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NOU ABONAMENTU
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1887 st. v., se va începe mift nou 

iiboiiamentft pe triliiniulti Aprilie, Alaiu și luniii, la 
care învitămu pe toți onorații amici și sprijinitori ai 
foiei nostre.

Prețulu abonamentul ui:
PeutTn Austro-Uugaria: Peutrn România și străinătate:

pe trei luni 3 fi. pe trei luni 10 franci
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Abonarea se p6te face mai ușoru și mai
repede prin mandate poștale.

Abonațilorii de păn’acum li-se recomandă 
a însemna pe cupontT numărulu fâșiei sub care 
au primitu diarulu.

Domnii cari se voru abona din nou sd binevodscă 
a scrie adresa lămuritu și a arUta și posta ultimă.

BrașovtL, 21 Martie 1887.
Cu încordată atențiune urmărescti cei din 

Berlină pașii publicistului panslavistti rusii Kat
kov, care a plecată dela Moscva la Petersburgă, 
unde l’a chiămatu Țarulu ad audiendum verbum. 
țliarele berlinese dau călătoriei lui o mare im
portanță.

Katkov nu e nici ministru, nici nu ocupă 
vre-o funcțiune publică în stată, cu t6te aceste 
elti j6că unu rolă mare, mai mare chiar ca 
membrii guvernului și este acjl pe lângă Țarulă 
omulă celă mai influentă în Rusia.

„Câte odată se pare chiar — fiice „N. fr. 
Presse" — că Katkov este mai puternică decâtă 
toți miniștrii Țarului, ba aprope așa de puter
nică ca Țarulă însuși. E de înțeleșii, conside- 
rândă jurstările deosebite în Rusia, ca Țarulă 
spăriată de nihiliști și strîmtorată de cătră pans- 
laviștî, să crădâ că află în anteluptătorulă pans- 
lavistă dela Moscva unu radimu mai tare, de
câtă în consiliarii săi, cari nu sunt.ă purtați de 
ună curentă puternică populară. Cu tdte aceste 
este o aparițiune straniă, că cea mai puternică 
autocrația în Europa concede tocmai unui pu
blicistă o influință, care trece peste capetele nri- 
niștriloru și se redică pănă la puterea suverană 
a domnitorului."

„Ceea ce nu cutăză nici o f6iă în Rusia să 
scrie, „Gazeta de Moscva" o spune far’ de frică 
și reservă și totdăuna d-lui Katkov îi este per
misă a se apropia de persăna Țarului, elă p6te 
avă andiență la elă totdăuna, când numai vo- 
iesce, mai de multeorl decâtă înșiși miniștri, a 
căroră contrară este."

„Acestei posițiunl cu totulă escepționale a 
d-lui Katkov este a i se ascrie, că întotdăuna 
se consideră de ună evenementă însemnată, dăcă 
este citată la Petersburgă dinaintea Țarului, căci 
se scie, că sfatulă său apasă greu în cumpănă 
și că cuventulu său a pricinuită căderea multoră 
miniștri. De astă dată însă, când Katkov este 
din nou chiămată înaintea Țarului, privirile în 
t6tă Europa se îndreptă cu încordare spre capi
tala imperiului nordică, căci e vorba de ună 
lucru mare, de aceea adecă, că 6re învinge-va 
Katkov cu partida răsboiului, care neîncetată 
ațîță la ură în contra Austriei și Germaniei, și pre
dică alianța cu Francia, ori va succede partidei 
păcii de a asigura politica oficială a vechiloră 
tradițiuni rusescl în contra atacuriloru contrari
lor ă ei."

Scimu că în timpulă din urmă Katkov a 
atacată în cjiarulu său cu vehemență politica prin
cipelui Bismarck, făcendu’o responsabilă chiar și 
pentru atentatul u dela 13 Martie a. c.

Guvernulă germană s’a plânsă din astă causă 
la Petersburgă și la intervențiunea ministrului de 

esterne Giers i s’a dată lui Katkov din partea 
șefului administrației pressei unu avertismentu. 
Țarulă însă a desaprobată acăsta măsură, decla- 
rândă, că voiesce să cunăscă mai întâiu părerea 
opiniunei publice și numai după aceea se va pro
nunța. /Avertismentulu în urma acesta nici nu 
s’a publicată.

Se vede însă că principele Bismarck i-a ve
nită în ajutoră lui Giers contra lui Katkov, 
puindu-șl în cumpănă întrăga autoritate spre a 
face să fiă trasă la răspundere publicistulă pans- 
lavistu pentru atacurile sale necurmate în contra 
Germaniei.

De aici se esplică chiămarea d-lui Katkov 
înaintea Țarului și importanța ce-o dau foile ofi- 
cidse din Berlină deeisiunei ce va urma.

Suntă diferite părerile în privința resulta- 
tului posibilă ală audienței d-lui Katkov. In 
Paris se vorbesce de retragerea d-lui de Giers 
și de înlocuirea lui cu actualulă ambasadorii din 
Berlină Paul Șuvalov. In Londra se crede, că 
situațiunea nu este favorabilă planuriloră lui 
Katkov.

Depinde fărte multă și dela disposițiunea 
personală a Țarului Alexandru III și lesne s’ar 
pută adeveri, că Katkov este unu periculă pen
tru pacea europănă. Chiămarea lui Șuwalov la 
Petersburg arată însă, că Țarulă nu vrea se o 
rupă cu Germania și astfelă Katkov va trebui 
să-și mai stempere limbagiulă și se mai aștepte 
cu realisarea planuriloră sale.

Armata comună în (liota ungară.
Răspunsulă, ce l’a dală ministrulă de honvedi de- 

putațiunei studențiloră in cestiunea depunerei esamenu- 
lui de oficeiă de reservă la armata comună în limba un- 
gurăscă a provocată, precum amil comunicată, demonstra- 
țiunl din partea studențiloră. Cestiunea s’a adusă însă 
in desbatere și în camera deputațiloră.

Ileputatulă Meszlenyi a interpelată în acestă privință 
pe minislrulă Eejervary, înlrebftndu-lă : 1. Adevărată e, că 
minislrulă a (jisă, cumcă nu ’ndrăsnesce să propună lo 
cului competentă, ca esamenulă să se potă depune in 
limba ungurescă? 2. Dăcă e adevărată, ce motive l’au 
îndemnată a face acăslă declarațiune? 3 In casă când 
nu s’ar îndeplini cererea d’a se depune esamenulă in 
limba ungurescă, va face pași, ca aceia, cari nu sciu 
limba germană să ’și Iacă anulă de voluntară la honvecp 
și după depunerea esamenului să rămână oficeri la hon- 
vedime ?

