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Dtiminecă 30 Septemvre (12 Octomvre)

Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I Octomvre st. v. 1884 se începe untt nou 

abonamente, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abouameutulft: Pentru Austro-Ungaria cu 
posta: pe trei linii 3 fl., pe șese luni 6 11., pe unii ană 
12 11. Pentru România și streisiîitate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unii ană 36 
franci.

RiigămU pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului sS. nu se întrerupă.

REDACȚIDNE1 „GAZETEI TRANSILVANIEI."

Brașovii în 29 Septemvre (11 Oct.)
Kossuth se plânse cailele trecute într’una din 

multele scrisori, ce le adresâză din esiliulă său 
voluntară soțiloru săi de principii din Ungaria, 
că spiritulă de corpu, care trebue să unâscă t6te 
mădularele națiunei într’o mare idea, a peritu 
centre Maghiari și că acâsta este o urmare a 
politicei demoralisătdre actuale.

Abstrăgându dela principiele, ce le profe- 
sâză exdictatorulu dela Berracione cu privire la 
relațiile Ungariei cu Austria, trebue să-i dămu 
dreptate până la unu punctă drecare.

Politica de atji, care îmbată poporulă cu ve- 
ninulă fanatismului de rassă și nu se sfiesce 
a declară în (jiua mare, că libertatea nu-o pdte 
înțelege decâtă numai pentru Maghiari; dr ddcă 
ar aduce folosu și altorfl popdre din stată, atunci 

* îi preferă mai bine ună absolutismă maghiară : 
acdsta politică demoralisătdre a făcută pe cei mai 
mulți Unguri se-și uite de marele idealuri ale 
libertății, cari trebue să conducă ori și ce poporă 
setosă de progresă și de cultură.

Ddcă politica regimului actuală a făcută să 
decadă spiritulă de corpă între Maghiari, ea nu 
a rămasă făr’ de efectă nici asupra acelora, cari 
șe țină de marea maioritate a iloțiloră din acestă 
stată.

Să ne întrebămă înainte de tdte, unde este 
spiritulă adevărată națională ce legă la 1848, în 
timpulă luptei pentru libertate, tdte mădularele 
națiunei ndstre românescl?

Ni se strînge inima de durere când, privindă 
în jurulă nostru, vedemă decadența acestui spi- 
rită pe tdtă linia.

Marea ideă a conlucrărei comune pentru bi
nele națională proclamată la 3 (15) Maiu 1848 
pe câmpulă libertății, pare că a rămasă atji nu
mai o piă dorință, ce se esprimă din când în 
când la ocasiuni solemne fără de a se mai pune 
în practică.

Odinidră căpeteniele ndstre preoțescl și mi- 
renesci se întreceau în fapte, cari să doveddscă 
lumei, că una și nedespărțită este națiunea ro
mână și că toți fiii ei suntă deciși a muri mai 
bine, decâtă a renunță la libertatea și la dreptu
rile ce competă Româniloru.

Ce vedemă însă astăzi?
Pare că emulațiunea nobilă de odinidră s’a 

prefăcută într’ună detestabilă servilismă; pare 
că fruntașii națiunei ndstre n’ar mai fi preocu
pați decâtă numai de persdnele loru și de micele 

interese dilnice, ce stau în legătură cu persd- 
nele loru.

Idea cea mare a libertății naționale pare că 
a devenită ună anachronismu. Ea mai resuflă 
ici colo din câte o cuvântare său din vr’ună ar- 
ticulă de diară, ddr pentru viața de tdte cailele 
a primită epitetulă de „nepractică,“ — unii o 
declară chiar periculdsă, pentrucă așa cjâcă și 
stăpânii d.ilei — și „cine să se pună cu stăpânii?"

Astfeliu, se ’nțelege, că resultatulă lupteloră 
ndstre trebue să fie fdrte mică.

