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Glotele în Austro-Ungaria.
Brașovu 8 f20) Februariu.

In săptămâna acăsta s’a presentată atâtil 
parlamentului din Pesta, câtă și celui din Viena 
de câtră miniștrii pentru apărarea țării, unu 
proiectă de lege asupra organisațiunei glăteloră 
(Landsturm), care constă din 14 paragraf! și din 
care publicăm!! mai josă ună estrasfl.

încă în legea dela 1868, prin care s’a in
trodusă sistemulti de armare modernă, a fostă 
prevăzută formarea glăteloră. Atunci era vorba 
însă d’a se compune aceste glăte numai din vo
luntari, cari nu aparțină nici armatei permanentei 
nici marinei, nici honveclimei. Astăzi este vorba 
de introducerea unei generale îndatoriri d’a face 
parte din glăte pentru toți cei apți de serviciu 
pană la 47 de ani, ăr pentru cei ce au servită 
în armată său la honvedi și se află în pensiune 
său în stare afară de serviciu (ausser Dienst) pănă 
la 60 de ani.

Este bătătăre la ochi forma cu totulă schim
bată, în care se presentă după 18 ani, proectulă 
pentru organisarea glăteloră, prevădutu în legea 
de armare dela 1868. Dăcă pănă acuma nu s’a 
făcută nimica pentru organisarea glăteloră, la a- 
căsta credemă că au contribuită două momente. 
Mai ântâi era naturală sfiăla, într’ună imperiu 
atâtă de poliglotă ca ală nostru, de a estinde 
înarmarea generală și asupra glăteloră. Apoi păte 
că cei din fruntea ministeriului de răsboiu erau 
de părere, că d’ocamdată voră fi de ajunsă for
țele armate, de cari dispune monarchia năstră în 
urma nouei organisațiuni.

Dăcă ambele guverne ale acestei monarchii 
vină acumă să cără parlamenteloră încuviințarea 
unui astfelă de proiectă de lege, care sub firma 
organisării glăteloră, vrea se prelungăscă obli- 
gământulu militară pentru toți, pănă la 37 res
pective 42 de ani, ăr pentru unii pănă la 60 ani, 
trebue să considerămă acăsta ca presemnulă celă 
mai învederată ală unei mari și apropiate fur
tuni, spre a căreia întâmpinare guvernele austro- 
ungare voescă să duplifice forța armată a mo- 
narchiei cu ajutorulă organisațiunei glăteloră.

Acăsta resultă și din espunerea de motive 
ce s’a alăturată la proiectulă de lege memorată, 
în care se <|Âce între altele:

„Nu se păte nega, că încâtă privesce des- 
voltarea numerică a forțeloră năstre armate în 
timpulă din urmă amă rămasă îndărătă. Pe 
când adecă în urma estinderei obligamântului 
militară, cuprindendă și glătele, Germania dis
pune de 5,075000, Rusia de 10,482,000, Franța 
de 3.634,000, Italia 2,473,000 de combatanți, 
monarchia năstră nu păte pune sub arme cu 
amândouă armatele teritoriale cu totă spre pro
pria apărare mai multă decâtă 1, 200,000 de 
combatanți. Deși nu se păte presupune, că asemeni 
masse colosale s’ară pune în mișcare deodată, totuși 
au creată tăte aceste state unu reservoriu, din care 
în casă de necesitate să fiă în stare a lua forțe de 
ajuns. In asemenea împrejurări este neapărat de lipsă 
ca și noi să îngrijimu de desvoltarea forțeloră năs
tre armate și deși acăstă îngrijire este împreunată 
cu jertfe, totuși sunt convinsă, — cțice minis- 
trulă honvecjiloră — că aceste jertfe cari s’au 
adusă deja de cătră tăte statele europene se voră 
aduce și de patria năstră în interesulă ei bine 
înțelesă ,.. înființândă glătele vomă asigura de o 
parte monarchiă și prin acăsta patria năstră, și 
vomă crea pentru timpu de periculu o basă co- 
respundătăre pentru încheierea de alianțe pe cari 
să ne putemă ră<jima“.

Se vede din acăstă motivare clară și lămu
rită, că este vorba de noue și mari jertfe în bani 
și în sânge, ce se ceră dela poporațiunea acestei 
monarchii. In fața acestei împrejurări este la locă, 
credemă, întrebarea, dăcă în timpu de aprăpe 20 
de ani, cei ce conducă destinele acestei monar

chii, au făcută cevași pentru popărele ei, ca a- 
ceste să păta mai ușoră și cu mai mare mulță- 
rnire duce în spinare multele jertfe ce li se ceră 
mereu din tăte părțile și mai vârtosu din partea 
ministerieloră de răsboiu?

Este o fatalitate cumplită, că pe când ni 
se ceră totă mai mari jertfe, nu se face de altă 
parte mai nimică pentru a ne pune în stare ca 
să putemă suporta câtă mai ușoră acele greu
tăți, ăr câtă ne privesce pe noi Românii în spe
cială, cu durere trebue să constatămă câtă de 
multă urgisiți și năpăstuiți suntemu în timpulă 
de față de cătră cei dela putere, nu numai po- 
liticesce, ci încă și economicesce. Totdăuna cu 
devotament.ă amă purtată tăte jertfele, ce s’au 
cerută dela noi în interesulă siguranței monar- 
chiei și a patriei năstre, dăr ăre să nu fimu noi 
în dreptă a ne aștepta la nici ună bine în 
schimbulă atâtoră jertfe?

Tocmai noi, cari suntemă cei mai apăsați 
astăzi păie în tătă monarchia, vomă sâmți mai 
multă groutatea sporirei dăriloră, ce o va causa 
fără îndoială organisarea și armarea glăteloră. 
Bine că se asigură, din partea celoră ce stau 
în fruntea administrațiunei de răsboiu, că se 
voră evita câtă mai multă cheltuelile, dăr este 
aprăpe cu neputință ca să nu fiă de lipsă sume 
fărte mari pentru a esecuta planulă înființării 
glăteloră. Se dice, că evidența acestoră glăte o voră 
purta autoritățile politice și de honvedi și că 
glătele nu voră fi deocamdată uniformate, ci 
voră purta numai ună semnă distinctivă, cu 
tăte astea voră fi de lipsă a se face însemnate 
cheltuelf și unulu din organele guvernului ne 
spune de acuma, că voră fi de lipsă pentru glăte 
celă puțină ună milionu de pusei, ce trebuie să 
se procureze imediată.

Proectulă de lege, precum și espunerea do 
motive, conțină puncte întunecăse, cari se voră 
lămuri în cursulă desbateriloră parlamentare. 
Una însă resultă din tăte, că prin legea de glăte 
se creăză încă o clasă de etate, a celoră de 19 
ani, și se estinde serviciulă regulată pănă la 37 
de ani prin aceea, că prima chemare a glăteloră 
(pănă la 37 de ani) se pune în casă de răsboiu 
la disposițiunea comandei armatei, ca să pătă 
întregi din șirurile glăteloră armata permanentă 
și honvecjimea.

Vomă vedă în curându- pănă unde se voră 
estinde și câtă de mari voră fi jertfele, ce le 
pretindă guvernele austro-ungare dela popăre 
pentru completarea sistemului de apărare a mo- 
narchiei, Deocamdată terminămă observândă, că 
foile oficiăse unguresci găsescă absolută necesară 
acăstă sporire a armatei pentru că, după cum dică 
ele, grele dile de încercare ne stau înainte și tre
bue să fimă gata în marea di de răfuire, pentru 
care Europa pare că se pregătesce!