Ministrulă de honvezi Fejervary a răspunsă, că in
strucțiunea pentru infanteriă și cavaleriă <jice: „Esame
nulă teoretică se tace din tote obiectele în limba germană, 
care e limba de serviciu a armatei c. r. E de ajunsă, 
ca voluntarii să fiă înțeleși; acelora cari n’au ca limbă 
maternă limba germană, nu li se cere s’o scie fluentă și 
perfectă în vorbire și In scrisă; ba la esamenă, intrândă 
candidalulă in amăruntele unui obiectă mai greu, se păte 
servi de limba sa maternă său de o limbă ințelăsa de 
singuraticii membri ai comisiunei«. Prin urmare se cere 
să cunoscă limba germană intru eătă pretinde serviciulă, 
er terminii technici să’i cunăscă toți in limba de serviciu 
a armatei comune. Acești termini nici nu suntă germani, 
decâtă în forte mică măsură. (0 voce ’n stânga: Destulă 
de răi suntă!) Partea cea. mai mare suntă francezi. 
(Szaiay: Din causa sărăciei limbei germane!—Eurtunosă 
ilaritate). 0 procedere mai prevenitore nici nu se p6te 
dori. Așă vrea bucurosă se vădă, dăcă și in armata 
franeesă s’ar permite cuiva să depună esamenulă in limba 
germană ? (0 voce ’n stânga estremă : Asta nu’i ar
mată comună, e armată inimică I — Mare și îndelungată 
larmă). Nu e nici în interesulă statului, nici in ală ar
matei, ca să ajungă acesta într’ună chaosă, într’o zăpă- 
celă babilonică. Chiar și dela oficerii superiori honvedi 
prelindemă să cunăscă încâtva limba germană, și dăcă 
nu o scie, nici nu pbte fi oficeră superioră. (Aprobări 
in drăpta. Nelinisce ’n stânga și ’n stânga estremă, de 
unde se aude o voce: Destulă! Sf'ărșesee!)

Ce privesce răspunsulă meu dată studențiloră, nu 
se pbte combate, căci in lege e esprimată comanda uni
tară. A introduce turnulă babilonică in armată (Mișcare 
in stânga estremă) spre paguba propriiloră noștri fii — 
acesta eu unulă nu o facă, acesta o păte face celă ce 
a inventată tabela minții sănătăse a omului. (Viă ilari
tate. 0 voce din stânga estremă: Comică lucru!) Cum 
că in foile neautorisate se atacă acum la pragulă alege- 
riloră una seu alta, nu mă m ră. (Strigări in stânga es
tremă: In , Pester LIoyd<!—Ilaritate.) Nu in > Pester 

Lloyd<. Vedeți ună gravamenă în aceea că am disă, că 
nu voiu întreprinde nici ună pasă și nu voiu propune, 
ca esamenulă să se pătă depune numai în limba ungu
rescă. Da, am dis’o, căci nu tinerimei îi pasă de urmări 
și de responsabilitate. (Neliniște in stânga estremă.) Nici 
ațîțătorilOră nu le pasă. (Vii aplause’n drepta. Contra- 
diceri lărmuităre în stânga estremă. Madarasz: Va să 
cjieă, a pretinde limba ungurescă însemneză a ațîța? — 
Mtșcare’n stânga estremă. 0 voce’n drăpta: N’ați cerută 
numai acesta !j Când <jică ațițători, am motive și anume 
deputațiunea junimei a plecată dela mine mulțămită cu 
ce i am disă, că voiu căuta să obțină ce se păte, fără 
păgubirea acelei armate, care în prima liniă e chemată 
a apăra monarhia și Ungaria. Tinerimea ml-a mulțămită 
și chiar deputatulă care a condus’o a fostă mulțămită. 
Abia a treia (jd începu ațîțarea. (Mare larmă’n stânga 
estremă. Vii aprobări in drăpta.) Și acăsta dovedesce, 
că la spatele loră stau agitatori. (Aprobări în drăpta. 
Larmă în stânga estremă. Strigăte: Cine suntă aceia?) 
Nu citeză nume; căci dăcă lucrulă ajunge atâtă de de
parte, va fi treba poliției să’i urueze, er nu a mea. (Vii 
aplause’n drepta.) Da, am disă că nu’ndrăsnescă să facă 
propunerea, pentru că eu nu alergă după mori de ventă, 
ci țiu contă de responsabilitate. (Aprobări în drăpta. 
Larmă’n stânga estremă.)

S’a afirmată, că așă fi cJisQ, cum că nu e omă 
cultă celă ce nu scie nemțesce. Dor nu veți crede (cătră 
stânga estremă) că așă pute pronunța o asemenea gu- 
gumăniă. (Mare ilaritate. Aprobări în drăpta.) Am disă 
însă, că, considerândă referințele năstre, se pbte pre
tinde dela ună omă cultă se vorbăscă și alte limbi: 
nemțesce, franțuzește ș. a. E ușoră lucru a se acăța de 
unele cuvinte și a le suci. (Strigări in stânga estremă: 
Asta o face Koloman Tisza! — Larmă’n drepta. Minis- 
trulă Tisza întră în sală. Vii și îndelungate »eljenuri‘ in 
drepta. Larmă și ilar.tate’n stânga estremă.

Trecăndă la interpelare, punctulă ânteiu și ală 
doilea cadă de sine după cele ce le-am ijisă. Ce privesce 
a treia întrebare, răspundă că acum nu o facă nici 
aceasta. (Strigăte: Nu o potă face!) Nu o potă 
face, pentru că legea dispune, ca voluntarii să intre în 
armata comună, care are nevoiă de elemente culte și 
oficeri, fiindă ea in prima liniă chemată a apăra Ungaria. 
Din aceste considerațiuni nu sunt înclinată și intrebuin- 
țeză încă odată cuventulă (cătră stânga estremă) nu cu
teză să facă astfelă de propuneri. Rogă a mi se lua răs- 
punsulă la cunoscință. (îndelungate aprobări în drăpta.) 

într’o altă ședință, deputatulă Hoitsy a disă, că 
partida sa consideră armata comună ca ună gravamenă 
ală constituțiunei. Partida sa nu va vota niciodată nici 
macără ună cruceră pentru armata comună. Cei din 
fruntea alaceriloră țării au datoria să respecte aspirațiu- 
nile națiunei și să le aplaneze calea. Der s’a esprimată 
oficială, că în privința armatei trebue să renunțămu la 
orice speranță, astfelă ministrulă prin declarațiunea sa 
ni-a tăiată orice speranță d’a ne pută împretini cu in- 
stituțiunea armatei comune. — In felulă acesta au mai 
vorbită și alțî deputați.

Mai interesantă a fostă vorbirea deputatului Alex. 
Csanady. Răspunsulă, cjise elă, ce l’a dată ministrulă de 
honvezi deputațiunei junimei universitare, m’a convinsă 
din nou, că isvorulă tuturor relelor in afacerile comune 
trebue căutat în politica ucicjătore a lui Koloman Tisza 
(Ilaritate in drăpta) și în pacea armată permanentă. De 
aceea trebue să căutămă a libera națiunea de aceste pa
coste, vedi bine iotă în marginile legii. Nu rămâne alt
ceva de făcută, decâtă, ca națiunea însăși să’și iă în 
mână grija pentru viitorulă ei, pentru bunulă și sân
gele ei.

Pentru acăsta este numai ună mijlocă: ca popo- 
rele constituționale ale Europei în înțelegere cu domni
torii să se unăseă spre a se restabili Polonia și a se 
dota cu o constiluțiune de totă liberală; corbna polonă 
să se pună pe capulă regelui Ungariei, Francisco losifă, 
(»Eljen‘ in stânga estremă), negreșită cu condițiunea, 
ca între Polonia și Ungaria să nu esiste altă legătură, 
decâtă domnitorulă comună. In schimbă insă țările a- 
ustriace germane să se unăseă cu Germania.

Președintele sună clopoțelulă, învitândă pe vorbi- 
(oră să nu renunțe așa ușoră la țările celuilaltă stată 
(Viiă și mare ilaritate), ci să rămână la obiectă, fiindă 
vorba de văduvele și orfanii militariloră. (Aprobări.)

