 
constituțiune.»

*

Antisemiții din dietă au debutată cu două proiecte 
de adresă, unulă compusă de br. Andreanszky, celălaltă 
de Ivan de Simonyi. Cestă din urmă accentuăză, că 
naționalitățile țării au conlucrată în trecută la crearea 
vechiloră inslituțiunl ale Ungariei. .Astădi tăte s’au 
schimbată, nu vedemă decâtă domnirea capitalului, nu
mai speculații au avantage, lucrulă onestă n’are nici 
ună succesă. Sistemulă de dreptă actuală calcă principiele 
creștinătății. Jidovimea stă față cu societatea atomisată 
ca o falangă impenetrabilă. Jidovii dispună de capitalulă 
mobilă, au în mână banii, creditulă, institutele mari de 
bani și presa, și ei suntă causa că nu se păte aduce o 
lege agrară rațională, o lege de industriă cum se cade 
și 9p lege electorală dreptă. Proprietarii de mijlocă și 
țăranii se prăpădescă, celă. ce lucră cu spiritulă devine 
ună paria ală societății, ne apropiămă de acea stare 
când față cu puțini omeni avuți voră stă numai prole
tari. In asemeni împrejurări naționalitățile, cari au trăită 
pân’acum cu noi în pace, se înstreinăză de noi și ni se 
facă dușmani. Acestă stare trebue să ne ducă la o 
catastrofă socială.«

*

Natura poliglotă a monarchiei aduce cu sine, ca în 
totdăuna, când e vorba de a se resolvâ vre-o cestiune 
să fie și câte o piedică. Ungurii se grăbescă de astă- 
dată tare cu reînoirea pactului ungaro-austriacă. Par’că 
li-ar fi frică să nu se schimbe situațiunea cu totulă în 
trei ani pănă când va mai dură pactulă actuală. Se a- 
sigură că deja s’a începută negoțiările asupra cești u- 
nei băncei. Deodată s’a născută însă în acăstă ces
tiune dificultăți neașteptate. De astă dată suntă Cehii, 
cari pretindă de a se înființâ și in Praga o filială a băn
cei, de sine stătătăre, precum esistă una dela 1878 în 
Budapesta. Genii au dreptate să câră, căci cine cere nu 
piere — numai Românii noștri suntă așa de modețl în- 
câtă, de câte ori voiescă să pretindă ceva, se întrăbă 
mai ânteiu, că 6re ce voră (jice ceia și ceia?

*

In orașulă Fiume a fostă (filele acestea mare fiebere 
din causă că în 15 1. c. avău să se alăgă 25 de membri 
în cornitetulă municipală. Trei partide și-au pusă can- 
didații loră, așa cf’sa partidă a poporului, partida auto
nomă și partida croată. Nu te puteai întărce pe stradă 
fără să dai de diferitele apeluri ale acestoră partide in 
favorulă candidațiloră loră. Ceea ce a supărată pe or
ganele d-lui Tisza a fostă manifestulă partidei croate, 
care declară că Fiume nu se ține de Ungaria, ci de re- 
gatulă triunită sudslavică.

LEX KVICZALA.

Multă vorbă s’a făcută în presa germană și cehă 
de proiectulă de lege ce portă numele autorului său Kvi- 
czala. Acestă proiectă are de scopă nimică mai multă 
și nici mai puțină, decâtă de. a servi ca mijlocă de a 
împiedecă planurile de germanisare său cehisare, creândă 
ună echilibru între instrucțiunea germană și cehă.

Alaltaeri s’u presenlală în dieta din Praga legea 
Kviczala. Ea este de cuprinsnlă următoră:

§ 1. In acele comune, în cari se află scăle popo
rale publice său private cu limba de propunere germană 
său boemă, nu este ertată de a primi copii obligați la 
învățătură, decâtă numai în acea scolă, a căreia limbă 
de propunere o vorbescă fluentă.

§ 2. O escepțiune dela acestă regulă este admi
sibilă la acei copii, ai căroră părinți voră dovedi cu mo
tive întemeiate necesitaatea escepțiunei. Asupra pe- 



tițiunilorîi respective va decide sub reserva dreptului de 
recursă consiliulă școlară de cercă.

§ 3. Dâcă în circumscripțiunea unei comune nu 
esistă decâtă o singură scălă poporală publică cu-o sin
gură limbă de propunere, dâcă însă în aceeași comună 
se află, după ună termenă mediu de 5 ani, celă puțină 
40 de băețl obligați la scolă, cari nu cunoscă acea limbă 
de propunere, atunci trebue să se înființeze pentru acești 
copii o scălâ poporală publică cu a doua limbă a țărei 
ca limbă de propunere, conformă prescrierei legei asupra 
înființărei de scăle și asupra numărului claseloră dela 
scăle.

Totodată se face următorea propunere:
Dieta să ia următorea resoluțiune: Guvernulă este 

provocată de a efectuâ următorele principii: Decă într’o 
comună școlară se află ațâți copii boemi și germani, ală 
căroră numără nu este de ajunsă nici pentru înființarea 
unei scăle boeme, nici a unei scăle germane și decă nu 
se păte corăspunde principieloră legei de față în altă 
modă, atunci cănd numărulă copiiloră celoru ce cunoscă 
una sau alta din aceste două limbi este celă puțină de 
douăzeci, să se organiseze o instrucțiune numai pe o ju
mătate de dă, astfelă ca copii ce cunoscă o limbă să fie 
instruiți înainte de amâdl, er cei ce cunoscă cealaltă 
limbă după amedi.

Decă vomă ave în vedere că scălele din Boemia 
suntă seu comunale, seu scăle de stată, atunci ne vomă 
pută face o ideă despre drepturile de cari se bucură națio
nalitățile din Boemia în raportă cu naționalitățile dela noi.

CONFERINȚA COLONIALA A AFRICEI.