O Manifestațiune.
Vorbirile și apărarea causei năstre naționale, 

din partea deputatului română națională V. 
Băbești, a făcută celă mai bună efectă și în se- 
nulă naționalității serbesă. Atâta informațiunile 
private ale „Luminătorului,“ primite din Pesta 
câtă și diarulă națională sârbescă „Zastava“ ne 
spună, cumcă inteligința serbâscă din Ciacova, Fer, 
șețu, Biserica-Albă, Neoplanta și din alte locuri, 
a trimisa depeși de felicitare, de aderință și de 
mulțămire, pro vădu te cu deci și sute de subscrieri 
d-loră V. Băbești și L. Mocsâry. Lucrulă se 
esplică ca o manifestațiune din partea naționali- 
loră șerbi în două privințe: ântâiu, în privința 
apărării bărbătesc! a causei naționale, și a doua, 
contra limbagiului smerită și umilită ală depu- 
tațiloră sârbi guvernamentali: Sabovlievici și Giur- 
covici.

Din „Zastava“ Nr. 16 dela 12 Februariu 
n. traducem ă următărele depeși:

Ciacova, 12 Februariu. Maioritatea Serbiloru d’aic 
au trimisă depeși de felicitare lui Babeșu și Mocsâry 
pentru vorbirile loră dietale.

Biserica-Albă, 12 Februariu. Astădi s’au depeșată 
felicitări d’aici lui Babeșu și Mocsâry.

Verșețu, 12 Februariu. Serbii din Verșeță ca comi
tet ală alegă torilorfl din partidulă naționalii serbesefl au 
felicitată pe cale telegrafică pe deputății Babeșu și Mo
csâry pentru vorbirile loră satisfacătore în causa națio
nală din dietă.

In Nr. 17 dela 2 (14) Februariu totă „Zas- 
taval‘ reproduce tecstulă întregă ală felicităriloră 
trimise de 27 de Sârbi din Neoplanta cătră d-nii 
V Băbești și L. Mocsâry, care sună:

D-lui L. Macsâry ș. a.
Primiți espresiunea de mulțămire, din incidentulă 

ultimei D-vostre vorbiri, din partea Serbiloră din Neo
planta. Că vorbirile lui Sabovlievicî, Tisza, Szilâgyi și 
Apponyi nu au raportată ună resultată finală, vi se păte 
mulțămi numai D-vostră în prima liniă. De ar da noro- 
culă iubitei nostre patrie, ca vorbele D-vostră cu altă 
ocasiune să afle o deslegare mai frumosă în dietă, căci 
numai o esecutare perfectă a legii de naționalitate pbte 
mulțămi naționalitățile spre norocirea și prosperarea pa
triei comune.

D-lui V. Bobești i-au telegrafată în lirnba- 
română.

Salotămă pe vechiulă colegă și comilitonă (subor- 
tia) ală lui Mileticl. Vă mulțămimO vădendu-vă din nou. în 
apărarea drepturiloră naționalitățiloră apăsate. Iubirea 
și stima, pe cari Serbii totdăuna vi le-au păstrată, astădi 
au devenită eterne. Dumnedeu să vă susțină încă multă 
timpă în viăță în interesulă patriei năstre astăzi neferi
cite! In numele Sărbiloră (urmăză 27 subscrieri.)

Totu din „Zastava“ traducemă următorulu 
răspunsă, ală d-lui L. Mocsâry:

»Aprobarea ținutei mele îmi ofere dovăda despre 
simțămintele D-v6stră patriotice și bărbătesc!. Nu vă 
supere neplăcutulă vuetă, pe care l’a provocată vorbirea 
mea în dietă. Mulți bărbați aleși mi-au înpărtășită, că-mi 
aprobeză pornirea precum și ținta broșurei despre >Kul- 
tur-egylat«. In legătură cu acestea, acelQ tonă deșteptată 
(ozbilinii), prin carele se desbătu de astădată cestiunea 
de naționalitate în dietă, este ună semnă sigură că ade- 
vărulă îșî va cuceri calea sa.

Ludovicii Mocsâry .
Totu „Zastava“ spune, că — precum e in

formată — în Neoplanta se adună subscrieri multe 
pentru grandiăse manifestațiuni numițiloră doi 
deputați, și că și din alte părți Sârbii au trimisă 
felicitări.

înarmarea glăteloru în Ungaria.
In camera deputațiloră din Pesta s’a presentată 

proiectulă de lege privitoră la înarmarea gloateloră.
După acestă proiectă, fiecare cetățănă ală statului, 

care nu face parte nici din armată, nici din marină seu 
din reserva înfregitbre, nici din honveefime (Landwehr), 
e îndatorată dela etatea de 19 ani pănă la împlinirea 
anului 42 de etate a face parte din glăte. Mai departe se 
țină de glote, întru câtă suntă în stare a purta arme 
și anume pănă la etatea de 60 de ani, toți câți se află 
în retragere și afară din serviciulă armatei și honvedimei, 
întru câtă nu se potă întrebuința în armată (marină.) 
Personalulă gendarmeriei, gardei financiare și foresteriei 
statului, îndată ce evenimentele resboiului le împedecă 
oficiulă în cerculă loră, se trecă în glăte.

Glătele se împa-tă în două chemări: de cea din- 
tăiu se țină toți câți au împlinită 19 ani de etate pănă 
la 37 de ani ai etății înclusivă, precum și cei eliberați 
la timpă seu înainte de timpă din armată și din honve- 
cfime; de a doua chemare se țină toți câți au împlinită 
37 de ani pănă la împlinirea anului 42 de etate. Glă
tele se chiamă sub arme la ordinală Maiestății Sale.

De regulă glătele se întrebuințăză înăuntrulă gra- 
nițeloră țării, dăr escepțională se potă întrebuința și în 
afară de țările corănei unguresci, dăcă legislațiunea va 
dispune acăsta. Numai dăcă dieta n’ar fi întrunită și 



Nr. 32. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

din întârdiare s’ar nasce periculă, păte Maiestatea Sa se 
ordone, pe lângă responsabilitatea ministerului întregii 
și aprobarea ulteriâră a representanței țării, întrebuin
țarea glâteloră și în afară de granițele țării. In casă 
de lipsă cu chemarea ânteiu se întregesce armata și 
honvedimea. Persânele chemate în serviciulă gloteloră 
suntă supuși, din 4‘ua convocării, pănă la disolvarea 
chemărei sub prescripțiunile penale și disciplinare militare, 
nu Iotă așa însă în timpulă concediului.