Alex. Csanady. Viu eu la obiectă; vreamă numai 
să dau espresiune vederiloră și dorințeloră mele. Res
tabilirea Poloniei și independența popbreloră ară fi cea 
mai singură bastionă a civiiisațiunei europene. Prin uni
rea țări'oră austriace s’ar pune capătă raportului încor
dată dintre Austria și Germania, și este cunoscută doră, 
că însăși elementele germane din Austria dorescă acăstă 
unire.

Președintele sună șt invită pe vorbitoră din nou să re
vină la obiectă, căci altfelă îi detrage cuvăntulă (Aprobări.)

Alex. Csanady: Respectă avertismentulă d-lui pre
ședinte. De eândă luereză pe tăremulă politicei, totdă- 
una am luptată pentru independența Ungariei. Precum 
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n’am încuviințată pentru armata comună niciodată ună 
recrută, niciodată ună bană, trebue și atjl să respingă 
proiectulă (pentru îngrijirea vâduvelcră și orlaniloră mi
litari.) (Aplause in stânga estremă.)

Din camera României.
In ședința dela 18 Martie s. v. discutân- 

du-se asupra bugetului ministeriului de esterne la 
paragrafulu „agențiile în străinătate și(' consula
tele11, d-lu M. Kogălniceanu a luatu cuven- 
tulik arătândb, că România are consulate prin 
tdte părțile pănă și prin Monaco și prin Tunis, 
dfir tocmai pe acolo nu are consulate, unde ca 
și în Transilvania și în Bucovina suntu mulți 
Români și România are multe interese comer
ciale de apărată. D lu Kogălniceanu e de părere, 
ca să se studieze bine lucrulu și să se numeseă 
onsuli acolo unde România are trebuință, ăr 
unde nu suntu de folosti să se desființeze lega
țiile. Niciodată însă nu voru trebui retrași legații 
de pe la zYtena, Sofia, Belgradu și de prin sta
tele balcanice, cu cari trebue să final întotdăuna 
uniți, căci politica României trebue să țîntescă 
spre o confederațiune balcanică.

Ministrulu de esterne Ferechide recu- 
ndsce că într’adevăru suntă multe orașe în cari 
ar fi bine să aibă România consuli, dăr lipsesce 
personalul^ și lipsescă și banii. In privința con- 
federațiunei balcanice (Jice, că guvernulu română 
n’a căutată și nu caută să facă propagandă în 
afară, nu va face nici odată politică de aven
turi ; guvernulă are o politică de pace.

D-lă Kogălniceanu, replicândă, stărue 
în cele (pse de d-sa și cere să se înființeze con
sulate măcaru în Brașovit și Cernăuți. România 
trebue să apere interesele sale comerciale în a- 
ceste părți, și dăcă pănă acuma nu s’au înfiin
țată consulate în memoratele orașe, causa este 
că Unguriloră nu le place să vădă fâlfăindu dra- 
pelulă tricoloră ală României. România însă tre
bue să facă a fi respectată.

D-lu Nic. Ion eseu presintă după acăsta 
ună amendamentu subscrisă de mai mulți depu- 
tați, prin care propune înființarea unui consil
iată la Cernăuți și altulu la Brașovă.

Camera aprdpe în unanimitate votăză să se 
înființeze consulate la Cernăuți și la [Brașovă. 
Amendamentulă d-lui Ciocazanu ca să se înfiin
țeze ună consulatu și la Orșova se respinge.

SOIRILE D1LEI.
tn comilatulă Cojocnei (ală Clușiului) asenlarea s’a 

săvârșită în anulă acesta cu bună succesă. Au fostă 
asentațl la armata comună 236 tineri, pentru reservă 23, 
âr la honvezi 294. In cereală Ormenișului contingentulă 
de 30 recerutu pentru armata de liniă nu s’a împlinită, 
er la honvedi au fostă asentațl 38, in cerculă Mociului 
s’a împlinită conlingentulă de 56 pentru armata de liniă 
er la honveiji au fostă asentațt 44 tineri, au fostă trimiși 
la supra-visitațiă 12, nu s’au presentată la assentare 26. 
Din ambele cercuri s’au constatată ca apțî pentru ser-

viciulă la glote cu arme 315, fără arme 98, cu totulă 
neapțl 9.

—x —
Camera română a votată înființarea a doiie consu

late: in Brașovu și in C’eividiițl.
. —x—

Ni se serie din Hațegă : In 12 Martie s’a ținută 
examenulă la scotele de fetițe din Hațegă, Resullalulă 
splendidă e a se atribui D-.șărei înv. Cornelia Lupii, 
care deși începâtâre totuși pătrunsă de chemarea sa cu 
abnegațiune rară și devotamentă și-a cășt'gată stima și 
recunoștința părințiloră de fetițe. Lucrurile elegante de 
mână au contribuită forte multă a ridica nimbulă esa- 
menului. — „Munteanulu. —

—x—
Ministrulă de honvedi a însărcinată pe cismarii din 

Aradă cu confecționarea a 400 părechi de cisme pe sâtna 
glotașiloră.

In curândă se voră începe lucrările pentru repara
rea băiloru dela Ocna, lângă Sibiiu, cari lucrări voră 
costa 29,000 fl. Inceputulă se va face cu construirea 
unui drumă dela linia ferată pănă la băi și la laculă 
Tokoly. Se voră construi după acesta 50 de cabinete 
nouă, o sală de așteptare, una pentru jocă și alta pen
tru musică. Locuia se va curăți pe de margini și se 
voră face și alte îmbunătățiri. Lucrările acestea voră 
dura doi ani.

—x—
La congresulă didactică ală României, ce se va ține 

la Iași, s’au înscrisă vr’o doue sute de profesori.
—x—

Secțiunile camerei române au prmitu proiectulă de 
lege pentru a se concede gratis pământuri in Dobrogea 
suboficeriloră cari au luatu parte la ultimulii râsboiu seu 
au servită 12 ani in armată.

Prigonirea limbei române și protestă ridi
cați! în contra acesta.

Salnicu, 18 Martie 1887.
Domnule Redactori! In Nr. 37 ală «Gazetei» Vt-se 

raportâză într’o corespondență din Sâlagiu subscrisă de 
unu orecare „Vălenulă- între altele cumcă partideloră 
române, cari înaintâză acte și cu deosebire estrase ma- 
triculare de boteză, cunun ă seu mortă, făcute in limba 
română, le facă autoritățile justițiare și cele administra
tive mare nedreptate respingându-le actele și cerândă 
ca aclusele făcute in limba română sâ le ceră dela res
pectivii preoți in limba maghiară, făcându-le astfelă um 
blare multă și spese mari. Ca sâ nu (Jică cineva cumcă 
aceste suntă numai născociri, credă de cuviință a aduce 
înainte date concrete întâmplate ca partide din comuna 
Zalnocă (Salmcă) despre care amintescc acea eorespon 
dență. fiiiă cașurile :

In anulă 1886 loeuilorulă din Zalnocă Vasilica Opre 
înaintândă la seaunulă orlanală din Zelău lângă actele 
pentru inlabularea onoră realități cumpărate ună »Es 
trasă de cununiă» dală de preolulă gr. cat. din Zalnocă 
pe basa legii in limba română, actele i s’au reîndrumată 
pe lângă observarea, că Estrasulă de cununiă să-lă ală 
ture tradusă în limba stalului în copiă legalisată, dân- 

du-i termină de 30 de tjile pentru pregătirea acteloră 
in modulă indicată. Apoi este făcută atentă interesa
tul cumcă după acestă termină se va șterge prenotarea 
despre intrarea acteloră la aeelă oficiu.