Noi nu vremă decâtă să trăimă ca Români, 
cu drepturi naționale ca și Maghiarii în acestă 
stată, în acdstă monarchiă. La acdstă țintă nu 
vomă ajunge însă nici odată făcândă complimente 
stăpâniloră (jilei, ci trebue să le impunemă prin 
unirea și energia ndstră.

Se întâmplă dre acdsta ?
Avemă mari drepturi de recâștigată, drepturi 

ce au fostă călcate în picidre. Ddr avemă de 
apărată și drepturi ce ne-au mai rămasă, în a 
căroră posesiune ne aflămă ac|I de faptă. Cum 
ni le apărămă?

Semnalarămă septemâna trecută pericululu 
ce amenință autonomia bisericei ndstre române 
greco-orientale prin neorenduelile, ce se ivescă 
în funcțiunea regulată a constituțiunei bisericescl. 
Accentuarămă că fiii bisericei nu dovedescă des
tulă zelă și destulă activitate.

Ce facă de altă parte fiii bisericei ndstre ro
mâne unite? Și acdsta biserică are dreptulă ei 
de autonomia, recunoscută în anii din urmă în 
specială de cătră Pontificele română. De ce nu 
se mai mișcă nimică în sînulă acestei biserici 
pentru validitarea autonomiei prin introducerea 
sinodalității. La 1882 s’a ținută ultimulă sinodă 
provincială la Blașiu. Se mai trdcă încă dece 
ani fără de nici ună resultată visibilu, după cum 
trecură dela sinodulă provincială din 1872? Nu 
se mai află bărbați în biserică, cari se aibă cu- 
ragiulă a face să se respecte drepturile ei?

Să nu uitămă că scdlele ndstre stau sub 
scutulă și îngrijirea bisericilor^ ndstre. In ce 
spirită se va cresce generațiunea ndstră viitdre, 
ddcă cei ce suntă chiămați a conduce scdlele 
ndstre voră fi lipsiți de acelă sântă spirită ce a 
înflăcărată pe marii loră antecesori? Și ce scută 
ne va pută oferi biserica ddcă ea singură nu se 
mai pdte apără de volniciele celoră dela putere?

CRONICA ț)ILEI.
Partidele diferite din dieta ungară se ocupă acum 

cu proiectele de răspunsă la discursulă tronu
lui. Comitetulă partidei guvernamentale a însărcinată 
pe Dr. Max Falk, redactorulă (jiarului »Pester Lloyd*, cu 
compunerea proiectului de adresă. In comitetulă de a- 
dresă ală partidei independenței și cea dela 1848 a pro
pusă Danielă Irânyi proiectulă său. Mai ânteiu se 
accentuâză în acestă proiectă necesitatea, ca Ungaria să 
devină independentă, ceea ce, se (fice, n’ar alterâ drep
turile și interesele împăratului și a țăriloră de sub stă
pânirea împăratului. După aceea se. cere neamenată re
forma camerei magnațiloră în spiritulă liberalismului 
și ală democrației. Proiectulă condamnă în fine proiec
tata prelungire a periodei legislative. Mai ânteiu, să se 
esecute strictă legea electorală, care dealtmintrelea are 
lipsă de o revisuire. Elă pbdâză mai departe pentru 
introducerea votărei secrete la alegeri și pentru îm
puternicirea curiei regesc! de a judecă în tâte afacerile 
electorale și se declară cu tdtă decisiunea în contra 

plănuiteloră măsuri esce p țio nale, despre cari 
dice că nu suntă nici-decum întemeiate în rela- 
ț i u n i 1 e statului ungară.