In Berlină se voră întruni în curândă diplomații 
mai multoră state, pentru ca să hotărască în privința 
politicei coloniale din Africa, și în prima liniă în privința 
viitorului stată africană Congo. La conferință voră fl 
representate Francia, Anglia, Spania, Belgia, Olanda, Por
tugalia și Statele Unite sub președința lui Bismark. 
»Temps« anunță că mai târdiu voră fi invitate și Austria, 
Italia, Rusia, și In urmă chiar și țările scandinave voră 
primi invitări să adereze la hotărîrile conferinței. »N. 
fr. Presse nu-șl păte esplică, cum voră pută fi invitate 
mai târziu numitele state, ca să adereze la decisiunlte ce 
se voră luă la conferință. Lucrulă nu ne pare însă toc
mai greu de esplicată. Cu ocasiunea întrevederei mo- 
narchiloră s’a putută luâ vr’o înțelegere, ca să nu mai 
fie trebuință de a fi representate Austria și Rusia, ăr ce 
privesce Italia, ea e bună pretină a Germaniei și ea încă 
îșl va avă partea sa. Cancelarulă germană a pusă deja 
totulă la cale, e înțelesă cu tăte statele, afară de Anglia 
și cum se dice și de Olanda. Acestea însă prâ puțină 
îlă turbură pe Bismark, când are pe partea sa mai tăte sta
tele ce voră fi representate la conferință.

Programulă conferinței e fărte simplu: 1. Deplină
libertate comercială pentru tăte națiunile în întregă ținu- 
tulă statului Congo, adoptându-se, pentru navigațiunea pe 
rîurile Congo și Niger, sistemulă dunărenă; 2. să se fi
xeze odată pentru totdăuna o regulă stabilă de care, la 
luarea în posesiune a unui ținută africană de cătră o 
putere europănă, să se țină contă. Anglia singură, 
păte, va ridică obiecțiuni la acestă punctă din urmă, 
dăr considerândă că are cea mai mare flotă, se va îndu
plecă și ea să primâscă hotărîrile conferinței, căci Anglia 
mai ușoră ca alții păte îndeplini formalitățile cu care e 
împreunată luarea în posesiune a vre-unui ținută.

Greutatea zace în punctulă primă. Primi-va Anglia 
să împartă libertatea comerciului cu alte națiuni, pe câtă 
e ea de egoistă? Conferința ne-o va arătă. Ce privesce

F O I L E T O N U.

Influința limbei grece asupra desvoltării cuvinteloru și 
asupra literaturel limbei latine.

(Urmare)

In acăstă posițiune Roma progresăză mereu, deși 
nu tare iute, și cetățile Lațiului, cari pănă acuma nu
mai prin egalitatea limbei, prin paritatea moravuriloră și 
a religiunii erau forte lacsă unite, începă a se unî totă 
mai strînsă, formândă astfelă cu timpulă o unitate poli
tică. Vedemă 'dară, că .Roma regală se desvoltă cu în- 
cetulă dintr’o comunitate înfrățită strînsă numai și nu
mai prin rudeniă și cultă într’ună imperiu basată cu to
tală pe alte temelii. Monotoneitatea timpuriloru de mai 
nainte dispare, făcândă locă înfloririi unei vieți de stată 
bine organisată. Roma cea neînsemnată și modestă în
cepe acum a’șl eserțâ hegemonia preste Lațiu, deșteptă 
în poporațiunile acestuia o viață mai viăiă și, dacă puterea, 
resp. domnia regâscă n’ar fi fostă cassată prin răsturna
rea și alungarea ultimului rege, a Iui Tarcviniu Super- 
bulă, ceea ce a causată o stagnare a desvoltării poporu- 
ui română , acesta pote că ar fi devenită celă puțină 
cu doi secuii mai curândă unulă dintre cele mai culte 

pe Francia, acăsta e în tăte înțelesă cu Germania. Por
tugalia va renunță chiar la tractatulă Congului, ce l’a 
încheiată cu Anglia, și va merge alături cu Germania, 
așa se scrie din Parisă cătră »National-Zfg.« Pe de altă 
parte însă ârășt se vorbesce că Anglia și Olanda voră 
merge mână’n mână în cestiunile coloniale.

Mai întrăga presă crede, că conferința îșl va ajunge 
scopulă.

SOIRILE PILEI.
Guvernulă ungurescă va presentâ cameriloră ună 

proiectă de lege, pentru contractarea unui împrumută de 
30 milione fl. pentru rectificarea Dunării. Tratările se 
facă deja cu casa Rothschild și cu creditulu mobiliară 
din Viena.

—0—
La 1/13 Octomvre, pe la 7 ăre diminâța, doi vâ

nători de urși din Râșnovă, George Lupu și Iohann Krafft 
au ucisă în valea Ghimbavului, espunându’șî chiar viața 
în luptă, o ursăică de 8—10 ani, de o mărime estraor- 
dinară. Cei doi vânători spună că ținutulă e culreerată 
încă de vre-o 4—5 urși, încontra cărora în curândă se 
va porni gână.

—0—
D. George Bozianu, cunoscutulă cofetară de aci, a 

fostă de mai multe ori însărcinată, chiar și acum în ur
mă printr’o scrisăre din . Laxenburg din partea comitesei 
Elena Tarouca, marea magistră a princesei de coronă 
Stefania, să trimetă diferite producte de cofetăria, dăr mai 
cu semă pesmețl.