Interesatulă reprimmdu și actele reieptate și insti
gată de nu știu cine veni la subscrisulă și cu âreșl care 
imputare inconvenabilă 4lse că nu i-atn făcu'ă bine căr
țile, înțelegendă că nu i-am dală Estrasulă de cununiă 
in limba maghiară.

Dojenindu-lă cu bună-voința dictată de prudința pă
rintelui sulletescă pentru vorbele ce cuprindă o imputare 
necuviinciâsă a unui fiu sufleteseă eătră preolulă sâu, 
imputare inspirată de ună rău voitoră, îlă capacitai, că 
eu am lucrată după lege și chiar în ințelesulă legei nu 
puteamă sâ lucru altcum. Apoi îlă îndrumai sâ mârgă 
la advoeatulă română d-lă A. C. in Supurulă de susă 
seu la d-lă G. F. în Tasnadă și sâ recureze contra re- 
ieplărei acteloră sale. Neascultândă insâ sfatulă meu, 
ti lăsându-se atrasă de amăgirile nu știu cui, lăsă ca no- 
tarulă sâ facă acusarea contra mea la autoritățile mele 
superiâre pentru că nu voescă a-i da estrasul amin
tită în limba maghiară. Nu sciu ce resultată a avută 
acusarea contra mea, atâta numai am de a însemna, 
cumcă interesatulă de curândă a venită sâ câră pentru 
a doua âră Estrasulă de cununiă pentru ca sâ-șl pâtă 
efectui inlabularea, căci notaruiă seu subnotarulă de 
atunci i prăpădiră Estrasulă cestiunată.

£tă dâră o causă, in care este în jocă averea ce- 
tățânului, ce plătesce dări grele, tractată cu atâta ușu
rință de ună oficiu publică, care este chiămată a des
curca eră nu a încurca în adinsă ițele afaceriloră dintre 
cetățenii statului.

Acesta am tractat’o așa pe largă, pentru ca bine- 
voitorulă lectoră sâ vecjă cu ce greutăți are de a lupta 
astă4I preotulă română, cum au începută a agita în 
contră-i autorități publice, respingândă acte făcute după 
lege, altele învâțândă și indemnândă pe poporulă ce 
tormeză turma credinciâsă, ca acestă poporă sâ susci- 
teze greutăți preotului sâu, ca turma sâ se scâle în contra 
păstorului sâu Der sâ continueză cu faptele concrete. 
Totă în anulă 1886 locuitor.îlă din Zalnocă Vasilica 
Junjoru alăturândă iângă acte de cumpărare totă Estrasă 
de cununiă în limba română, îi fură respinse actele totă 
dela acelă oficiu.

In anulă curentă loeuilorulă din Zalnocă, Nuțu 
Varga voindă a șterge de pe moșiă o hipotecă și aclu- 
dândă la adele făcute in limba maghiară Eslras matricular 
în limba română, actele duse la oficiulă judecătoriei cer- 
cuale ca oficiu pentru cărțile funduare, nu primiră ni<I 
măcară signatura oficiului, ci interesatulă fu mânată sâ 
facă în limba maghiară Estrasulă.

Aci — lucru de necrezută — trebue sâ aducă la 
lumină împrejurarea, că unii advocată maghiară nu a 
voită se facă rugarea de ilestabulare, sub cuventă că 
totă nu voră fi primite rugurile decă Estrasulă este în 
limba română. Grațiosulă advocată este d-lă H. K. din 
Tașnadă.

Venindă la mine interesatulă și plângându-se că 
chiară și ună advocată îi denâgă lucrarea pentru că 
Estrasulă acela este în limba românâscă, am luată Es- 
trasulă și însu-ml am compusă rugarea întrețesândă în 
aceea legile și ordinațiunile mai înalte pe basa cărora

FOIEETONU.

Volapuk.
Dela Bicazîi, Martie 25. 1887.

Onorată Redacțiune!
Speră, că pentru informațiunea mai deaprope a 

multoră stimați lectori ai „Gaz. Tr.“ veți binevoi a da 
locă în prețuita foiă ce redigeațl următoreloră deslușiri 
interesante față cu cestiunea unei limbe universale nu
mite Volapuk.

Fiă-ml deci permisă a V6 comunica ună articulă 
remarcabilă, referitoră la obieclulă din cestiune, pe care 
l’am cetită și reprodusă în traducere fidelă din foia in
titulată „Christlich pâdagogische Blătter* Nr. 5. 1887. 
Eată acelă articulă :

» Volapuk (din cuvintele I’ti=lume și j>icZ:=limbă). 
Parochulă emerilată r. catolică din Lifzelstetten I. Baden 
On. 1). Ioană Schleger așa-șl numesce limba sa artistică 
inventată de elă însuși.

Nu Schleyer e celă dintâiu, care a avută idea de 
a inventa o limbă artistică, ușoră de învâțată pentru 
fiecare. Și marele Leibnitz, spună că s’a cugetată seri- 
osă la acesta. Insâ trebuia, ca preotulă cat. Schleyer 
sâ fiă celă dintâiu, care nu numai că a încercată a rea- 
lisa această ideă, der ca sâ și deslege acâstă problemă 
aprOpe perfectă. Idea unei limbe universale seu a lumei 
se vede a se fi stârnită in densulă la anulă 1877 în a- 
celă bărbată, care din tinerețele sale s’a dedicată studi 
ărei limbeloră strâine cu atâta zelă și succesă, ineâtă 
astăzi pricepe mai bine de 50 limbi și dialecte străine, 
anume elă a începută în Octomvre a anului memorată 
a-șl compune „Tălmăcitorulă popâreloră' in șese limbi 

(germănesce, englezesce, franțuzesce, italienesce, spanio- 
lesce și rusesce). In anulă 1878 șl-a compusă „Alfabe- 
tulă lumei' și ce e mai remarcabilă, ce l’a întărită pre 
densulă în urmărirea planului seu, încâtă elă nu s’a mai 
odihnită pănă l’a realisată, a fostă Austria nostră cea 
poliglotă (babilonulă limbiloră. Nota Trad ) Anume Sch
leyer a călătorită în primăvâra anului 1879 prin țârile 
ndstre cu limbi mestecate, și așa din propria esperiență 
a învâțtată a le cunosce. într’o nopte din Martie fără 
somnă petrecută deodată îșl ivescă în formă invențiunea 
sa, sistemulă înlregă ală limbei sale universale era în li- 
niamentele principale deja gata, și totă în acea nopte 
fu fixată și în scrisă. In 31 Martie 1879 începu Schle
yer compunerea gramaticei și în decursulă anului atâtă 
aceasta, câtă și ună mică dicționară au fostă lucrate. In 
anulă 1880 a apărută edițiunea I. din Gramatica și Dic- 
ționarulă limbei lumei — Volapuk -- de Schleyer tip. 
în 1000 exemplare.