*
,Allgemeine Ztg.« din Munchen primesce o cores

pondență din Pesta, care confirmă scirea, că baronulă 
Sennyey e destinată a fi următorulă lui Mailath în 
postulă de Judex Curiae. Corespondentulă adauge: »Dlă 
Tisza nu va mai fi singurulă omă posibilă, care să fie 
în stare a conduce frenele guvernului, precum a fostă 
păn’acum. Decă cabinetulă va fi amenințată în viitoră 
de vr’o crisă, de natură personală or! principiară, va fi 
posibilă ca Tisza să fie înlocuită, fără a se sacrifică tdte 
principiile de care se conduce guvernulă actuală. Br. 
Senneyey va pută atunci se formeze ună cabinetă, care 
să fie numai cu o nuanță deosebită de principiile gu- 
nului de a<|I.< *

Oscrisdre publicată în »Temps« și datată dela Bruxela 
tfice, că este proiectată întrunirea unei eonferențe 
la Berlin, în causa Africei apusane. Voră luă parte la ea, 
se 4'ce, delegați ai Franciei, Angliei, Portugaliei, Spa
niei, Stateloră nord-americane Olandiei și Belgiei. Con- 
ferența probabilă va fi ‘conchiămată la finea lunei lui 
Noemvre și conformă unei înțelegeri anteribre între 
Germania și Francia i se voră așterne trei puncte și 
adecă: 1. Libertatea comerciului și admiterea tuturoră 
pavilibneloră pe Congo. 2. Aceeași, libertate pe Niger. 
3. Necesitatea de a stabili dreptulă de ocupațiune ală 
aceloră teritorii, cari încă nu suntă supuse unui stată ci- 
vilisată. Se crede, că conferența va decide, că în viitoră 
fiecare ocupațiune trebue să fie în realitate efectuată, 
și că va institui o comisiune internațională analdgă co- 
misiunei dunărene.

Englesii au comisă în decursulă timpului multe și 
mari păcate în contra popdreloră africane, pentru că 
faptele loră nu le mai controlâ nimenea pe lume. Ei 
erau domni și stăpâni absoluți peste popbrele africane. 
Astăcji nu mai merge cum a mersă în trecută, pentru că, 
cum vedemă, au începută a se interesă și popbrele eu
ropene cu diplomații loră de cestiunea africană. In 
conferența proiectată Francia pote pentru ânteia bră va merge 
mână în mână cu Germania. Marele cancelară germană 
voiesce să reguleze și să asigureze colonisațiunea ger
mană în vestulă Africei și să se apere de lăcomia Engle- 
ziloră, cari voră să tragă tdte Ia sine.

*
Generalulă Gurko a fostă numită membru ală 

consiliului imperială rusescă. Se crede, că acâsta s’a 
făcută din causa reformeloră intenționate pentru Po
lonia. Se dice că guvernulă rusescă a renunțată Ia 
planulă de a suprimă limba polonă pe teritoriulă Vistu- 
lei și voiesce a se mărgini la rasificarea provinciiloră 
nord-vestice. Noulă guvernatoră ală acestoră provincii 
Kochanov trece de ună representantă ală politicei de 
rusificare. Se vorbesce totodată că pe la finitulă anului 
se va convocă la Vilna ună congresă de episcop!, care 
va avă să hotărască modulă de procedere în contra cle
rului catolică de acolo.

-------o-------
CASATORIA POLITICA DINTRE BELGIA Șl OLANDA.

Cu data de 2 Octomvre se scrie din Haga 
cătră „Soir:“

ScițI că, în urma morții de curăndă a prințului de 
Orania, tronulă Olandei rămâne vacantă după mdrtea 
actualului suverană. Unica sa fică, princesa Vilhelmina, 
e numai de 4 ani și tronulă tatăluiiȚsău îi este asigurată, 
sub regența mamei sale regina Emma, prin recenntele 
hotărîri ale parlamentului și consiliului de stată olandeză.

Cu atâta însă nu e mulțămită regele. Prevătjăndă 
sferșitulă său. a vrută să găsăscă garanții de stabilitate 
într’o căsătoria politică.