—0—
La conferința preoțâscă, ce s’a ținută, Joi în săp

tămâna trecută în Timișăra, au luată parte vr’o 25 
preoți. S’a desbătută propunerea de a se înfrnțâ o 
«Reuniune preoțâscă pentru ajutorarea preoțimei.* * Pen
tru compunnrea statuteloră s’a alesă o comisiune.

popăre ale anticității. Ună învățată germană, tractândă 
despre cassarea regatului în Roma, duce cam următorele:
• Acăstă răsturnare a constituțiunii și cassa
rea domniei regale a urmată la anulă 510 a. 
Chr., și relațiunile cele nouă au adusă cu 
sine firesce și o mulțime de schimbări limbistice. 
De-atuncI cuvinte, ca: rex (escepționândă rex sacri- 
ficulus), regiunii, regnare d e v e n i r ă difamate; s e i v i r ă 
și se stabiliră espresiunl său idiotisme, ca: 
regibus expulsis, post expulsos reges, post exactos reges, 
post libertatem receptam, și cuvinte ca: consul, consula- 
tus, patrcs conscripti, plebs, plebei, patricii, ordo patri- 
cius ș. a. de felulă acestora. Certele și luptele, ce 
urmâză între Patricii și Plebei, efeptuiră, ca 
aceste nume să devină și mai marcate și mai 
tăiă t ăre.*

Desvoltându-se referințele politice ș socialei în Ro
ma cu totulă altfelă, de cum s’au desvoltată’ până la a- 
lungarea regiloră și proclamarea statului romană ca re
publică (res publica) sub doi consuli aleși de poporă pe 
câte ună ană, limba încă n’a stată: pe locă, ci a mersă 
și ea înainte cu mișcarea poporului. Ea s’a desvoltată 
în direcțiunile acelea, în cari s’a desvoltată și poporulă. 
Limba latină erâ organulă celă mai principală, de care 
se serviâ poporulă pe tăte terenele desvoltării sale. Fi
indă ea tare întrebuințată în afacerile publice se cultivă

întreprinderea e din cele mai salutarie.
—0—

O familiă săracă și numerăsă din Craiu-Dorolță, ală 
cărei tală zace de mulLă timpă bolnavă de peptă și care 
abia mai pote esistă, ar dâ pe o fetiță de 7 ani, inteli- 
'gentă și curată, în adopțiune vre-unei familii românesc!, 
care ară binevoi a o primi. Adresa familiei se păte luâ 
de la administrația făiei năstre.

—o—
Cu cea mai nouă operă a frațiloră Schouthau , Ră

pirea Sabfneloră,*  s’a deschisă la 1 Octomvre teatrulă 
lui Carolă din Viena, dobendindă ună mare și imposantă 
resultată. D. Dr. Dorn își dă totdăuna silințele de a pro
duce totă ce’i mai nou și acăstă operă chiar mâne Sâm
bătă se va esecutâ pe scena de aci și astfelă teatrulă 
din Brașovă va fi celă dintâiu după Viena, în care se 
va produce acăstă esceleniă operă. «Răpirea Sabineloră*  
cuprinde multe situațiunl viăie, picante, atrăgătăre, așa 
că publiculă va avă o sără fărte plăcută și interesantă.

—0—
Testamentulă lui Makart- a fostă deschisă Mereurl 

în septămâna trecută. Răposatulă lasă o avere de 300,000 fl. 
Testamentulă institue pe veduva și pe copii moștenitori 
universali. Ună comerciantă de tablouri din Londra a 
oferită pentru alelierulă răposatului pictoră 150.000 fl. 
Directorulă băncii de scompturl din Praga se oferă să 
plătăscă cheltuelile monumentului ce se va ridică pe mor- 
mentulă pictorului.

—0—
Ună opă nou despre principele Bismarck va 

publică unu diplomată tânără rusă, care în timpulă din 

urmă a făcută mare sfară în țâră prin cercurile înalte din 
Viena. Acestă opă va apără în trei tomuri în limba fran- 
cesă, care va tractâ despre, viața și activitatea principe
lui Bismarck. Autorulă a adunată datele mai însem
nate despre viața și activitatea politică a principelui 
Bismarck din isvâre autentice. In cercurile diplomatice 
se aștâptă aparițiunea acestui opă cu mare Interesă.

Ni se anunță din Deva, că la 21 Octomvre n. 1884 
se va serbâ acolo cununia d-lui Simeonă Dragomiră, no
tară cercuală în Gura-Sadului, cu d-șora Regina Ciura 
din Roșia montană,

——<o-------

PERSECUȚIUNILE IN CONTRA ROMÂNILORU.

Organele stăpânitoriloră tjilii persecută cu tătă furia 
cercurile electorale românescl din Banată, care au votată 
la alegerile trecute pentru candidații naționali.

Acum înțelegemă și mai bine ce vrea ministrulă 
Tisza cu măsurile escepționale și în contra cui suntă 
îndreptate. Avemă să ne așteptămă Ia terorisărl și tor- 
ture, cum numai în analele închisițiunei evului mediu 
mai potă află asemănare. Pentru că nu ne mărturisimă 
de Maghiari, Tisza vrâ să ne sdrobâscă și măsurile es
cepționale voră fl paravanulă, după care inchisațiunea 
maghiară îșl va esercitâ condamnabila-i meseriă, âr agi
tațiunile, despre care fantaseză «liberalulă*  primă-minis- 
tru, voră servi ca motivă și scusă pentru a pute smulge 
sufletulă din peptulă Românului.

De câte ori amă strigată în contra prigoniriloră, 
în contra nedreptățiloră. în contra apăsărei nâstre, tot- 
dâuna Maghiarii ne-au cerută fapte. Fapte totdăuna le- 
amă dată și fapte le dămă și acuma.

Preoții și învățătorii din Vinga, cari au condusă 
mișcarea națională în timpulă alegeriloră, sunLă pedep
siți de pretorulă cu câte 100 fl. Mouvulă e că s’au 
mărturisită ca Români, dându-șl votulă candidatului na
țională. Se plângă la cornițele. Acesta întăresce sen
tința și dă în același timpă ordină să-i esecute. Să mai 
apeleze la »liberalulă*  Tisza? Ii dă pe ușă afară. Cașuri 
câtă pără în capă.

In Bocșia și mai cumplită. Protestnlă Româniloră 
în contra alegerii Iui Lad. Tisza i-a turbată pe toți, dela 
domnă până la ușeră.