Glotașii și oficerii lorii, întru câtă nu se polii îm
brăca și echipa milităresce, în timpulii întrebuințării lorii 
pârtă unii semnă, care să se distingă din depărtare, ofi- 
cerii și suboficerii semnele onorifice și de distincțiune 
militare. Cu privire la premii și distincțiuni, la pretenții 
de tran;portă, de adăpostă, de provedere cu bani și nu- 
trimentă, de tractare în casă de rănire și bolă, precum 
și de îngrijire a celoră rămași în viâță, se tractâză ca 
și armata și ca și honvedimea. Oficerii se numescă deMaies-1 
tatea Sa la propunerea ministrului de apărare a țării. 
Suboficerii se alegă, eventuală în înțelegere cu autorita-l 
tea politică respectivă, din ană în ană de acelă coman- 
dantă de batalionă de honvezi seu de regimentă de hu
sari-honvă^I, și în casă de lipsă se numescă, în ală 
căruia cercă de evidență cade despărțămenlulă de glâte. 
Numirea acestoră oficerl și subotîcerl se face numai pe 
timpulă duratei mobilisării și înceteză deodată cu acesta- 

Ținerea în evidență și împărțirea chemăriloră în 
unități tactice se face de cătră comandanții honvezi. 
Autoritățile administrative încă suntă obligate a țină 
evidența. Cadrele glâteloră se desemneză deja în timpă 
de pace. Cheltuielile gloteloră convocate se acoperă din 
bugetulă ministerului de răsboiu comună.

Acestă lege se va aplica îndată ce va intra în pu
tere și cu esecutarea ei e însărcinată ministrulă de apă
rare a țării.

SOIRILE PILEI.
In comitatulă Hunedtirei suntă 321 de scole, ăr nu 

cum dace ,Kol. Koz.“ Dintre acestea 30 suntă scâle de 
stată, 25 comunale, 9 rom.-cat. 29 gr.-catolice, 210 gr.- 
orientale, 13 ev. reform., 2 de confes. augsb., 2 israelite 
și 1 scolă a unei reuniuni. După limba de instrucțiă 
suntă 57 maghiare, 2 germane, 254 române, 2 maghiare- 
germane, 6 maghiare-române. Dintre cei 376 învățători, 
88 nu cunoscă limba maghiară. Dintre cei 4677 copii, 
cari au cercetată în anulă trecută scolele statului, au 
fostă 1953 de naționalitate maghiară». De unde? Nu cumva 
că copii, cari sciu vorbi și unguresce suntă Maghiari ? 
Cu asemenea apucături nu se’nșâlă lumea.

—x—
Aflămă, că ministrulă de resboiu a dispusă ca re

cruții de a IV-a\ clasă sS se presenteze la recrutarea 
din Martie și Aprilie, totodată a trimisă ordinațiunl la 
tote comandele militare, ca să aibă o deosebită atențiune 
pentru honvedî.

—x—
O nouă sctilă de stătu, cu limba de propunere ma

ghiară, s’a înființată în Bercheșulu românescă din comi
tatulă Făgărașă: «Dare-aru Dumnedeu, ca totă astfelă 
de politică culturală să desvâlte d. ministru de culte și 
în celel’alte părți ale Ardealului, esclamă nebună de bu- 

curiă »Ellenzâk“. — Să-și deschidă ochii în patru Ro 
mânii, ce facă.

—x—
Unu stegu națională română s'a confiscată deună- 

cjile la o nuntă în Alkenyâr de cătră notarulă comunală. 
Ospeții șl-au luată mai târdiu stăgulă îndărătă și din 
acăstă causă au fostă predați judecătoriei penale. Cum
plită îmbată pe unele nemuri puterea, dăr ca pe Ma
ghiari pe nici unuă nemă.

—x—
Sâmbătă în 22 Februariu v. va fi în Sighiștira 

alegerea de protopresbiteru ală fradului Sighișârei
—x—

că fe-„Ellenzâk» cu bucuriă înregistreză scirea, 
tița de doi ani a principelui de cortină începe a înv da 
unguresce și deja scrie mai multe cuvinte. „Sperămă, 

curendă are să vorbâscă 

i
i
! .
Isfârșesce , Ellenzâk“, că în
I perfectă limba nâstră sonoră și atunci vomă ave o ade-
I vârâtă princesă «maghiară». — Ore «maghiară» să fiă, 
'fiindă că ar vorbi unguresce? Minunată ești „Eilenzeloilel*

—x—
Interpelarea d-lui George Mârzescu relativă la 

spulsați, e pusă la ordinea dalei pe adl, Sâmbătă, er ae 
i d-lui Cogălniceanu s’a amânată pănă Marți.

—x—
Conferința de pace în ședința din urmă a ascultată 

pe delegatulă sârbă, care cerea ca compatrioții săi es- 
* pulsați de guvernulă bulgară să se potă reîntârce în 
Bulgaria. Delegatulă bulgară s’a opusă. Nu s’a luată 

I nici o hotărîre.

In afacerea hotărîrei comitatului Ternava mică1 d’ă 
se da .Kulturegyletului» 10,000 fl., „Nemzet* spune, că 
ministrulă a casată hotărîrea numai fiindcă suma nu s’a 
votată în adunarea ordinară a comitatului. Cu alte cu
vinte, îndată ce se va face acâsta, Jupiter cu ochelarii 
vercjl va aproba și va subscrie hotărîrea cu amândouă 
mânile. Ne miramă și noi să nu fiă ministrulă Tisza 
„patriotă». Era vorba numai să trecă de omă .consti
tuțională. “

—x—

O femeiă Frusina lânii, din strada Cuțit u de ar
gintă dm București, a născută unu bătită cu douS capete. 
Băâtulă trăesce.

—x—
Revista »Spitalulă' spune, că Ia concursulu pentru 

internată și esternată în spitalele Parisului. au reușită 
dintre concurenți și următorii Români: Interni, domnii 
Toma Ionescu și Euricu lscovescu\ Esternî, domnii 
Turbure, Demetriadu, Amărescu, Atanasiu, Haralambu 
Mihailă, Haralambu Dwmitriu și Pellissiei Vasile.

>-■
—X—

In strada Floriloră din București s’a petrecută 
Marți unu adu de barbariă, săvârșită de ună Evreu. 
Iată ce scriu diarele din Bucuresci: Evreulă avea, afară 
de alțl copii o fâtă bine făcută și frumușică, care î 
deșteptă pofte illicite. Mai multă de ună ană insistă pe 
lângă fiică-sa, fără succesu. In timpulă din urmă fiică-sa, 
primindă promisiunea unei zestre din partea rudeloră 
sale din Botoșani, se logodi cu ună Evreu lenără. Acesfă 
logodnă aduse la disperare pe neomenosulă tată. Elă'

"legă pe fiică-sa de mâni și încercă s’o siluăscă. Dâr 
făta împotrivindu-se din tote puterile, Evreulă luă ună 
ciomagă și o lovi peste capă, obrază, pieptă și pe unde 
apucă, îneâtă o scăldă în sânge. Abia la sosirea veci- 
niloră rabiatulă putu fi oprită și făta scăpată. Elă fu 
dusă la secția polițienâscă și de acolo dată pe mâna 
procurorului, căruia îi mărturisi, că desperată de logodna 
fiicei sale, voia să o ucidă și pe urmă să se spândure. 
Făta a fostă dusă la spitalulă Colțea. Evreulă, care a 
venită de curândă din Galiția, e arestată.

—x—
Reuniunea industrială a Brașovului are de gândă 

se intocmescă în Augustă o esposițiune industrială în 
Podulă bătușiloră, împreunată cu o esposițiune istorică- 
artistică.

—x—
Din lași vine știrea, comunicată de »Lupta», că 

fetele evreice, cari lucrau la fabrica de tulună de acolo, 
s’au pusă în grevă. Causa e cu totulă curiâsă. De 
câtva timpă directorulă fabricei înlocuia treptată pe 
Evreice cu Românce. Evreicele rămase, prevădândă că 
are să le vină și loră rendulă a fi înlocuite, au preferată 
să se pună cu tote în grevă și a înceta lucrulă.