Astă căsătoriă a fostă pregătită în vâra acâsta, cu 
ocasiunea visiteloră ce s’au făcută între curțile din Haga 
și Bruxela: căsătoria ar constitui ună actă politică, a 
cărui realisare, firesce târtjiă dâr posibilă, ar avâ asupra 
relațiuniloră internaționale o contralovitură puternică.

Regele Belgiloră n’are fii și moștenitorulă presump- 
tivă ală tronului belgică este nepotulă regelui Leopold, 



prințulă B a u d o i n, fiulă comitelui de Flandra și ală 
princesei de Hohenzollern, nep6ta împăratului Germaniei, 
Căsătorindu-se tânerulă prinții, care acumii e de 10 ani, 
cu mica princesă moștenitâre a Olandei, s’ar pregăti în 
același timpii unirea dinastică a Belgiei și Olandei.

Vă potîi afirmă, că negocierile în privința acăsta 
au isbutită definitivă; s’a hotărîtă în același timpă, ca 
angajamentele luate să nu se dea publicității, din causa 
etății fidantațiloră.

Convorbirile au fostă conduse personală de comi- 
tesa de Flandra, o femee a cărei inteligență e la înăl
țimea ambițiunei sale.

Viitorulă va dovedi, dâcă aceste combinațiuni de o 
abilitate incontestabilă, au fostă făcute pe o basă solidă.

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

CORESPONDENȚĂ PART. DIN BUCOVINA.
Publicămu următârea corespondență, care, 

de și ni se pare a fi scrisă pr6 pesimisticu, cu 
t6te acestea, din câte mai scimu și noi, ne arată 
că pericululu ce amenință pe Români cu desnațio- 
nalisâre, e fdrte mare.

De pe malulă Moldovei, Septemvre 1884.
In părțile locuite de Românii Austro-Ungariei se 

află un districtă, care nu de multă vreme eră curată 
românescă, acuma însă începe și acolo a se înrădăcina 
streinulă, âr Românulă năoșă, care a apărată acea bu
cată de pământă prin secole cu sângele său, a rămasă 
numai curată de rîsulă lumei. Și-a apărată cu bună 
sămă pământulă său voinicește, căci decă nu’lă apără, apoi 
nici nu putămă scî astădi, că acea parte locuită de Ro
mâni erâ odiniâră soră cu republica Vrănceniloră. Multe 
suntă în adevără căușele, care au contribuită în acea 
parte la decăderea și degenerarea nemului nostru, dâră 
una din cele de căpetenia va fi și următorea:

Presupunemă, că ori și cine știe, cine au fostă și 
suntă astătjl conducătorii poporului română. Apoi să 
vorbimă despre dânșii ceva în scurtă pentru că ei suntă 
capulă și apoi vorba vechiă română: ,Dela capă se im
pute peștele.» Ori să nu mai vorbimă nimica de dum- 
nâloră — ba să facemă o încercare, în speranță, 
că trebile se voră îndreptă de acumă înainte, să facemă 
publicului cetitoră întrebările următore:

Cine ar fi în stare să spuiă în ce locă preoții ro
mani vorbescă în casă și în familiă cu copii loră nnmai 
în limbă streină, ignorândă și isgonindă cu totulă pe 
cea română?

Cine ar putea gâci, în care parte locuită de Români 
preoții și învățătorii români nu țină nici măcară o foiță, 
și dâcă facă acesta apoi țină și plătescă numai 4iare 
streine, care combată și batjocoresă pe Români, precum 
e »Tageblatt< din Viena, ăr despre (fiarele române au 
declarată, că n’au de unde, și că ar fi suspiciosă și 
patriotismă esagerată, dacă le-ară abonâ; ăr dă că le-ară 
procură cine ar putea spune, că toți le înțelegă și le 
citescă ?