Așadâr abia trecură 7 ani deplină, de cândă e cu
noscută lumei acestă invențiă, și ea a și devenită acum 
ună bună comună a sute de mii de ămenf cultivați, ,ce 
trăescă reslățițl pe întregulă rotogolă ală pământului. Și 
ce a cășunată o așa repede lățire a invenției acesteia? 
Răspunsă: eminența ei. Și in ce stă acâsta? în simpli
tatea ei cea mare, in claritatea, în consecvența ei strictă, 
și, în urma acâsta, în ușurătatea nepomenită, cu care se 
pâte invâța. Sâ aucjimă mai deaprope principiele fun
damentale de cari a fostă condusă Schleyer la opera sa 
genială.

1. „ Uni generi humano unam linquam* (Unui genă 
umană o limbă). Acâsta firesce că e încă numai ună 
ideală, Ia care se lucră, a căruia realisare insâ nici iq 

ventatorulă, niti noi înșine nu o vomă ajunge. Următâ- 
rele țese suntă însă în genere eseculabile în praesă, ba 
într’adevfiră și esecutate în Volapuk; anume:

2. „ Unei limbe, una scrisâre*. Acâsta una scrisore 
e Latina, pe care o folosescă tâte națiunile romanice, și 
cele mai multe slavice, pe care și Germanii o cunoscă 
bine de scrisâre a tipariului și a penei.

3. „Unei scrisori, una cetire*. Pentru a putâ mă
sura mai bine însemnătatea acestui principiu, Inchipu- 
iască-șl omulă, ce greutăți avemă de a învinge d. e. noi 
Germanii, când voimă a ceti bine cuvinte franțuzești sâu 
englezesc!. Noi vedemă înaintea ndstră cunoscutele li
tere latine, nu ne este insâ permisă a le ceti după legile 
nâstre de cetită. Și întorsă: cuvintele năstre germane 
de abia le mai poți cunăsce când le rostesce ună Fran- 
cesă, și le citesce după metodulă cetirei loră. Cine d. 
e. ar pute recunâsce îndată cuvântulă germană când ar 
autji pe ună Francesă rostindă cuvântulă: „Roschiitang- 
siliăng ?“ și totuși ună Francesă când vede înaintea sa 
cuvântulă nostru germană: Rauchutensilien după legile 
limbei sale nu pâte sâ le citâscă altcum decâtă Rosehii- 
tangsiliăng; așadâr .unei scrisâre una cetire1* acâsta e 
cu putință numai dâcă se va esecuta strictă principiulă 
următoră și anume :

4. Fiăcare vocală are numai ună semnă (una și 
aceeași literă) și vice-versa: fiăcare semnă numai una și 
aceeași pronunciare. Se voră folosi dâr în Volapuk cele 
5 vocale cunoscute: a, e, i, o, u\ și cele 3 variante de 
tonă: d, o, și u. Sunete duple nu obvină, prin urmare 
au este bisilabă, consonantele suntă aceleași ca în ger
mana, numai e de însemnată că litera c sună totdâuna 
ca la ItalianI tsch ; j, ca la francesl sch; v ca w, și y 
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se dă Estrasulă românesc®. Actele astfelă înaintate le-a 
primită judecătoria reg. cercuală ca oficiu pentru cărțile 
funduarâ pe lângă observarea unui oficială de acolo, că 
preotulă din Zalnocă voiesce sâ întorcă lumea cu lun- 
dulă in susă. Nu sciu fi-voră respinse și actele aceste 
său ba. Acâsta vomă vedâ-o.

Aceste insă ml am (imită de datorii patriotică a-le 
aduce la cunoscința publică dorindă a ii considerate ca 
ună protextă rădicată pe acăstă cale in contra onoră ast 
felă de procederl vătămătore și nedrepte, lmplinindu-ml 
deci o datorință națională și patriotică, implinescă tot
deodată și ceea ce ceru d lă deputată dielală Polonyt 
Geza când impută distinsului deputată dietală și lealului 
cetățenă Ludovică Mocsary, că să lase ca Nemaghiarii 
să protesteze contra nedreptățirei loră, mai restându-mi 
să rogă pe Escelența Sa d-lă ministru de justiții, să 
binevoiască a da atențiune acestui protestă. Primiți ș. c. I.

Toană Sonea, 
preoții.

Aradă, 31 Martie 1887.

Domnule Redacloră! Grăbescă a vă vesti despre 
ună evenimentă îmbucurători în Aradă.

Asta<}> anume s’a constituită institutulu de credită 
si economii „Victoria" in Aradă, de multă dorită și sim
țită la care legâmă multe speranțe pentru prosperarea 
năstră economică.

Inițiatorii din Aradă au avută norocirea a câștiga 
pentru aeestă institută cele mai distinse persdne, cari 
oferescă deplină garanță materială și morală pentru în
florirea institutului.

Numele aeestoră persone fundatore suntă cunoscute 
de cele mai reale, e de prisosă der a-i recomanda, iată-i 
precum urmeză: Ilustra familiă Mocionăscă, anume: An 
tonie Mocioni, George Mocioni, Dr. Alesandru Mocioni, 
Dr. Eugenă Mocioni, Davidă Nicără, Mircea V. Stănescu, 
Dr. N. Oncu, Dr G. Vuia, Dr. N. Ciaciană, Mihaiu Ve- 
licî, Petru Grozda, Costa Oberchner, Mihaiu Raicu, G. 
Dogariu, Dr. At. Șindor, Grigorie Venter, Dem. Antonescu, 
G Lazară, Aurelă Suciu și G Florescu.

S'au esmisă 1000 de aeții câte de 100 (1. și au 
intrată 1310 va să dică cu 310 mai multă, care prisosă 
s’a redusă proporțională dela toți autorii.

Adunarea generală constituantă sa ținută sub pre- 
sidiulă d-liii George Dogariu și a decursă in cea mai 
bună ordine

Direcțiunea institutului s’a alesă pe trei ani în ur- 
mătoriulă modă: Dimitrie Bonei presidentă, Davidă Ni
cără vice-presidentă, Dr. N. Oncu directoră esecutivu, 
mai departe ca membri ai direcției: M. V. Stănescu, G. 
Vuia, Dr. N. Ciaciană, AI. Velici, Costa Oberchnez, Gr. 
Venter, Dem. Antonescu și Aurelă Suciu.

Ca presidentă ală adunării generale pe trei ani s’a 
alesă G. Dogariu, er ca membrii ai comfsiunei revătjă- 
tăre asemenea pe trei ani: Dr. At. Șandoril, Ioană Belești. 
G. Lazară, Ani. Caracioni și Vas. Aiangra.

Astfelă ne pulemă lăuda și noi odată cu ună lucru 
bună și sperămă, că aeestă ■Vicloriă’ nu e elemeră ci 
este semnală viitorului nostru.

Incuragearea industriei în România.
Cetimă în »Românulă«:
„Legea pentru încuragiarea industriei naționale in 

România a fostă votată de Senată in unanimitate, întro- 
ducăndu-se mici modificațiuni proiectului, care fusese 
studiată și votată de Cameră.“

„Corpurile legiuilore și guvernulă și-au făcută deci 
datoria procurândă prin lege Iote înlesnirile posibile ace
lora cari, Români seu străini, s’ar hotărî sâ întemeieze 
in România ună stabilimentă industrială cu ună capi
tală de celă puțină 50,000 de lei și întrebuințândă <jil- 
nică 25 de lucrători dintre cari, după 5 ani dela 
înființarea fabrice?, două treimi voră trebui să fiă Ro
mâni."