£tă ce i se scrie din Bocșia , Luminătorului:*
• Onorate dle redactară! De când cu alegerea de 

deputată dietalu in cerculă Bocșia, aderenții partidei 
d-lui Coriolană Brediceanu suntă espușl la totă felulă de 
șicane din partea oficiului pretorială, ne mai amintindă 
societatea călei ferate din Bocșia română, carea alegă- 
toriloră naționali nu le mai dă lemne nici pe 
bani.

Ună casă mai recentă. Sâmbătă în 29 Septemvre 
mai mulțl locuitori din Binișă au fostă citați în cance
laria pretorială, fără a li se spune pentru ce. Presen- 
tându-se ei, ce să vâcjă? Toți erau ,bredicenl,< cari 
fiindă chiărnațî unulă câte unulă în cancelaria pretorială 
li s’a comunicată că »deărece dânșii n’au făcută 
drumulă (??) câte cu 2—3 ani înainte de asta — 
suntă pedepsiți fieșce care in bani, dela 18 11. în susăl 
Mai departe afirmândă dânșii că au făcută drumulă și că 
nu au pentru ce și de unde plăti, li s’a spusă de pre- 
toră: să ceră dela Brediceanu, dela popa și dela 
dascălulă loră. Ba, ce e mai multă, alegătorului în etate 
de 73 ani cu numele Petru Mendria i-a începută ves- 
titulă FabryJânos a-i cânta cum cântă dascălulă 
din Binișă cu pruncii: .Dărnne ține și protege pre Cori- 
lană Brediceanu*  etc. Dsa, credă, că nu ar pută să 
documenteze cumcă s’a cântată așa, deși e dreplă că 
tinerimea a cântată pe-, drumă multe cântări naționale 
române. Și chiar d’ar fi, totuși nu au mersă așa de
parte ca tinerimea universitară maghiară din Clușiu cu 
• Kerâk ez a zsemlye.*  

în Roma mai tare, devine mai mlădiăsă, mai flesi- 
bilă, mai ductilă, mai regulată. Firesce că la în
cepută limba s’a desvoltată mai numai pe terenulă le- 
gislatorică; căci istoria Româniloră dela alungarea regi
loră încdce este o legislațiune continuă. Limba 
desvoltată, cultivaLă și regulată prin usulă legislatorică și 
juridică trecu și asupra cultului și a dreptului gințiloră; 
de aci îșl tragă începululă multele formulae soleunes*)  
său prescripțiunl său întroducțiunl întocmite în cuvinte 
anumite, neschimbăciăse pentru una său alta cere- 
moniă religiăsă, pentru unulă său altulă aclă publică 
Tăte acestea erau formulate într’o ordine strictă. Nu mai 
încape deci nici o îndoiâlă, că limba latină a trebuită să 
câștige prin acăsta în precisiune, în regularitate, 
în putere, în seriositate și în solenilate. Pe 
de altă parte însă a primită conformă caracterului ro
mană însuși puțină duritate, monotoneitate, 
înțepenire și rigiditate. Acăsta a fostă neapărată 
de lipsă să urmeze, adecă să se stabilăscă în limba la
tină, pentrucă Romanii, îndată după cassarea demnității 
regescl,-începură a încheiâ tractate cu puterile și cu ce
tățile vecine, precum: cu cetatea Ardeea (509), cu Car- 
taginea (609), cu regele Porsena (507) și cu alții, la cari

Acestea, după câtă este cunoscută, suntă adunate de unț) 
erudită francesă, cu numele Brisson în secululă ală 16-led (1591),



In fine după ce li a adusă aminte de călătoria dela 
Lugoșă, în causa procesului, li-a spusă că pănă în 8 
(Jile să plătăscă pedâpsa câte 18—20—24 fi. v. a, con- 
strîngându-i a subscrie ună ce în limba maghiară, ce 
nimenea din ei nu a pricepută.

Grăbescă a-țl aduce acestea la cunoscință, ca să 
binevoescî a luâ despre acăstă împrejurare notiță ob- 
servândă că de, orece Sâmbătă nu s’au presentată toți, 
adl Duminecă au fostă toți ceilalți trimiși la pretoră de 
cătră antistia comunală. In casă că dânșii ar fi judecați, 
te rugă mă a ne comunică ce să facemă, unde să re- 
clamămă? Unu alogetoru românu.

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

Tinerimea academică «română» perciunată din Viena.
(Coresp. part, a Gaz. Trans.)

Viena, 12 Oct. 1884.

Domnule Redactoră I O mare surprindere a cu
prinsă pe fiecare studentă română de aici, când acum 
de curendă a văzută publicată pe la universitatea poli- 
technică etc. ună apelă cătră studenții români în care 
se (Jice, că simțindu-se de mulțl ani necesitatea unei 
societăți române pentru cultivarea limbei și literaturei 
române — câțl-va membri (mi se pare 9 său 10) — au 
cerută dela locotenența țărei cu dlto de 6 Maiu 1884 
concesiunea formărei unei societăți studentice române 
sub titlulă de : .Societatea : Tinerimea academică română 
din Viena.»

Domnule Redactoră! Vă repetă , o mare surprin
dere ne-a cuprinsă la cetirea acelui apelă. Care Română 
nu scie, că în Viena nu se mai simte necesitatea formă
rei unei societăți române de studenți, care să cultive 
timbt și literatura română? căci o atare societate esistă 
de multă, suntă deja patru-spre-(|ece (14) ani, o socie
tate fundată între alții și de D-văstră domnule Redac
toră — o societate cu ună trecută, cu ună nume și încă cu 
ună nume bună și nepătată: »România jună.« Acăstă 
societate este cunoscută pănă în cele mai depărtate pro
vincii românesc!. Mai multă, — ea a dată semne de 
progresă prin întreprinderi culturale și chiar acum în 
urmă prin edarea prețiosului «Almanachă ală României 
june,» în anulă trecută.