Câți' învățători români (calificați pentru limba 
română) o vorbescă bine, și apoi câți suntă de aceia, 
cari, dăcă din întâmplare știu limba română, se și ser- 
vescă de ea? — (O). — S’ar pute dre crede, că esistă 
ună unghiă locuită de Români, în care preoții și învăță
torii acestora s’au constituită în societate perfectă ger- 
mână, unde poți află, că se simte, se vorbește, se gân
dește și se citește în limba germână, numai românește nu ?

Dar’, cum am disă mai susă, în speranță, că tăte 
se voră îndreptă, nu voimă a descoperi tăte păcatele.

Meleti.

SOIRI MERUNTE.
Ni se scrie din Bucuresci: »D. I. G. Lugoșanu, cu- 

noscutulă artistă din România, terminându-șl studiile dra
matice în conservatorulă din Bucuresci, va plecă la 

Paris pentru a se înscrie la Conservatorulă de acolo. 
In trâcâtă artistulă se va opri în Caransebeșă, Timișora, 
Lugoșă și Aradă pentru a dă câte o representațiune de- 
clamatăre-musicală. Nu ne îndoimă că publiculă nostru 
va încuraja din tăte puterile pe junele artistă, care a 
obținută succese frumăse pe scena teatrală din Bucuresci 
și Iași. D. Lugoșanu va esecutâ în fiecare orașă crea- 
țiunea sa »Moțulă Carpațiloră» și va declamă ună mo- 
nologă din >Hoții» (Die Răuber), în care d. Lugoșanu a 
avută celă mai mare succesă.» Artistulă este o veche 
cunoscință a Transilvaniei, Bănatului și Bucovinei. îi 
urămă succesă și bună primire în tăte părțile.

—0—
Ministrulă instrucțiunei publice a numită deja pe 

anulă școlară 1884/5 comisari pentru inspectarea scole- 
loră medii confesionale, pentru esercitarea supravegherii 
de stată a acelora, precum și pentru a da raporturi în 
sensulă instrucțiunii publicate.

—0—
Toți deputății români din Bănată și Ungaria în număr de 

12, se află în Pesta. Dintre aceștia numai trei facă parte 
din partida națională română: d-nii generală Doda, Babeșă 
și Truța, ceilalți suntă tisaiști.

—0—
Astă seră trupa germană va representâ »Ficele lui 

Hasemann,» piesă poporală originală în 4 acte de Adolf 
L’Arronge. Mâne seră se va jucâ piesa >Studentulă 
cerșitoră.»

—0—
La 6 Octomvre s’a oficiată în biserica Piariștiloră 

din Clușiu ună serviciu divină pentru sufletele celoră 13 
Unguri rebeli din 1848, cari au fostă spendurațl în Aradă 
din ordinulă generalului austriacă Hainau. Bărbați și 
dame, fruntașii Glușiului au asistată la serviciu. Biserica 
erâ îndesată de lume.

—0—
>L’Indâp. roumaine.» primesce o scrisâre, care ade- 

veresce esactitatea amănunteloră ce a dată deja în pri
vința afacerei dela gara Predeală. Cei doi unguri, cari 
au huiduită pe Regele Carolă, se numescă: unulă Z o n d a 
Jânos, celălaltă Lucaci Kâroly. Ei au fostă ares
tați de polițiă până în minutulă când a venită dela Bu
curesci ordină da’i eliberă.

—0—
Directorulă gimnasiului »Mateiu Bassarabu,* scrie 

»Buk. Tageblatt, «a făcută trista observare, că băeții din 
cl. III gim. trimită celoră două fetițe, cari cercetâză ace
eași clasă, epistole de amoră și că unii dintre ei între 
ore să sărută cu colegele loră. Ba ce e mai multă, din 
causa gelosiei s’a întâmplată și o bătaiă destulă de se- 
ridsă între elevii, despre cari e vorba. Ingrijată fundă 
directorulă de morala acestoră băețl și a celoră două 
fetițe, a așternută ministrului de culte o rugare, ca se 
depărteze din clasă pe cele două eleve. Se <jH’ce că 
elevii din numita clasă s’au întrunită deunăcjile și au 
hotărîtă să înainteze și ei o petițiune la ministeră în 
care să se r6ge, ca cererei directorului să nu i se dea 
ascultare în nici ună casă.