»In tăie arliculele și paragrafele sale, legea pentru 
încuragiarea industriei naționale este animată de spiri
tului celă mai liberală și mai protectoră față cu actualii 
și viitorii industriali. Statulă nu pute face mai multă 
pentru industria națională."

„Decă și de aci înainte vomă continua a fi tribu
tarii străiniloră pănă și pentru arliculele de prima ne
cesitate și mare consumațiune, nu vomă mai fi indri- 
luiți, după vechiulă și neschimbatulă nostru obiceiu, a 
învinovăți statulă. Statulă a făcută iotă ce a putută; 
repețimă; prin legea pentru încuragiarea industriei na
ționale statulă șl-a îndeplinită datoria. <

.Rămâne acum, pentru ca legea să. primescă vieță 
și în practică să-și arate folăsele ce astăcjl le are nu
mai pe hârtiă, ca inițiativa particulariloră, capitalulă ro
mână, mică și mare, să între în mișcare cu prudența 
ce se cere pentru orice începuturi, der și cu hotărîrea 
și curagiulă ce se ceră pentiu orice primă pasă de fă
cută pe o cale încă nebătută."

„Sta-vomă a enumăra aci părțile și punctele cari 
se voră înfățișa de acum chiar acelora, cari s’ar hotărî 
a înființa stabilimente de industriă pentru satisfacerea 
nenumărateloră cereri ale consumăloriloră români? Pen
tru ce amă face acesta când n’avemă decâtă să ne ui 
tămă in giuiu-ne și să vedemă câte nu suntă trebuințele 
nostre și in același timpă câte nu suntă materiele prime 
ce România produce.*

„Anulă trecută, când convenția comercială cu Aus- 
tro-Ungaria încetă și când tarifulă autonomă intră în 
vigore, o mulțime de industriași din Viena și din părțile 
române ale Ardeiului veniră in România, visitară dife
rite localități, vădură ceea ce solulă și subsolulă română 
ar pute da unui industriașă eșperimentală, și la fine pen
tru unii dintr’ân.șii puțină lipsi de a nu se hotărî să în
ființeze stabilimente industriale, fabrice in unele ramuri 
ale industriei."

„O lege specitdă pentru încuragiarea și protecțiunea 
industriei naționale nu se afla încă in legislațiunea nostră 
Industriașulă străină, necunoscendă mersulă administra- 
țiunei nostre, neavândă nici o lămurire despre inlențiu- 
nile, de cari guvernulă er animată față cu stabilimen
tele industriale, conduse de străini, se opriră în locă."

„Adî, legea, a cărei votare „Românulu" în dese 
rânduri a ccrut-o cu stăruință, va intra in vigore. Străi
nule care va înființa o fabrică in România, va sci, cari 
suntă drepturile lui și cari ajutărele ce statulă se obligă 
a-i da când elă va îndeplini condiținnile prevădule in

primulă articulă ală legei pentru încuragiarea industriei 
naționale.* __________

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PETERSBURGt, 2 Aprilie. — Scirea des
pre încercarea de atentată în contra Țarului la 
Gacina este falsă și nebasată. Nu s’a petrecută 
nici ună atentată, nici vre-o altă faptă nele
giuită.

BERLINtJ, 2 Aprilie. — Cancelarului B ia
ma rck i s’au făcută eii coidiale ovațiuni din 
incidentală clilei nascerei sale. Prinții casei im
periale, miniștrii, secretarii de stată l’au feli
citată în persdnă. După am£dl s’a dusă Bis- 
marck la împăratulă, care a voită sâ-i gratuleze 
în pers6nă. Din întrulă imperiului germană pre
cum și din afară sosescă necurmată gratulațiuni 
și daruri.

LONDRA , 2 Aprilie. — In camera comu- 
neloră a declarată Fergusson că guvernulă n’a 
primită nici o scire despre pretinsulă atentată în 
contra Țarului.

ROMA, 2 Aprilie — In n6ptea trecută s’au 
semțitu violente sguduiturl de pămSntă în Forli.

DIVERSE.
Sfîrșitulu lumiî. — Lumea se va sfirși, după câtă 

se pare, tocmai peste 4ece miliăne de ani. Nici mai 
târejiu, nici mai curendă. Așa <|'ce slr Wiliam Tompson, 
marele fisiciană englesă, profesoră ia universitatea din 
Glasgow și pe care nu-lă pole bănui nimeni, că vrea să 
glumescă. Și apoi elă are și motive, pe care le-a des- 
voltată mai filele trecute la adunarea instituției regale 
din Londra. Thompson crede, ca și Helmholtz, că să- 
rele e pe cale de a se răci, adecă de a se contracta 
pe măsură ce se răcesce, așa încâtă temperatura rămâne 
aprăpe statornică. Căldura sdrelui e egală cu aceea, 
care ar trebui pentru desvoltarea unei puteri de 476 
milione de cai aburi, adecă aprope 78,000 cai-aburl pe 
metru pătrată din suprafața sărelui. Oricâtă suntă de 
enorme cifrele acestea, teoria dinamică a căldurii ne 
arată, că trebue să-i fiă de ajunsă sărelui o restrângere 
de 35 matri pe ană pentru a emite în spațiu aceeași 
căldură. In condițiile acestea ratja sărelui scade cu o 
sutime în 2000 de ani. Va sosi neapărată deci unu 
momentă, când temperatura lui va scădea. Și în urma 
unoră socoteli forte precise s’a statornicită la cjece mi
liăne de ani termină, când temperatura sărelui nu va 
mai putea fi indestulătore, spre a da viață globului pă- 
mântescă. Aceleași date, aplicate la trecută, arată, că 
sărele nu păte să aibă o viăță mai lungă de două-cjecl 
de milione de ani, orl-care i-ar fi originea: său că a 
fostă resultatulă unei lumi preexistente, seu că a lostă 
resultatulă îndesării unoră nebulose. Geologii și natu- 
raliștii, cum toți sciu, au gustă se admită pentru pă- 
raentă o vieță multă mai vechiă. Fisicianulă dela Glas
gow nu se învoesce însă cu dânșii.

Editoră: facobă Miireșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu

ca ie; eh, ck, qu, și w in Volapuk nn obvină.—O ușu
rătate mare resultă și din regula urmăfore:

5. „Tote vocalele suntă lungi" prin acesta cadă tdte 
regulele stabilite in alte limbi despre lungimea și scur- 
țimea silabeloră.

6. „Fiăcare cuventă ’și are tonulă pe silaba din 
urmă" și așa fiecare studentă de Volapuk remâne cru
țată de bovisarea reguleloră de accente atâtă de lungi.

7. Tăte substantivele, firesce, dâcă nu insemnăză 
lucruri femeesci—suntă de genulă bărbătescă. Cu „Quae 
maribusulă" deci nu are a se produce nici ună discipulă 
ală Volapukiștiloră. Elă trebue să ’șl însemne numai 
că d. e. ună bou nu e vacă, că o iâpă nu e armăsarii, 
și așa elă niciodată nu va deveni obiectă de rîsă pentru 
că n’a nemerită genulă. —Cătrâ aceste se mai adauge:

8. „ Volapuk nu are articlu"; frumosă sună insă 
cele din urmă regule principale:

9. „In Volapuk numai una (singură unica) decli- 
națiă și numai una conjugațiă este".