—x—
Societatea „Lumina" pentru cultura Româniloru 

din Peninsula-Balcanică. Simțindu-se lipsa unei cărți 
de lectură pentru scolele primare române de peste Bal
cani, Societatea deschide concursă pentru cea mai bună 
carte în dialectulă română de acolo, care se va imprima 
cu spesele ei, în condițiunile următore: 1. Cartea să 
cuprindă ca vr’o sută șâicjecl pagine, literă cicero, for- 
matulă obicinuită. 2. Alegerea și rânduiala bucățiloră să 
însușescă cerințele pedagogice, alcătuind a o mică enci
clopedie, din care să nu lipsăscă și bucăți din istoria 
Româniloră pănă la venirea Turciloră în Europa. 3. 
Cartea, care va purta numele autorului, va fi proprie
tatea Societăței, liberă fiindă și autorulă a o tipări jn 
ori câte ediții va voi. 4. Recompensa autorului este ună 
obiectă de artă. 5. Manuscriptele se voră trămite Comi
tetului (Bulevardulă Elisabeta Domna, Bucuresci) celă 
multă pănă la 1 Maiu anulă acesta. 6. Comitetulă este 
gata a da lămuriri mai întinse, orl-cui i-ară cere. Pre- 
sidentă :-Gr. H. Grandea, secretară: Lăzărescu Lecante.

Afaceri sinodale.
Teure, 11 Faură 1886.

D-le Redactoră ! Printr’o corespondență publicată în 
nr. 15 ală prețuitei foi ce redigeți surn interpelată de 
câțiva preoți gr. cat. din protopopiatulă Betlenului se dau 
deslușire 1) Pentru ce nu s’a conchiămată sinodulă trac- 
tuală de tâmnă, conformă decisiunei sinodului nostru din 
11 Martie 1885? 2) Cine este causa trăgănării? 3) Ce 
pași s’au făcută, pentru ca de altădată să nu se inLem- 
ple asemeni amânări ale sinodului.

Lucru curiosă, că acei frați preoți pășescă în pu
blică față de mine cu o interpelare ca acesta, și apoi 
totă ei suntă aceia, cari convenindă cu mine îmi ceră 
se amână sinodulă că-să fârte ocupați cu alte greutăți. 
Der și mai curiâsă e afirmarea, că eu le-ași fi comu
nicată, că sinodulă de tâmnă a an. 1885 nu se va țină. 
Acesta -nu e adevărată, deăreee cu data de 31 Oct. 1885

FOILETONU.

Telefonul!! magneto-electricu.
Estrasu dintr’o conferință a d-lui profesorii Iosifă Maximă 

ținută în una din „întrunirile literare* ale dame- 
loru române din Brașovu.

încă în timpurile cele mai vechi s’a simțită necesi
tatea de a împărtăși ideile la distanțe mai mari, spre care 
scopă se foloseau curieri, porumbi etc, pănă ce modulă 
acesta de a comunica a dată nascere la posta de aslădî, 
care cu ajutorulă drumului ferată duce scirile ce voimă 
a le trimite sigură și relativă destulă de iute. Deși mo
dulă acesta de comunicațiune satisface pe deplină trebu- 
ințeloră ordinare, lotuși pentru cașuri urgente și estraor- 
dinare s’au căutată alte mijlâce, precum signale acustice 
și optice. Comunicarea ideiloră cu aceste mijlâce era 
forte greoiă si omorîtâre de spirită, pentru că amploia- 
tulă respectivă trebuia totă mereu să fiă cu atențiune și 
să se uite cu ochianulă, ca să nu pârdă nici ună semnă 
dată. Scăderile acestea siliră pe cei interesați a face es- 
periență cu electricitatea statică inventată pe la înce- 
putulă secuiului trecută, âră după aflarea electricității 
galvanice s’au începută esperiențele cu curențl electrici 
Invențiuniloră unoră omeni celebri ca Oerstedt, Ampâre 
și Arago, cari au sciută să constate relațiunile între elec
tricitate și magnetismă, avemă să mulțâmimă dâcă Gauss, 
Weber, Steinheil și Morse au fostă în stare pe Ia anulă 
1840 a da lumei uimite telegrafulă de astăzi- Ce va să 
(Țcă teiegrafă și cât de lățită este acăstă aplicațiune a 
electricității, scimă cu toții. Totuși ca să avemă o ideă 
chiară despre folosirea telegrafului, aminteseă conferința 
telegrafică internațională ținută anulă acesta (1885) în 
Berlină. Acestă conferință represintă 30 de state cu 600 

miliăne de locuitori. Statele acestea posedă o rețea tele
grafică, la care lungimea sîrmei este de 2 miliăne de chi- 
lometri, o lungime, cu care putemă de 5 ori percurge 
distanța între lună și pământă seu să înfășurămă de 50 
de ori ecuatorulă pământului.

Totă cu ajutorulă electricității s’au desvoltată și apa
ratele acustice, pănă a ajunsă perfecționarea la telefonulă 
de astăzi, astfelă că telefonia se păte privi ca o ramură 
a telegrafiei. Pe când cu telegrafia se dau numai semne, 
cari formâză ună alfabetă, telefonulă ne permite a trimite 
în depărtare cuvintele de-a dreptulu, ba ce e mai multă, 
chiar și eolorea vocii. Aparatele telefonice cele vechi se 
încercau a transmite numai cântarea și musica instru
mentală, pănă când a arătată Weinhold înainte cu vr’o 
10 ani, câ și sunetele articulate se potă transmite cu așa 
numitulă telefonă de ață. Acesta constă din 2 pahare 
de lemnă său de metală, ale căroră funduri suntă legate 
printr’o ață întinsă. Ună pahară servesce ca trans- 
mițăloră, eră ală doilea ca receptoră, seu esprimându-ne 
populară: într’ună pahară vorbimă, eră cu ală doilea 
ascultămă. De altmintrelea aparatulă e reversibilă, adecă 
se pote folosi și pentru vorbită și pentru audită. Deși 
ună asemenea telefonă se privesce mai mullă numai ca 
o jucăriă, totuși elă represintă ună principiu seriosă, 
fiindcă ne arată că o tablă oscilătore, precum este fun- 
dulă paharului, predă oscilațiunile sale firului, âră acesta 
pune ală doilea fundă în vibrațiunl identice. Orice cu
vântă pronunțală în paharulă primă se aude prin urmare 
și în ală doilea. Acestă telefonă funcționâză numai la 
distanțe mici, d. e. dintr’o odaiă într’alta. Pentru distanțe 
mari trebue să aplicămă electricitatea.

Celă dinteiu, care s’a încercată a transmite cân
tarea și vorbirea cu electricitate, a fostă Philip Reis, pro- 
fesoră de fisică în Friedrichsdorf lângă Francfurt. După 
mai multe încercări i-a succesă în fine acestui învățată 
a construi ună aparată, cu care putea transmite numai 

tonuri, însă și acestea într’ună modă necompletă și schi
monosite. Telefonulă lui Reis era interesantă numai din 
punctă de vedere scientifică, dâră pentru trebuințe prac
tice n’avea nici o valâre. Elă se basa pe însușirea fe
rului de a suna prin magnetisare și desmagnelisare re
pede și continuu. Nesuccesulă lui Reis l’a descurajată 
nu numa: pe densulă, ci pe toți fisicii europeni și idea 
telefonului se părea uitată, când deodată—ca din senină 
putemă dice — apare Graham Beli, ună Americană cu 
spirită îrăreprindătoră, și ne presintă adevâratulă telefonă 
practică la esposifiunea universală din Philadelfia în anulă 
1876. Telefonulă lui Beli se basâză pe ună principă, 
deosebită de ală lui Reis, și se pâle privi ca o invenți- 
une cu totulă originală, numai păcală că inventătoriulă 
n’a luată patentă pe dânsa, din care causă s’au pusă 
chemați și nechemați a fabrica telefâne și putemă afirma 
că astădi suntă mai multe telefâne rele decâtă bune.