—0—
»România liberă,« care fusese până acum oprită 

de a trece Carpații, a fostă autorisată — se dice — 
de guvernulă din Pesta de a se trimite în Ungaria. Noi 
însă până acuma n’amă primit’o.

—0—
,L’Indep. roumaine* spune, că soldații regimentului 

1 de geniu au începută să construiască forturile de la 
Mogoșâia și Otopenl, care facă parte din fortificațiunile 
ce se voră ridică împrejurulă Bucuresciloră.

—0—

Cornițele Herbert Bismarck, în trecerea sa prin Pa- 
risă a visitată pe ministrulă președinte francesă Jules 
Ferry.

—0—
Din Focea, în Bosnia se serie, că capulă de ban

diți Ilie IlicI a fostă împușcată de padurulă Vejo în 
strîmtârea Sutjesca. Tovarășii Iui Ilie IlicI, în numără 
de 4, au dată patru focuri asupra Iui Vejo, dar’ nu l’au 
nimerită, căci se adăpostise bine într’o tufă. Cei 4 ban
diți au fugită, âr’ Ilie IlicI, care încă nu murise, a fostă 
transportată de o patrulă, cu care s’a întorsă mai târziu 
Vejo. Acesta va primi ună dară de 100 galbeni.

DREPTULU DE ÎNSPECȚIUNE ALU GUVERNULUI
la scolele medii confesionale.

>Egyetertes< scrie următorele cu privire la instruc
țiunea ministerului de culte și instrucțiune publică, pe 
care amă publicat-o în »Gazetă» în dilele acestea:

»Instrucțiunea dă desă memoratului dreplă de in- 
specțiune, statorită în principiu în legea pentru scâ- 
lele medii, o formă care se estinde asupra tuturoră amă
nunteloră. Instrucțiunea, deși respectâză autonomia in- 
stituteloră confesionale, în generală semănă cu instruc
țiunea făcută pentru directorii districtuali, lnspecțiunea 
se va estinde numai asupra scâleloră medii numite în 
actulă de delegare; și acâsta de sigură s’a făcută, ca 
să nu se pară că guvernulă ar organisâ o subordinațiune 
biurocratică a scoleloră confesionale. Intr’altele însă in- 
specțiunea se întinde asupra întregei vieți esterne și 
interne a instituteloră. Peste totă delegatulă va avâ 
să purcâdă, tocmai cum purcede directorulă districtuală 
în scâlele aflăldre sub nemijlocita înspecțiune și condu
cere a guvernului, cu singura escepținne că dreptă de 
disposițiune nu va avâ, și despre observările și esperin- 
țele sale numai va raportă guvernului; acesta Insă pe 
basa reporturiloră va comunică respectiveloră autorități 
superiâre confesionale admonițiuni binevoitâre, său even
tuală va pută chiară și admoniâ seriosă institutulă, care 
va nesocoti cerințele legei. N’avemă causă să facemă 
reprobațiuni mai esențiale contra acestei instrucțiuni. 
Cine doreșce sinceră înaintarea învățământului nostru 
secundară, să n’aibă frică de esercitarea faptică a in- 
specțiunei. Controlarea nu va aduce daune institu
teloră care ’șl voră face datorința, âr unde s’a încuibată 
negligența, controla va face să i se simță influența bine- 
făcătâre. Divergență de păreri pdte da eventuală ocasi- 
une la conflicte neplăcute, cu deosebire din causă, că șcâ- 
lele nâstre medii confesionale nu suntă dedate cu 
amesteculă din partea statului. Din acestă punctă de 
vedere instrucțiunea prin amăruntele sale peste măsură 
va provocă pâte și Orecare vrajbă, — prin amărunte 
cari pâte erau și de prisosă în așa de mare măsură, 
deârece la înspecțiune voră fi delegați bărbați specialiști. 
Dar’ tactulă, cu care s’au alesă representații guvernului 
pentru esamenele de maturitate, ne asigură încâtă-va, că 
instrucțiunea nu se va esplicâ rău și nu se va face abusă 
de ea. In adevără totulă depinde de aceea, că cine 
voră fi aceia, cari voră fi delegați ca să Ins
pecteze institutele confesionale. Dâcă res
pectivii voră întruni ună tactă fină cu profunde cunos- 
cințe speciale, atunci estinderea înspecțiunei din partea 
statului asupra instituteloră confesionale va avâ o înflu- 
ință încuragiatdre asupra instituteloră confesionale, pe 
cari în interesulă culturei nâstre ne ară plăcea (?) să le 
vedemă înflorindă și emulândă cu institutele statului, cu 
cari mare parte și acumă se potă măsură.»