10. „Fiăcare regulă este fără escepiiă".
Cine der nu se va ispiti după aceste principie mă

rețe de pofta de a cunăsce mai de aprope organismulă 
limbei? Să privimă deci puțintelă mai deaprOpe în gra
matică! Care e d. e. acea unică declinațiă?

Regula: La rădăcina cuvântului, care e totdeuna 
Nominativulă, în Genitivă se adauge a, in Dativă e, în 
Acusativă i; pluralulă se (ormâză dâcă la forma respec 
tivă a singularului se adauge ună s. Prin urmare: fat= 
tata său tată, fats=tații său tați ș. a. Așa se declină 
tăte cuvintele substantive, adjective, numeralie și pro
nume, decă acele stau singure de sine. Decă insă ad
jectivele, numeraliele, său pronumele stau nemijlocită după 

proposițiunea principală de care se țină, nu trebue să li 
se adauge nici ună semnă de casă.

Urmarea seriei vocaleloră ș’ jvarianteloră de tonă, 
pr cum deja s’a premisă in puncfulă 4, formăză ună es- 
pedientă eficace spre poprirea memoriei, așa d. e. nu- 
merii dela 1 pănă la 10 suntă formați după urmarea 
una după alta a vocaleloră și varianteloră de tonă din 
seria loră :

bal (1), tel (2) kîl (3), fol (4), Iul (5) mal (6), vel 
(7), joi (8), zul (9).

Însemnare: Cine voiesce a număra și mai departe 
să-și însemne că in Volapuk litera s jăcă același rolă 
ce’lă are nula (zero) în calculațiunl. așa se tjice 10= 
bals 20=tels, numerii intercalări se formăză prin adițiă 
așa 11 = 10 și l=balsebal, ș. a.

Încă și mai genială e proiectată conjugația. Cu 
ajutorulă seriei de mai susă lesne ișl păte omulă ad
nota, că:

a 
ii 
e 
i 
o 
u

16 fob însămnă: eu iubeseă=presentă
„ „ • , iubeam=imperfectă
„ „ • » am iubită=perfectă
„ „ , » am fostă iubită=plp. perfectă.
„ „ • , voiu iubi=futură
„ „ > > voiu fi fostă iubit futură exact.

Pasivulă în ună minută se păte învăța. Se pune 
adecă dinaintea formeloră respective a activului ună p 
așa d. e. pâ!ofob=eu eram iubită.

După aceste de iniamente, ușoră se vede pentru 
ce s’a lățită așa repede Volapuk.

Precum afirmă unii, s’ar pută învăța gramatica 
limbei acesteia în atâtea in câți ani se învață ori
care altă l'mbă viuă. Greutatea o cășună numai învă
țarea vocaleloră — a euvinteloră — der așa e la în

cepută ori și care altă limbă; și apoi Volapuk are pen
tru sine acelă avantagiu, că șl-a împrumutată rădăcina 
euvinteloră sale din cele mai cunoscute, și mai lățite 
limbe d. e. din englesa mai bine decâtă a 3 a parte, din 
germana a 4-a parte, și din alte asemenea; prin urmare 
fiăcare națiă ișl va afla în Volapuk multe cuvinte cunos
cute de-ale limbei sale.

Ar mai fi încă a se răspunde la întrebarea: Co
respunde o astfelă de limbă artistică unei necesități sâm- 
țite în genere? Noi trebue să <Jlf>emă da, cu tătă certi
tudinea. înainte de asta a fostă limba latină care a su- 
cursă lipsei acesteia, încâtă ea a fostă limba de corespon
dență a tuturoră învățațiloră.

De când însă prin schimbarea relațiuniloră limba 
latină nu mai e capabilă a corăspunde destinației aces
teia frumăse, de când cultura mai multă realistică a 
produsă ună numără mare de învățațl, cari de pildă au 
eșităj din șcălele răstre reale nici n’au mirosită latina, 
de atunci însămnă a conta cu adevărulă, ca să nu-i 
ascrie nimeni Latinei ună preță mai mare, decâtă îlă 
are într’adevără.

0 limbă viuă însă niciodată nu se va pută intro
duce ca limbă comercială generală și de comunicațiune, 
căci odată esistă rivalitatea națiuniloră singuratice, care 
niciodată nu va concede o astfelă de preeminență unei 
singure limbe. (Cugete omulă numai la cărta limbeloră 
din Austria!) și afară de aceea fiăcare limbă viuă, și 
anume în gramatică, din causa reguleloră și escepțiiloră 
așa de multe, apoi escepții dela escepții causăză prea 
multă ostenălă studentului. Volapuk amenduroră acestora 
împedecărl le-a aflată lâculă. Volapuk e pentru fiăcare 
națiă limbă nouă, și totuși în parte cunoscută; și Vola
puk se păte studia cu o ușurință estraordinară. Deci 
fiăcare omă cultă sâ învețe limba universală a lui 
Schleyer! întrebări obveniende se râspuudă prin Redac- 
țiunea dela făia „Christlich păd. Blătter" din Viena.«

G. C.
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OursuJn l* buraa de Vlena
din 30 Martie st. n. 1887

Cursulu pieței lîrașovu
din 31 Martie st. n. 1887

Rentă de auri 5°/0 . , . 101 90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88 55 
Imprumutuli căilord ferate 

ungare.......................... 150.50
Amortisarea datoriei cai*- 

lord ferate de oști ung. 
(1-ma emisiune) ... 98 80

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de oști ung. 
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de oști ung. 
(3-a emisiune) .... 11625

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

miși.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 75

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de

vini ung.............................98.75
lmprumutuli cu premiu

ung.................................. 121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50
Renta de hărtiă austriacă 80 80
Renta de arg. austr. . . 81 50
Renta de auri austr. . . 113 60 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  881 —
Act. băncel de credită ung. 287.30
Act. băncel de credită austr.285.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................6 —
Napoleon-d’orI .... 10 09 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 65 
Londra 10 Livres sterlinge 127 80

Bancnote românesc) .... Cuni[ S.45 Ven 1. 8.49

Argint românesc...................... • 8.40 • 8.45

Napoleon-d’orî.......................... > 10 05 10 09

Lire turcesel . . . . . • 11.40 • 11.45

Imperiali.................................. • 10.40 * 10.45

Galbeni ............................................. » 5 95 > 6.—

Scrisurile fonc. «Albina* 6°/0 • 101.— • 1(2.- -

» ’ » 3°/o ■ n 98.— > 99 —

Ruble RusescI.......................... • 112.— • 113.—

DiscontulO • 7— 1 po/, pe ană.

FARMACIA
J. PSERHOFER
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stomacului stricată, a mis-

TARIFA

Pentru repețirl se acorda urinătorele rabate:

pe mai multe luni se facă în-
mai susă

Tipografia ALEXI, Brașovu

unO remediu de casă esce- 
1 flaconă 20 cr.