Telefonulă lui Graham Beli se numesee telefonă 
magneto-electrică și, ca să-lă putemă înțelege mai bine, 
trebue să facemă o mică escursiune în domeniulă in- 
ducțiunei electrice. Electricitate galvanică său dinamică 
se nasce în mai multe feluri:

1. Printr’ună procesă chimică, d. e. dâcă punemă 
metale în acide; astfelă se facă bateriile galvanice.

2. Prin inducțiune electrică și magnetică. Avemă 
d. e. o sîrma, care formeză ună cercă. De câte ori se 
ivesce sâu dispare în apropierea ei ună curentă electrică, 
totdâuna se nasce și în sîrma nâstră ună curentă elec
trică de o durată forte scurtă. Curentulă celă nou se 
chiamă curentă indusă sâu curentă secundară, âră celu 
dintâiu se numesee curentă primară.

Curentulă indusă se nasce în serma nâstră și prin 
apropierea sâu depărtarea unui magnetă. Curentulă in
dusă se mai nasce în fine și prin variațiunea intensității 
curentului primară sâu prin variațiunea magnetismului. 
Destulă, pentru înțelegerea telefonului râmâiă consta- 



Nr. 32, GAZETA TRANSILVANIEI 1886

sub nr. 446, Irămițândă prin tracta una cerculara epis- | 
copes a în causa colectei pentru biserica din LelescI, 
le-am <hs^ expresa se grăbescă cu facerea colectei, ca 
cela puțina pe când ne, vomă aduna la sinodală de 
tomna să-o aducă cu sine. Le-am promisa totodată 
că cu acostă ocasiune le voiu spune și causa pentru care 
sinodula de primăvară nu s’a putută ține în diua hotă- 
rîtă. Totă cu acea dată sub nr. 447 am provocata pe 
docenții din acesta tracta, ca pe cjiua de 11 Noemvre să 
se adune în Betlenă pentru a se constitui în reuniune 
filială și a se face membrii la reuniunea docenților^ din 
jurula Gherlei, și altele. Acestă provocare mî-am sfir- 
șit’o prin cuvintele: Dicăt ve-ți osteni și on.frățiile vâstre 
la acestă conferință, Ve va fi numai spre laudă și onore. 
Er prin una alta circulara, cu data 5 Decemvre nr. 507, 
trimisa în causa rațiociniălora bisericesc! ș. a. de ase
menea le-am cjisă frațiloră preoți că: din anumite cause 
neputendu-se ține pănă acum sinodula de tâmnă se va 
țini după anulă nou, adecă în carnevalulă acesta.

De unde der a putută scdte d. corespondentă, că 
eu le-ași fi comunicată că nu se va țină sinodula de 
tămnă 1885? La conferința docențiloră încă ne-amă fi 
putută sfătui asupra unoră afaceri mai urgente scolas
tice și bisericesc!, der n’au venita decâtă trei, avândă 
și alte afaceri.

Acestea sciindu-le corespondentulă și colegii d-sale 
putea sci și aceea, că nu e în jocă nici o mână străină 
și inimică causei năstre, care se împedece sinodele năs- 
tre tractuale, sciindă și aceea, că judele nostru cer 
cuală — spre laudă îi fiă Qisă — n’a împedecată nici 
o conferință scolastică or! bisericescă— precumă vedemă 
că se întâmplă airea, — ba e unulă din aceia, cari se 
silesca a înainta căușele bisericesc! și școlare. Ba ne 
putemă aduna și de mai multe ori peste ană, căci sină- 
dele impuse prin constituirea a Vl-a din sinodulă die- 
cesană din 1882 au de scopă mai multă perfecționarea 
clerului prin elaborări de teme din sfera sciințeloră teo
logice, der nu e oprită ca să se adune și mai de multe 
or! spre a se sfătui împrumutata despre suplinirea lipse- 
loră bisericesc! și școlare, despre susținerea moralității 
ș. a. La aceste adunări, încâtă scîu eu, potă lua parte 
și mirenii numai să aibă timpă, voiă și ceva de spesata 
căci și acăsta se pote număra între factorii, dela cari 
depinde ținerea sinodeloră.

Der să mă întorcă la obiecta: Preotula la care 
era să se țină sinodula nostru e văduvă și apropiându-se 
timpulă hotărîta pentru sinodă, s’a rugată să-lă mai 
amână, căci e în împrejurări forte critice și bolnavă. De 
aceea am notificată frațiloră preoți, că mai curăndă de 
23 Noemvre sinodulă nu se va ține Apropiându-se și 
acestă timpă, de nou se răgă acelă protă, ca să avema 
indulgință față de elă și să-lă mai amânămă pănă în 
carnevalulă acesta. Eu fără a-i promite, am scrisă fra
țilora preoți că se va țină după anulă nou. Respecti
vului preota însă nu i-am promisa amânarea cerută din 
causă, că decă vre una preotă ară reclama ținerea sino
dului, numai decâtă să ’lă și convocă. Dâr, cum am 
disă, când conveniam cu vre ună preotă și vorbeam 
de sinodă, Qicea să ’lă mai lasă, căci sunta destulă de 
ocupați, că pe airea nu s’a ținută nici unuia, că au des
tule necasuri ș. a. Aceste Ziceri cu atâta au făcută mai 
mare impresiune asupra mea, căci sunt numai vice-pro-

topopă surogală, și așa am crezută că e mai bine a 
urma celoră actuali și bătrâni în oficiu, decâtă a pre- 
merge. Afară de aceea, după relațiunea colegială și ami- 
cabilă ce o am cu frații preoți, nici odată nu mi-a tre
cută prin minte, că dânșii, său careva dintre denșii, mă 
va interpela pe calea publicității să dau deslușirile ce
rute, după ce sciau destulă de bine starea lucrului, și că 
sunt celă de ântâiu, căruia îi place, ca prin coînțelegerî 
confidențiale în sinodă și conferințe, să ne regulămă tote 
afacerile năstre, și tare m’am bucurată pentru reactiva
rea sinădeloră. Der și acum mă îndoiescă că vre unulă 
dintre preoți ară fi auctorulă acelei corespondințe. Mai 
multă susțină, că e ună individă, căruia îi place a se 
mesteca în tăte, fără de a fi destulă de informată despre 
adevărata stare a lucrului. Dela acestă presupunere nu
mai atunci m’așu pute abate, când corespondentulă bus 
numele său ară combate afirmările mele de mai susă, ce 
nu credă că se pătă face.