In acăstă societate afli întruniți pe mai toți Ro
mânii ce studiăză aici, din tăte țările locuite de Români 
Aici se cunoscă frații de ună sânge, aici se cultivă 
«frumăsa și dulcea limbă românăscă.» Ce satisfacțiune 
mai mare păte fi pentru inima unui adevărată Română, 
decâtă atunci cândă vede pe fii săi întruniți frățesce aici 
lucrândă cu sânțeniă la progresarea culturei (nu spoială 
nu cultură de interesă) adevărate, culturei inimii și minții

Dăr la obiectă ca să ne satisfacemă acestei sur
prinderi. Sâmbătă 11 Octomvre, la 6 ăre săra, ne'-amă 
dusă și noi tinerii români, în urma apelului așa numitei 
societăți «Tinerimea academică română din Viena» în 
localulă unde erâ să se constituăscă acăstă societate 
.românăscă.*  Ce să vecjl însă? In locă de Români 
aflămă întruniți câți-va jidovi, cari suntă născuțl și 
locuescă din întâmplare în România! Jidovii, fundatorii 
societății «Tinerimea academică română din Viena< re- 
presentanții tinerimei române din Viena 1 Risum te- 
neatis I

*) Polibiu a traduși! acestă tractată în limba grecă. comp. II, 
22, 24

**) Comp. Liviu, II, 33. Dionys. Hal. VI, 95. Vin, 15.
***) Comp. Liviu VII, 3. Lex vetusta est, priscis, literis ver- 

bisque scripta, nt, qnî praetor maximus sit, Idibus Septembribus

Totuși ne-ampusă și noi Românii la mese, ca să vede- 
mă comedia jidovăscă. Amă ascultată cuvăntulă de deschi
dere, ună cuvântă plină de fanfaronadă, unde președin
tele ad hoc ne spunea, că elă dinpreună cu ceilalți 
conaționali și coreligionari ai săi simtă în inima loră 
numai românesce (?) și voră simți câtă voră 
trăi (?) Fărte sărbătorăscă a fostă acăstă spovedaniă

plină de fanfaronadă a strănepoțiloră Iui Juda, deveniți 
deodată «Români.»

S’au cetită apoi statutele aprobate, cum amă disă 
de locotenința*)  cu dtto de 6 Maiu 1884. Aceste sta
tute, care spereză a vi le pută presentâ mai târdiu, suntă 
compuse așa, ca nu cu ușurătate să pătă întrâ suflelă ro- 
mânescă în «Soc. tiner. acad, române din Viena*  (se 
înțelege că nici nu are nimenea de gândă) decată numai 
fiindă recomandați de doi membri de ai loră (ovrei) și și în 
acestă casă, dăcă nu va avă contra nici bareml ună 
singură membru din comitetulă loră (jidănescă). Voră 
dâ apoi baluri, voră dâ concerte, usurpândă numele ro- 
mânescă. Voră fi deci pe viitoră două baluri românescl 
și publiculă românescă — indusă în rătăcire — păte ’șl 
va trimete banii unoră esploatâtori «românescl.»

Inpertinența e fără mărgini. Nu e destulă că pre- 
tutindenea suntemă strînșl în chingile monopolisării jido- 
vescl pe tăte terenurile, până și la stâna mocănăscâ; nu, 
ei vrău să monopoliseze acum și ceea ce e mai sântă 
fiecărui sufletă românescă; gloria numelui strămoșiloră 
noștri, numele de «română.»

Vă comunică aici, d-lș, Redactoră, și numele celoră 
câțiva membri a așa numitei societăți a .Tinerimei aca
demice române din Viena» Etă-i: Zuckermann, 
Harschkoviseh. Grănberg, Ornstein (românisată: 
Nestoriană, său se pare compusă și din schimbarea po- 
sițiunei literiloră în cuvântulă Ornstein), Natan Ochs, 
Kaufmann, Wo 1 f (românisată Lupescu), F1 achs, 01 i- 
venbaum (se numesce și Ollivier), Pop per, Margu- 
lies și alții.... totă cu nume .românescl!*

Binevoiți, dle Redactoră, la timpulă săă a chiarificâ 
acăstă cestiune publicului românescă și a ne țină pe noi 
cei ce formămă societatea adevărată românescă tot-dăuna 
în evidență și a face atentă din timpă în timpă pe pu
bliculă română, Ca să nu ’șl trimită denariulă și să nu 
ajute, în nici ună modă, pe acești academici perciunați.

Noi tinerii români, vomă face toți pașii ca să nu 
ne discrediteze ovreii, nici să ne monopoliseze și să ’șl 
însușăscă: limba și numele nostru, cea mai sântă avere 
ce posedemă. I Mercură.

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

A v i s ii.
Toii acei Onorabili Domni, cărora ’ml permisesemă 

din causă că mă ținămă a stâ cu Domnia loră în rela- 
țiunl de vechiu amică ori cunoscută, său pentrucă i ți
nămă de români cu sâmțăminte nobile — prin urmare 
mă credămă în dreptă a mă adresă d-loră, și ale trimite 
ună numără anumită de câte 10 și 25 esemplare din 
opera mea «Munții apuseni "ai Transilvaniei său studiu 
geologică asupra structurei munțiloră metalici ai Tran
silvaniei» spre vânzare, și cari n’au avută gentilitatea și 
generositatea d-lui I. R. din Făgărașă, ca să’mi retrimită 
pachetulă cu adnotarea: «nu se primesce» său a 
d-lui I. C. din Năsăudă, care le a depusă la librăria 
fără librară «Concordia» fără a avă scire despre acăsta, 
afară de laboriosulă și neostenitulă domnă prof. A. P. 
A. — suntă rugați, esemplarele primite dela mine să iri 
le retrimită, deărece voiu a le împărți gratisă pre la 
bibliotecele școlare și alte institute românescl.**)

B. M. D. Basiota.
o-------

*) De sigură locotenința țărei a fostă sedusă la 
aprobarea acestei societăți «românesci.»