> Pilule uni- 
in faptă nu

.ia, vu.c ..u .. ......  ........... — cașuri efec-
In cașurile cele mai cerbicdse, la cari multe alte me-

Viena, Singerstrasse Nr. 15

Leon gang, 15 Mai.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. produci! 

adevărată minune, ele nu sunt ii ca alic așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adeverii 
aprope la tdte bulele. Din pilulele, ce-am foști! co
mandată la Pasci, am îinpărțitu cele mai multe la a- 
inicl și cunoscuti și au folosită la toți, chiar și persdne 
de o etate mai marc și cu diferite bole și defecte an 
dobândită prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire inse uniată, și voescii a urma eu 
întrebuințarea loru. Te rog dar a-ini mai trimite încă 
5 suluri. Din par te-ml și dela toți, cari amu avu tu 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobândi sănă
tatea cea inai cordială îniiltenrită.

Martin I>entinger.

pote se-și vodă de tote ocupațiunile oi cu vioiciune 
jnvenală. Acesta a mea mulțumită Vii rugii a o în
trebuința spre binele tuturor ii colorii cari suferii, și 
Ve rogu tolodală, ca se-ml trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunii chinezesc. — Cu deosebită 
stimă supusu Alois Xnvak primn-grădinarii.

Bcga Szt-Oyorgy 16 Febril arin 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve potu espriiua în <lcs- 

tulii cordiala mea mulțumită pentru pilulele D-v. de 
ore-ce pre lângă ajutorul ii Ini D-<]c.u, consorta mea 
care deja ani îndelungați au suferi tu de niisercre, s’a 
vindecată prin pilulele D-v., și cil iote că și acum 
Irebue d n când în când să întrebuințeze din elo, to
tuși sănătatea ei s'au îmbunătățită înlni atâtu, în călii

la „goldenen Rei clisa pfel“
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite 

versate, meriiă cu iotă dreptulă numirea din urmă, de ore ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar fi probată în mii de 
tulă loră miraculosă. Iu casume ceie luai vciumusc, ... ----
dicamente s’au întrebuințată înzadaru, s’a dobendilă cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă limpă deplină însănătoșare. 1 culioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 culidre 1 11. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambursă 1 11. 10 cr.

Trimițendu-se prețuit! înainte costă cu espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fi. 25 cr., 2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de ună sulă nu se p6te trimite.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumătorii acesloră 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. OrI-cine a făcută odată încercare, recomandă acestu medi
camentă mai departe.

Reproduceinu aci câteva dintre multele scrisori 
de multămită.9

Stimate Domnule! Presupunem! îi, că tote me
dicamentele D-tale voru ii așa de bune, ca re muni
ții t i! b a I s a in ii contra degeraturi! o r u , caro 
în familia mea a făcu tu unu sfirșiiii grabnicii ia mai 
multe umflături de degerătură, in'am dec să pe lângă 
Iotă neîncrederea mea în așa nu ni ițele mijloce univer
sale de locuire, n lua refugiulu la pilulile curățitoro 
de sânge ale D-talc, ca prin ajutorulii acesturu n 
globuloțe se bmnbardezu la emorrlioidele, de cari 
feru de ani îndelungați. Nu csitezu de loru a Ve ni 
turisi acum, că suferința mea învechită du pe o îul 
buințare de -1 sfptemâni a încetată cu Iotu Iu, și 
recomandă aceste pilule în cerculu cunoscințeloră inele 
cu celii mai mare zclu. Nn am nimicii în contră și 
docă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, însă fără de subsomnarea mea.

Viena, 20 Februarie 1881.
Cu înaltă stimă <’. v. T.

Cumperari ocasionale
la

Kovâsznai & Keresztesi
Graiul Magazin cu articole de modă si confectiuni 

pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Din causa localului nedestulă de încăpătorii sunteniii în po- 
S XX sițiune a desface cu preturi ejtine o parte din mărfurile ndstre 
S XX precum: materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, și satinu 
e xx de spălată, postavu și flanelă, covore lungi și pentru canapele, man- |l

W Calicot în t6te lățimile și cu prețurile originale, precum și de tdte 
W articolele aparținătdre de croitoria pentru dame și bărbați.
M O----- -------- ------- J- -------- ......... j.
X și
I

tile și mantale de ploe.
Mai departe recomandămă bogatulă nostru depositu de 

Cliifon, dela Benedickt Schroll, chirting pat., Julett, Gradl și

Balsam contra (legerătiirei de I. Pser- 
liofer. de mulțl ani recunoscut6 ca 
celă mai sigură remediu contra su- 
ferințelorâ de degerătură de Iotă 
felulo, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite etc. 1 borcă- 
neiă 40 cr.

Balsam contra gușiloră, remediu de 
încredere spre lecuirea umllături- 
lorO la gâtă. 1 flaconă 40 cr.

Essența <le vieță, (Picături de Praga) 
contra
tuirei rele și greutăților^ de tolă 
felulo, 
lentă.

Suculfl - Spitzwegericli, medicamentă 
de casă în genere cunoscută și es- 
celenlă contra catarului, răgușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rheumatis- 
ninlni, celă mai bună medicamentă 
la tdte suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Ischias (b61ă de tremură), 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr. 

hicliiorfi din buruenl de Alpl dela 
W. 0. Bernhard. 1 buteliă 2 11. 
60 cr-, x/a buteliă 1 11. 40 cr.

Esență pentrn oclii de Romershau-

sen, 1 butelii! 2 11. 50 cr. '/3 bu 
leliă 1 11. 50 cr.

Poniailă de Tanocliiiiin de I. Pser- 
hofer, de ună șiră de ani recunos
cută de medici ea cea mai bună 
dintre tote remediile pentru eres 
cerea părului. UnO borcanfl ele
gantă adjustată 2 1).

l’lastru universală de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsO, 
la iotă felulo de bube rele și la 
nmllăturl Învechite, ce se spargă 
periodică la picidre, la degeiă, la 
rănile și aprinderile de (ițe și la 
multe alte suferințe de acestă soiă, 
s’a probată de multe ori. 1 bur- 
cană 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
W. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra tuiuroră urmări- 
loră digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomachă, acreală în gâtn, sufe
rințe haemoroidale, constipațiune 
etc. 1 pachetă 1 fl.

Franzbrantivein 1 buteliă 60 cr. 
l’raffi contra asudării piciorelorfl, 1 

Cuțiă 50 cr.

Se primescă și comande pentru Toilete de mirese, de stradă ax 
și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari să esecută cu prompti- 
tudine și în modulă celă mai elegantă.

Mostre se trimitu la cerere gratis.

Medicamente Homeopatice de totu felulu se află 
totdenna gata.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla în deposilă, se voră procura la 
cerere cu promptitudine și câtă se pole de eftină.

Trimiterile prin poștă să efectudză iute, ddcă se tri
mite prețulă înainte, sdu cu rambursă.

Trimițendu-se prețuliî înainte, (mai bine prin man- 
datiî poștalii) este porto poștală cu muitu mai eftină, 
decâtă Ia trimiteri cu rambursă. 9-12
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(Avisu d-loru abonați!
RugămiT pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s<! 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

D6câ se ivescu iregularități la primirea clarului onor, abonați 
suntiî rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze APMINISTli. „GAZ. TAIANS*

anunturiloru si insertiuniloru.
*) 11

Anunciurl în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6. 
Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.
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Pentru repețirl de 3— 4 ori ..............................10”|o
H H D 5— 8 H • • • i-n

n H 9—11 H ■ • 20°|o
H n M 12—15 H • 30°|o
V H H 16—20 M . ■ • 40°|o

Dela 20 de repețirl în susă • 50»|o
Pentru anunciurl 

și reduceri și peste
ce se publică 

cele înseninate