Altcum n’am nimică în contra corespondentului și 
a colegiloră săi — dăcă-i are și încă decă e preotă — 
ba îmi pare bine, că se află și de pe aici, cari se inte- 
resâză de lucrurile cele bune, și cari să vă comunice 
câte ceva spre publicare, căci mie nu-mi permită octipa- 
țiunile casnice și oficidse, și afară de aceea mă țină de 
cei ce în restrînsa loră sferă de activitate, ce potă facă 
silindu-se după putință a face destulă chiămăre. loră, 
fără a face mai multă vorbă ca lucru, dâr i-așă reco- 
menda ori cărui corespondentă să cerce mai cu deamă- 
runtulă adevărata stare a lucrului pi numai după aceea 
să-și formuleze corespondențele. Bucurosă primescă re- 
flesiunile binevoităre dela oricine și sunt gata a mă 
acomoda loră, decă consfătuindu-ne în adunările nostre 
se voră afla de bune, însă am esperiată, că multe se 
potă pe chârtiă și puține în pracsă, căci pe lângă altele 
e mare serăciă, Primiți ș. c. M. Făgărășanu,

protopopă surog.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part. ală »Gaz. Trans.*)

BERLIN# 20 Feb ruariu — Reichstagul^ 
a trimisă proiectulă privitorii la prelungirea pe 
cinci ani a legei socialiștiloru la comisiunea res
pectivă. In cursulă discusiunei a declarată vice
președintele ministeriului de stată Puttkammer, 
că guvernulă n’are nici o speranță, că Reichs- 
tagulă va vota proiectulă.

PARIStT, 20 Februariu — Comisiunea ca
merei care a esaminată propunerea pentru es- 
pulsarea pretendențiloră (la tronu) a respinsă 
cu 10 contra 7 voturi propunerea de espulsare, 
a primită însă moțiunea, după care cabinetulă 
este împuternicită de a espulsa pe prinți, îndată 
ce siguranța statului ar fi amenințată prin agi
tațiunile loră.

LISS ABONA, 20 Februariu. — In multe 
orașe ale Portugaliei s’au făcută demonstrațiuni 
republicane. In Oporta s’a întrunită ună mee- 
tingă de 6000 persone, unde s’au ținută vorbiri 
fdrte înfocate și vehemente în contra monarchiei.

La Brage a strigată mulțimea: Trăiască repu
blica. Ansă la aceste manifestațiuni a dată in
troducerea dărei de consumă.

DIVERSE.
Untt uou stată în America. — Firulă telegrafică a 

anunțată deja, că drapelulă Stateloră-Unite s’a mărită cu 
o stea în urma admiterei în numărulă Slateloră a teri
toriului Dakota. Acăstă stea va fi a 39, dăr numărulă 
teritorieloră va rămâne de dece, partea septentrională a 
vechiului teritoriu devenindă teritorulă Lincoln. Germanii 
stabiliți în Statele-Unite nu potă decâtă să se măgulăscă 
de acăstă modificare, care dă o nouă importanță terito
riului pe care ei l’au populată in parte și căpitalei 
căreia au făcută să i se dea numele de Bismarck. 
Organisarea Dakotei datează dela 1861; suprafața e 
era de 149,100 mile pătrate, adică ea întrecea cu multă 
aceea a tuturoră celoralalte teritorii. împărțirea aces
tei 'mari întinderi de teritoriu, care produce mai cu sămă 
celă mai bună grâu, era de multă cerută. Noulă Stată 
cuprinde 47 comitate, noulă teritoriu numai 33. Mate
ria imposabilă este evaluată la 49 miliăne delari pentru 
celă dînteiu și la 43 pentru celă d’ală doilea, lmpositele 
au produsă în totă vechiulă teritoriu, în 1884, suma de 
373,000 dolari; datoria este de 262,000 dolari. Orașele 
principale suntă Yankton (capitală pănă la 1883.) Bis
marck, Fargo, Sious-Falls, Jamestown, Bon-Homme, Grand- 
Farks și Deadvood. In 1880, populația nu era de câtă 
135,177 locuitori; luându-se de basă alegerile din 
Noemvre 1884, la cari au luată parte 86,764 alăgătorl, 
ea trebuie să fiă acum între 400,000 și 500,000 suflete. 
Legislațiunea și delegațiunea Statului suntă republicane. 
Noulă Stată, udată de Missuri la vestă și riulă Roșu la 
ost, este limitrof cu Dominionă din Canada, care îi măr- 
ginesce Ia nord. Relațiunile cu Manitoba suDt fărte 
frecuente. Minnesota la ost, Montana la vest și teritoriulă 
Lincoln la sud îlă mărginescă în cele-lalte direcțiuni. 
Agricultura este bogăția acestui nou Stată.

Licitațiuni. Se licităză: Ia 10 Aprilie averea ne- 
mișcătăre a lui Antonă Istvânffy de cătră tribunalulă 
reg. din Murășă-Oșorheiu; Ia 19 Martie averea nemișcă- 
tăre a văduvei Ecaterina Gruicl, de cătră tribunalulă reg. 
din Biserica albă.

Edicte: A se insinua pretensiunile în 45 : la
rămasulă după Ladislau Lengyel, jud. cerc, din Făgărașă; 
la rămasulă după Jovănuță Berlo, trib. reg. din Aradă.

Concursuri. Se publică concursă pentru ună postă 
de adjunctă-conducătoră de cartea funduară cl. II la 
jud. cerc, din Baia-de-Crișă. Concursurile suntă de a se 
trimite la trib. reg. din Deva. Se publică concursă 
pentru ună postă de concipistă la curtea de apelă din 
Murășă-Oșorheiu.

Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei1,1 se potă, cumpăra în tutungeria 
lui I. GROSS.

Editoră : Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu.

tată, că o schimbare a puterii magnetice în apropierea 
unei sîrme dă nascere la ună curentă electrică în acăstă 
sîrmă.

Acum, după ce cunăscemă principiile inducțiunei 
electrice, putemă păși la descrierea telefonului.

Telefonulă lui Beli constă dintr’ună magnetă bă
gată cu ună capă seu polă într’ună mică mosoră înfă
șurată cu sîrmă metalică și isolată. Dinaintea acestui 
mosoră se află o tăbliță rotundă de feră, așa numita 
membrană său diafragmă. Aparatulă e reversibilă, adecă 
se pote folosi și pentru vorbită și pentru audită. Pentru 
de a coresponda suntă de lipsă două telefone, care suntă 
legate între sine cu o sîrmă duplă de metală ca și apa
ratele telegrafice. Putemă folosi la distanțe mari și nu
mai o sîrmă simplă, însă atunci trebue să întrebuințămă 
și pămentulă ca conductoră, prin aceea că două capete 
dela sîrmă din telefonă le îngropămă în pământă.