**) Direcțiunea și redacțiunea «Observatorului» și 
a «Tribunei» este rugată a reproduce acestă avisă în 
diiarulă său. B.

DIVERSE.
întunecimea de lună și Ccnstantinopolitanii. — 

Poporulă de rândă mahomedană, grecă și armână are 
credința, că întunecimea lunei provine de la ună geniu 
necurată, care apare în forma unui ursă de mărime în- 
spăimântătăre și care amenință luna cu nimicire. Dăcă 
balaurului îi succede să învingă luna, atunci sfânta stea 
dispare de totă, împrejurare, care aduce cu sine și pe- 
rirea pământului. Spre a încuragia deci luna în lupta 
sa, și ca să sparie pe bălaurulă, în totă timpulă întune
cime!, poporulă pe rândă face ună sgomotă diabolică cu 
tipsii, cu căldări de aramă, și cu cornurl, și neîncetată 
împușcă cu pistăle și cu pusei spre duelanții din ceră. 
Acestă drăcescă sgomotă până acum arareori au trecută 
fără scandale și fără incidente neplăcute. De astădată 
poliția a făcută totă ce-i stă în putință ca să împedece 
escesele, cu deosebire periculăsele împușcături; dar’ in- 
tențiunile bune au fostă zadarnice. Sâmbăta trecută 
Constantinopolulă oferea o priveliște ca ună câmpă de 
luptă. Armele necurmată poenâu cu deosebire în cuar- 
tierele Stambulă, Tatarla și Tarlabaski și înzadară s’a 
silită poliția să susțină liniștea și ordinea.

*
Despre uraganulă dela Catania. — «Italia scrie 

următorele: Ună uragană ne mai pomenită a trecută 
peste orașulă nostru. Venindă de cătră apusă a distrusă 
cu totulă trei comune ce aparțineau de Catania. Acope- 
rișele de pe case le răpia cu sine și le ducea în depăr
tare ca pe nisce frunze de copaci, și numai păreții pă
răsiți au mai rămasă. împrejurimea încă e grozavă de 
devastată; nicăirl ună arbore, ună copacă, tăte le-a se
cerată furia turbată a uraganului. Numai tufele mici au 
mai rămasă lipite de pămentă. O căruță, în care mai 
mulțl ămenl mergâu cătră orașă, fu răpită de volbură 
prin aeră și nenorociții călători toți primiră contusiunl 
forte periculăse. Totă asemenea volbura cu o vehemență 
ne mai pomenită aruncă în susă și ună cară încărcată 
cu feră, care mai târziu fu aflată la o depărtare consi
derabilă. Acăsta nenorocire sâmănă multă cu catastrofa 
din Ischia. Pe o liniă de o lățime de o sută și jumă
tate de metri volbura a nimicită totă ce i-a stată în 
cale. — Ună altă corespondentă relatâză: Volbura a ni
micită cu totulă satele Cisoli, Piccanello și Ognina; sa
tele înflorităre suntă tăte în ruină astăzi; n’a mai ră
masă nici ună măslină, nici o viță de viă. Soldații tri
miși din Catania Ia fața locului află din ce în ce totă 
mai multe jertfe. Pănă acum patru-cjecl de cadavre zacă 
neîngropate, âr răniți suntă mai multă de cinci sute de 
de inși, cu deosebire din clasele mai sărace ale popora- 
țiunii. Guvernulă a trimisă 5000 de lire (franci) ca nu
mai decâtă să se distribue. «Diritto» din Roma scrie din 
9 1. c. următorele: Paguba materială se urcă la cinci 
mi li 6 ne. Singuratecele amănunte ale catastrofei suntă 
înfiorătăre. S’au constituită o mulțime de comitete fi
lantropice; prefectulă, primarulă, generalulă garnisănei, 
senatorii toți cu toți suntă la loculă unde s’a petrecută 
catastrofa și conducă afacerile mântuirii celoră nenoro
ciți. In munca scăpării soldații să părtă escelentă.

*
f NECROLOG^. — Samuilă Papp, preotulă gr. cat. 

ală Cavașului, șl-a dată sufletulă în mănile Domnului 
în etate de 36 ani, lăsândă în urmă-i neconsolata-i so- 
țiă și patru copii mărunți.

Fie-i țărîna ușărăl-

Editoră: Iacobft Mureșiann.
Redactoră responsabilă: Dr. Anrel Mnreșiann

tractate erâ neapărată de lipsă acurateța, pre- 
cisiunea și precauțiunea în espresiuni. Și 
limba, fiindă întrebuințată forte tare în acte de natura 
celoră pomenite, a ajunsă o d est eri tat e fărte mare, 
a dobândită o calitate, ce o vedemă noi înșine oglin- 
dându-se în traducerea grecâscă a celui dintâiu tractată 
cu Carlaginea*).  In același timpă a trebuită să se for
meze ună stilă diplomatică curială; și în acâslă 
privință avemă numai să asemănămă cele două tractate 
cu Cartaginea. Ele conțină ună ce monotonă, uni
formă, a măsurată.

Pentru-ca tăte aceste producte limbistice să se pre
facă în monumente literare și prin urmare să se pătă 
păstră pentru timpă mai îndelungată și să se lase ca 
moștenire urmașiloră, a trebuită, ca scrierea cu litere să 
se facă neeesară și totodată mai generală. Cu ocasiu- 
nea scrierii producteloră limbistice a trebuită a se consideră și 
a se fixă relațiunile limbistice, ortografia și ăre-cari regule gra
maticali și sintactice. Astfelă scimă de sigură din Liviu **),  
că confederațiunea cu Latinii din anulă 493 a. Chr. a 
fostă săpată înțr’o columnă de bronză și că***)  în anulă 

363 a. Chr. a fostă compusă o lege și săpată în bronză 
cuprindendă ordinulă, ca în totă anulă la 13 Septembre 
celă mai înaltă funcționară ală cetății să bată cu soleni- 
tate ună cuiu în păretele capelei lui Joe; și mai multe 
altele de acestea. Din tăte documentele, resp. monu
mentele literare de felulă celoră menționate mai susă și 
din altele, cari li-au urmată mijlocită său nemijlocită, se 
păte vedâ, că limba înaintâ în desvoltarea său cultiva
rea sa cu pași gigantici. Polibiu însuși, care a trăită 
pe la mijloculă secuiului ală doilea a. Chr., a văzută o- 
riginalele celoră trei tractate cu Cartaginea (509, 348, 
306). Ele erau atâtă de vechi și limba, în care erau 
scrise, era așa de deosebită de limba timpului acestui 
istorică, încâtă numai cu greutate și prin scrutare straj- 
nică au putută fi descifrate.

Deci înmulțindu-se monumentele literare ale limbei 
latine pe terenulă legislatorică, s’a ivită și necesitatea, 
ca acelea să fie culese, adunate și așezate într’ună 
corpă, adecă într’o carte. La anulă 304 a. Chr. se a- 
mintesce de celă dintâiu secretară publică (scriba) în 
persăna lui Cvintu Flaviu, care a publicată așa numitulă 
ins civile, ce fusese pănă atunci în mânile Patriciiloră

clavum pangat. Fixa fuit dextro lateris aedis Jovis Optimi Maximi.
- Eum clavum, quia rarae per ea tempora literae erant, notam 

numeri annorum feisse ferunt.

și întocmi ună calendariu (fastos)' în foră. După aceea 
s’a începută a se compune și a se purtâ așa numitele 
fasti (calendariu, anale vechi romane), cominen- 
tarii (cărți de esplicări) și amiales pontifleum (an- 
nales maximi său publici analele pontificiloră, a- 
nalele cele mari seu publice), Iibri lintei, libri 
ccnsorii, libri magistratnnm, pontifleum, (cărțile 
de pânză, cărțile censoriale, cărțile magistra
lilor ă, pontificiloră) și altele mai multe, despre a 
căroră esistință ne raportâză fidelă vechii scriitori. Dar 
aceste monumente literare însăși nu mai potă mărturisi 
nici pentru sine, nici pentru lucrulă însuși, fiind-că cele 
din periăda acăsta s’au nimicită pe semne în mare parte 
la arderea Romei prin Gali (390 a. Chr.), ără celelalte 
mai târdiu. Ele ne-ară dâ cele mai memorabile dovedi, 
său deslușiri asupra stării limbei din acăstă periodă. Acăsta 
ar putâ-o face și legile scrise pre cele 12 table, cari s’au 
completată la anulă 450 a. Cr. Dar fiind-că puține din acelea, 
cari au mai rămasă, suntă scrise antică și acestea au suferită 
în decursulă timpului prin copierile și citirile de mai târ
ziu atâtea schimbări, învățații numai cu mare precau- 
țiune le potă folosi la judecarea limbei latine din acăstă 
periodă.

(Va urma).

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



Cursulu Ia bursa de Viena
■diD 16 Octomvre st. n. 1884.

SSursst «ie Itiicuresci.
Rentă de aurii ungarâ6°/0 123.05 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 93.05 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.75 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 142.75
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.65 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.15 

Amortisarea datoriei căi-
loru ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 193.75 

Bonuri rurale ungare . . 100.50 
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii................................ 99.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 199.75

Bonul! croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................98.25
Imprumutulă cu premiu

ung...................................114 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.75 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 82.—
Renta de aurii austr. . . 103.10 
Losurile din 1860 . . . 134 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  860 —
Act. băncel de credite ung. 284.— 
Act. băncel de credita austr. 286.60 
Argintiile —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.69‘/i
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlinge 122.05 Bancnote austriace contra aurii

Cota oficială dela 3 Octomvre st. v. 1884.

Cuinp. vend.
Renta română (5%). . . 92 >
Renta rom. amort. (5°/a) . . 937/s »

convert. (6°/0) >
împr. oraș. Buc. (20 1.) . • *
Credit fonc. rural (7°/0) . • >

„ „ (5°/o) • • 5? n
> » urban (7°/0) . » > >
> » (6%) • » >

> (5%) • » »
Banca națională a României 1410 1420
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 367 3711/

« > » Națională 241 Va •
Aură . . 6-o/o 6-20°/

Cursulu pieței Brașovtf
din 17 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.06 Vând. 9.07
Argint românesc .... . » 9.— » 9.05
Napoleon-d’orI................. . > 9.66 » 9.C8
Lire turcesc!..................... . » 10.92 . 10.96
Imperial!......................... . . > 9.90 • 9.92
Galbeni............................. . . > 5.66 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . » 122.— , 123.—
Discontulă » . 7—10 °/0 pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potil cumpSra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe jumătate de ană 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Extracții de Malz concen
trații a Ini lEoff. 0 sticlă 1 fl.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Fiecare bolnavă își face speranță la cetirea nenumerateloră raporturi de vin
decare, etni arată că preparatele de Malz ale lui llolT, au o influință binefă- 
cătore asupra organismului. La ori ce b61ă mai grea, ca și la ivirea simpto- 
meloră unei boli se se întrebuințeze neamânată din acestea probate și vinde- 

cătdre preparate de drojdii de bere ale lui Hoff.

Primele veritabile bombdne de Malzextract de pieptu pentru 
desfacerea flegmei ale lui Ioanu Hoff sunt în hârtiă albastră.

Extracții de Mala a Hui 
loaiiii Ilolf „încsuiidlieits- 

bier.“ 0 sticlă 60 cr.

Johaitn Hoff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

ă 60, 30, 15 și 10 cr. numai în 
tocă albastru.