De câte ori vorbimă înaintea diafragmei, acăsta se 
pune în vibrațiune, adecă se apropiă și se depărteză de 
capulă magnetului. Prin acestă apropiere și depărtare 
puterea magnetului se schimbă seu variază, adecă cresce 
său decresce. In sîrmă de pe mosoră se nască prin 
variațiunea magnetismului curenți electrici induși său se
cundari, cari cu iuțăla fulgerului ajungă prin sîrmă con- 
ducătăre în a doua stațiune într’ună telefonă construită 
Întocmai ca și celă dintâiu. Aici trecă curenții electrici 
prin sîrmă de pe mosoră și influințeză asupra magne
tului după principiile electromagnetuiui stabilite de Am- 
păre și Arago. Resultatulă influenței este, că magnetulă 
începe a varia în intensitatea sa și atrage diafragma mai 
multă său mai puțină, și urmarea este, că diafragma în
cepe a oscila și a produce întocmai aceleași mișcări ca 
și diafragma din telefonulă din depărtare. Mișcările mem
branei pună aerulă în vibrațiune și undele sunetului 
ajungă în urechia ascultătorului, care aude în modulă 
acesta tăie cuvintele pronunțate în telefonulă primă, deși 

nu tocmai cu aceeași forță, fiindcă o parte din energia 
electrică se perde. Perderea e inevitabilă și ea acom
paniază fidelă orice transformare a energiei. S’a con
struită însă ună nou aparată numită microfonă, care 
măresce intensitatea sunetului. Aparatulă ne presintă o 
analogiă cu microscopulă. Precum acesta măresce cor
purile mici puse sub dânsulă, totă așa și microfonulă 
măresce său întăresce sunetele slabe. Instrumentulă este 
inventată de renumitulă Hughes, inventatorulă aparatulu 
telegrafică, care ne dă depeșile tipărite.

Microfonulă este pentru urechiă, aceea ce este mi
croscopulă pentru ochiu. Microfonulă nu p6te esista sin
gură, ci totdeuna în legătură cu telefonulă. Celă dintâiu 
se folosesce ca transmițătoră, ără celă din urmă ca re- 
ceptoră, adecă în microfonă vorbimă și cu telefonulă as- 
cultămă. La distanțe mici, d. e. pănă la ună chilometru, 
e de prîsosă microfonulă; eră pentru distanțe mai mari e in
dispensabilă. Cu microfonulă putemă aui}i d. e. pașii 
unei musce, care s’ar preumbla pe scândurița lui său 
tictacurile unui orologiu de buzunară așezată totă pe 
aceeași scânduriță. •

Microfonulă se basăză pe resistința electrică variată 
prin undele sunetului. Ună curentă electrică are d. e. 
să trecă printr’ună cărbune. Dăcă vomă rupe acestă 
cărbune,!atunci negreșită curentulă este întreruptă; elă 
este însă earăși încheiată îndată ce vomă atinge cele 2 
bucăți de cărbune. Curentulă află însă la loculă de con
tactă o resistență, care stă în raportă inversă cu pre
siunea esercitată asupra cărbuniloră pentru formarea con
tactului. Cu câtă va fi conlactulă mai bună, cu atâta 

va fi resistență mai mică și vice-versă. Afară de mi
crofonă mai avemă la fiecare stațiune telefonică și apa
rate de signale d. e. ună flueră său o soneriă electrică. 
Telefonia se potriveșce pentru corespondența locală. Apa
ratele suntă simple și ușoră de întrebuințată. Nu se 
cere nici o pregătire, cum se pretinde'd. e. dela func
ționarii telegrafului.

Distanța pănă la care se p6te telefoni cu siguranță, 
e 60 de chilometri, d. e. din Brașovă pănă la Făgărașă 
său pănă la Ploieșci. Nesigură și numai sub împreju
rări de totă favorabile s’a teiefoniată și la distanțe de 
300 chilometri d. e. din Pesta la Viena.

In privința distanței vedemă că telefonulă e în de- 
savantagiu față cu telegrafulă. Causa este, că telefonulă 
representă ună aparată fină și forte simțitoră. Influințe 
esterne asupra sîrmei conducătdre îi facă de multe ori 
imposibilă funcționarea, întocmai cum se întâmplă acăstă 
conturbare și la telegrafii în timpulă unei furtune.

Americanii au venită mai ânteiu la idea de a în
trebuința în comunicarea locală a orașeloră mari tele
fonulă în loculă telegrafului. Pentru scopulă acesta s’a 
înființată ună birou centrală, de unde plecă radială sîrme 
la toți cei abonați la corespondința telefonică. Vrea 
acum ună abonată A să vorbescă cu B, atunci se adre- 
seză la birou și cere a fi pusă în contactă cu B și co- 
respodența începe. Astfelă de birouri telefonice avemă 
în tdte orașele mai mari și din Europa, d. e. în Londra 
Parisă, Berlină, Viena și Pesta.



Nr. 32. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

SJureuJA Ia bursa do Vleua
din 19 Februariu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 25
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 36 
Imprurnutultt căilorfi ferate 

ungare......................... 152.76
Amortisarea datoriei edi

torii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 126 75

Amortisarea datoriei căi- 
lorQ ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 114.—

Bonuri rurale ungare . . 104 50
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 60
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................. 104.25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.25
împrumutul^ cu premiu

ung................................. 118 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 123.90 
Renta de hărtiă austriacă 84 45 
Renta de arg. austr. . . 84.05
Renta de aură austr. . . 113 45 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  873 —
Act. băncel de credită ung. 309.75 
Act. băncel de credită austr. 301.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5-96
Napoleon-d’ori .... 10.032 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

Cota oficială dela 5 Fevruarie, st. v. 1886.
Bursa de Bueuresci.

Cutnp. vend.
Renta română (5%). . 89— 90—
Renta rom. amorf. (5°/o) 94V4 96 Va

» convert. (6°/0) 87— 87 Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 30— 32—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ . 102 Va 102^/4

* „ » (5°/o) - 85Va 86»/4
• > urban (7%) 97— 97*/a

» (6°/o) • 90— 97—
» (5°/o) ■ ■ 82— 833/4

Banca națională a României 500 Lei 1110 1120
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

* > » Națională — —
Aur* contra bilete de bancă . . 16.— I6V4
Bancnote austriace contra aur*. . 2.01 2.04

Cursulu pieței Brașov*
din 20 Februariu st. n. 1886

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.58 Vând. 8.62
Argint românesc................. > 8.50 A 8.55
Napoleon-d’ori..................... > 9.98 A 10X3
Lire turcescl......................... » 11.22 A 11.32
Imperiali............................. > 10.20 » 1030
Galbeni................................. » 5 90 » 5.96
Scrisurile fonc. »Albina* » 100.— A 101.—
Ruble RusescI..................... / 123.— » 124.—
Discontul* ... » '7,-10 »/a. pe an*.

Nro. 515, 1886.

Publicațiune!
în sensul* ordinațiunei înaltului ministeriu reg. ung. de interne 

ddto 24 Noemvrie 1885 Nro. 62,693/VII. 1885; în sensul* art. delege 
XXI. din 1848 și în sensulu ordinațiunei înaltului ministeriu reg. ung. 
de interne ddt.o 6 Iulie 1874 Nro. 26,559 se aduce spre cunoscință ge
nerală, cumcă să interzice cu t6tă strictețea purtarea sub orice feliu de 
pretext* a insigniălor* streine, precum: steaguri etc. etc., concedânduse 
prin urmare numai folosirea stindardului național* ung. și insigniilor* 
imperiale unguresc!.

Contrafăptuitorii să pedepsesc* în sensul* amintitei ordinațiuni cu 
un* arest* pănă la 15 (|ile și cu o pedeapsa banală pănă la 100 fi. v. a.

Brașov*, în 17 Fevruarie 1886.
1—3 Căpitanatulu orașienescii.

3—3

Pentru un* învățător* suplent* la scdla gr. cat. română din Re- 
brișâra pe timpul* anului școlastic* 1885/6 adecă 4 luni, fiindcă învă
țătorul* actual* devine pensionaț*.

Salarul* pe acest* timp* va fi 20 fi. pe luni.
Doritorii de a dobândi acest* post* au ași înainta suplicele cu 

testimoniu de cualificațiune din limba maghiarăl a senatul* scolacticu din 
Rebrișăra până în 28 Fevruariu.