Unu milionu de multămite
9

pentru vindecarea b61ei de piepttî., de plumâni, de oftică, slăbiciune 
de stomachu și de digestiune, anemiă, slăbiciune de nervi, prin pre

paratele de malz ale lui îoaaiu JESofiT.
Introducerea loră în 400 lazarete și institute de vindecare, diplome de furni- 
soră de curte a celoră mai mulțl suverani din Europa, 27000 deposite de 
ventjare în tote părțile*lumei,  dau garanția cea mai strălucită, încredere celoră 

slabi și bolnavi.

«Sohann Hoff' s
Malzgesundhetts-Chocolade.

Kilo I. fl. 2.4-0 cr. II. fl. 1.60 III. fl. 1 
i/4 Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

Domnului

IOANU E OFF
inventatorulă și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulți suverani din Europa etc.
Wieis, Stadt, Grabeu, Brauiaerstrasse Xr. 8.

Stimate Domnule! Berea d-vâstră cscelentă de Malzextract are 
efectele cele mai bune pentru întărire. Eu o întrebuințezi forte regulată, de 
6re-ce după o bâlă grea de 10 săptămâni, ’mî-am recăpătată puterile, între- 
buințândă acestă extractă. Alăturată vă trimetă suma de 11. 14 cr. 60 pentru 
alte 28 sticle de bere de Malz-extractă.

Sibiu 3 Aprilie 1882. Wllhelmina Tangl.
St. Elisabeta, poșta Cristurulă săcuiescă, Transilvania 

16 Aprilie 1884. După o întrebuințare de 6 flacone a berei d-vdstre escelentă 
de Malz, vă(jendu-mă multă ușurată de respirația grea ce aveam, vă rogă să 
’m! mai trimiteți 5 flacâne de Malzextract, ă fl. 1.12 cu rembursă.

Cu deosebită stimă Ioanu Pocchioffo, Ingineur.
Vă rogă a’mi trimite încă flacâne, Bere de Malzextractă (Fabricația 

lui Johann Hoff) și 2 tocuri de Malz-Bonbons prin postă cu rembursă. 
o deosebită înlesnire prin întrebuințarea Berei de curendă 
hotârîlă să o întrebuințeză și mai încolo neîntreruptă.

Deesbaron, poșta Selagiu în 6 Aprilie 1884.
Cu deosebită

Domjan Alexander,

Semtă
trimisă, și m’am

! 
s

stimă 
preotă reform.

Vă rogă a’mi trimite cu drumulă de feră prin rembursă 28 flacâne cu 
Bere de-a d-vostră de Malzextract și 12 tocuri din bombânele de Malzextractă. 

Balastelke lângă Mediașă 28 Ianuarie 1884.
Cu deosebiiă stimă Eugen Conte de Haller.

Constatare oficiosă.
In conțelegere cu d-lu profesorii de Kletzinsky în Viena recunoscă în 

preparatele D-vostră de Malzextractă o reușită composițiă de ingrediențe nu 
numai dietetice ci și medicinale, cari mai alesă în stare de slăbiciune, băle de 
peptă și de intestine și la reconvalescențl are succesele cele mai mari și bune. 

Ciaise, Chemicu în Dresda.

60 mari decoraHitnl
înființată 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposite în Brașovă: Demeter Eremias, Bucuresci: F. Bruss, J. 
G. Rissdorfer, R. Schmetau farmaciști, G. Rietz, Martinovics, Ploiesci: N. Pe- 
trescu et C-nie, Bistrița: Cari Nussbacher, Dees: Fr. Nik, Dăva: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes, Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmaciă, Tergulă Mureșului: M. Bucher, C. Hntflesz, 
Mediașu: C. Buckneră, A iu dă: Ioană Winkler, Sighisâră: I. R. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu săcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Sz.t. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Turda: I. Timbus și fiu.

Tipografia

Societatea comercialii română Bassarabiauu Cal togi u <& Comp. 
BULETINU '

BRĂILA 2 Oolomvra 1884.

Vendetoră Cumperătoră Felulă Kilo Libre Pretulă Notițe

D. C. Zavo Peirano Fils & C-ie. Orz ă 980 47’/, 45 Slepp
dt. G. Mendl Fasole 180 7o0 20 25 Caieă

Dim. Tetene dt. Secare 110 54— 57 —
Janolescu L. Mendl & C-ie. Porumbă 500 59’/, 56 75 Magasiă

dt. dt. n 230 62— 59 — î)

(Jindecare Radicala și Ramda 
de tote

Botele Nervose, Epileptice și Secteer
numai prin metoda mea.

Onorariele nu se dau decâlă după restabilirea completă.

IME6. A. MAL1SP1N.4,
membru ală mai multoră societăți sciențifice 

106. ZE’axi'boxirg' St. -A-zitoine. —

Tratarea se face prin corespondență.

Elersulu trenurilor^
pe linia Teiușii-Aradik-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

<

Teiușii-Aradik-Budapesta Budapesta- Aradtt-Teiușik.

Trenu de 
perfiâne

Trend 
oînnibus

Trenu 
omnibus

Trlnfi de 

poraâno
Tron fi 

ompibua

Teiiișii
Alba-Ialia
Vințulă de j.osă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Rraniclca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovață
Aradii
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 
Szoluok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova
Conopă
Bârzova
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Branicîca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușii

8.25 8,352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44.

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.oo 
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

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

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

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 6.40 6.1o
7.006.20

Aradii-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenfi 
omnibus

Trenu de
persdne

Trenu 
omnibiu

Aradik
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Timisdra

9

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
Crivadia 
Banița
P etroșeui

3.08
3.45
4.33
5.19

1

6.05
6.43
7.00

Timiș6ra-Aradik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu do 
persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibufl

Timisfira>
Merczifalva
Orczifalva
Vinga
Nâmeth-Sâgh
Aradulă nou

|i Aradii

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10t >

'5.00
5.56

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui1
Hațegă 
Streiu

Simeria

8.56
9.3£

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37 1

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00