Alegerea va fi în 1 Martie.
Rebrișdra la 9 Fevruariu 1886.

Vasiliu dostea, Stefanu /Popii,
not. preot. carpreședinte.

OGASIUNE
pentru a cumpăra eftin* o parte din mărfurile, ce le desface firma

în marele Magazinu de Mode și Confecțiuni pentru Dame
— In Brașovii, Piața mare "" '

Mare alegere în stofe de rochii pentru Dame s. a. B eige, Lo
den, Feullăe, Cachemir*, Preton* de spălat, Satin*, 
Wattmul* și Postavuri, precum* și Mantile pentru pldiă 
și Paltbne (Hăinuțe) pentru

„sesonulu de primăvară/*
ce să apropie.

Din causa comandelor* mari ce am* făcut* pentru mărfuri 
indigene și streine, și a lipsei de spațiu în local* suntem* siliți a 
vinde cu prețuri fărte eftine.

EQUITABLE.
Societate de asigurare pe viața New-Tork 

întemeiată în anu\u 1859.
Capital* de asigurare 1884 până 31 Decemvre ... fi. 788.993.384 
Averea societății „ „ „ „ ... „ 148.312.910
Reserva câștigului „ „ „ „ ... „ 26.733.223
Asigurările cele nouă făcute în anul* 1884 ... „ 216.436.495

întreg* câștigul* să ’mparte între cei assigurați.
Ori ce poliță devine după trei ani necontestabilă-

Representarea generală pantru Ungaria.
3 -10 Budapest, VI Andrâssy strasse 12.

/Preparatele lecuitore, oficiala recunoscute și de 03 
ori premiate.

Digestiunea derangeată, tușea, slăbiciunea sunt* suferințe, pe cari prepa
ratul* lecuitor* dela Iohann Hoff, Viena, Graben, Brăunerstrasse 8. 
este în stare a-le delătura radical*. De aceea să’și memoreze sufe
rindul* acestă adresă.

Redobândirea sănătății este grija fiecărui suferind*, așa-deră va fi tu
turor* suferinzilor* binevenită punerea în vedere, precum că preparatele 
din Malz ale lui Iohann Hoff se bucură ca remediu nutritor* de cea mai 
mare și generală aprobare. Acestea se întrebuințăză în multe cașuri de 
către medici Corifei și multele succese de lecuirea digestiunei derangeate, 
a suferinței organelor* de respirația, a slăbiciunei, a îmbunătățirei sân
gelui și a catarului intestinal* sunt* pentru suferinZi un* raZim* de spe
ranță, și în asemenea căsuri să nu întâi’Zia cu întrebuințarea preparate
lor* din Malz ale lui Iohann Hoff. Câteva estrase dintre raporturile de 
lecuire: 1.) Cu t6tă șederea mea în timp* de ărnă la Nizza, m’am le
cuit* pe deplin* de catarul* bronchial* și b61a do gâtu, de cari am su
ferit* duoi ani, numai după întrebuințarea preparatelor* din Malz ale lui 
Iohaun Hoff, cari mi-au întărit* apetitul* și în genere starea sanitară. 
Franz Maly, Magazin* de postavuri, Viena, Mariahilferstrasse 69. — 2.) 
Iudelungata mea suferință de flegmă, lipsa de apetit* și de somn* și 
slăbiciunea de nervi s’au lecuit* numai cu berea Dv. așa numită Iohann 
Hoff’s Malzestract-Gesundheitsbier, și Iohann Hoff’s Gesundheits-Chocho- 
lade. Viena, 24 Maiu 1884. Maiie de Baksai, Iohannesgasse 19.— 
3.) Raport* de lecuire oficial*, Viena, Spitalul* garnisdnei Nr. 2. Berea 
dela Iohann Hoff, așa numită Malzestract-Gesundheitsbier, Malzestractu 
concentratu și Iohann Hoff’s Malzestract-Gesundheits-Chocolade s’au pro
bat* la bălă de pept* chronice, la recovalescenți după b61e grele și la 
digestiune slăbită ca o bună medicină ajutătdre procesului de lecuire și 
ca nutriment* recreator* și plăcut*. Dr. Loef, k. k. oberstabsarzet. Dr. 
Porias, k. k. Stabsarzt. — Iohann Hoff, inventatorul* șî producătorul* 
preparatelor* din Malz posede fabrici în Viena, Stadt, Brăunerstrasse 
Nr. 8, în Berlin și St. Petersburg, în total* cu 27,000 deposite de vân- 
dare prin t6te părțile lumii.

OBSERVARE. Tote anunțările pentru estracte din Malz suntii imitațiunl, de cari să se fe- 
rescă bolnavuld și mediculd. Preparatele din Malz veritabile ale lui Iohann Hoff trebue să porte 
marca înregistrată (Portretulu inventatorului Iohann Hoff și iscălitura Iohann Hoff).

Prețurile loco Viena: Malzestract.Gesundheitsbier (inel, ladă și butelii): 
6 butelii fi. 3. 82, 13 butelii fi. 7. 26, 28 butelii fi. \4. 60, 58 butelii fl‘ 29. 10.— 
Malzestract concentratu 1 flacoriu fl. 1. 12, o jumetate flaconă 70 cr. — Malz-Oho- 
colade o jum. kilo I fl. 2. 40, II fl. 1. 60. — Brust-Malzbonbon în pungi ă 60 cr, 
30 cr și 15 cr. — Sub suma de 2 fl. nu se espedeză nimicii.

Depositele principale: în Brașov*: Demeter Eremias, Bistrița: la Cari Nussbă- 
cher, —Bucuresci: Jul. Ed. Rissdorfer, F. Bruss, farmacist*, Gusztav Rietz, Marti- 
novilz, — Sibiiu: C. Bugarski, 1. B. Misselbacher sen., Franz Jahn Sohne. — Me
diaș*: Cari Breckner, — M.-Vâsârhely: Max Bucher, Cari Hutflesz, — SighișOra : 
Franz Jos. Schuster farm., los. B. Teutsch, — Sz. Szt.-Gyorgy; Bârabâs Ferencz 
farmacist*.

T6te depositele sunt* autorisate pentru vândare printr’un* afiș* 
litografat* în colori.

4 — 5 la 20 Dec. 3 Ian. 10 Ian. 14 Febr. 14 Martie st. n.

A V I S U.
Subsemnata cu onfire încunosciințăză pe p. t. p u b 1 i c * , că am* 

predat* conducerea farmaciei a lui Ferdinand Jckelius, „L a 
Speranța11, d-lui Adolf Frank, magistru în f ar maci ă, 
care de mai mult* timp* a lucrat* în acăstă farmaciă.

Să ’nțelege de sine, că schimbarea în persâna provisorului meu nu 
modifică întru nimic* felul* de conducere a afacerilor* de pănă âcum, 
care are de scop* soliditatea și realitea în orice privință.

Cu distinsă stimă
A. Jekelius,

3-3 proprietara farmaciei „La Speranța*,

Una invățacelu
(ucenicu)

cu bună conduită și cu cunoscințele școlare usitate să caută pentru pră
vălia de băcăniă a subscrisului. Condițiunile să comunică reflectanților* 
prin scrisăre.

Eugen Grecu,
3—3 Cotnerciantu în Oreștiă.

Tipografia ALEXI Brașov*.