1.

FOILE T ONU.

Influința limbei grece asupra desvoltării cuvintelorii și 
asupra literaturei limbei latine.

Istoria literaturei limbiloră, dâr mai cu sâmă a lim- 
biloră înșășl, ne-a dată și ne va mai dă încă multe și 
pipăite dovedi, că fiecare limbă, ce succede pe alta în 
cultură, decă vine în mijlocită sâu nemijlocită atingere cu 
aceea, adecă stândă poporulă, care vorbesce limba ce 
succede în literatură, cu acela, care vorbesce limba cultă, 
în privința geografică în mijlocită sâu nemijlocită le
gătură, este absolută cu neputință, ca limba 
necultă apucândă pe calea desvoltării să se des- 
volte și să se cultive singură, nedependentă 
de aceea, care i-a premersă în cultură. — Este firea o- 
mului așa, ca să-și sporâscă averea sa spirituală sâu 
materială mai multă sâu mai puțină prin adopțiune 
de principii, de teorii, de sisteme, adecă imi- 
tândă mai multă sâu mai puțină dependentă 
pe alții, cari i-au apucată înainte. Și limba nu este 
alta nimica decâtă ună productă organică ală o- 
mului, care născându.se din spiritulă aceluia se formâză 
maiântâiu după regulele spiritului, apoi, fiind-că ea se 

formâză cu ajutorulă organeloră trupesc! de vorbire, 
trebue a se acomoda după legile acestoră organe, după 
legi fisiologice. Apoi fiind-că spiritulă este influin- 
țată sâu că elă se lasă a se influințâ de reia ți uni 
esterne, locale, temporale, naționale etc., 
pentru aceea acestea trebuescă considerate la espunerea 
însușiriloră particulare sâu a schimbărioră, ce limba le-a 
suferită din lâgănă seu în decursulă timpului. Pentru a 
ne convige de adevărulă celoră dise, avemă numai să 
luămă în mână istoria limbei germane și latine, și vomă 
vedâ, câtă de mare a fostă influința limbei latine asupra 
desvoltării celei germane. Pentru că abstrăgendă dela 
terminii technicl în tote ramurile de sciință, cari termini, 
după chiar afirmațiunea bărbațiloră competențl germani, 
nu se potă dă, resp. nu se potă înlocui prin alții scoși 
din tesaurulă limbei germane însăși, fără ca ei să pârdă 
din valârea loră limbistică, etimologică și 
gramaticală, — chiar și fraseologia germană este tare 
influințată de cea latină. Câte-va esemple voră fi de 
ajunsă spre a ilustră acesta, ca: Meister (magister) cu 
derivatele sale, Gymnasium, Regiment, Regierung, Gene
ral, Talent, ș. alt., apoi frase, ca: einer Sache (uti ali- 
qua re) pe lângă eine Sacne geniessen; sich jeman- 
des pe lângă sich an jemanden erinnern (meminisse 
alicuius); sich jemandes pe lângă sich uberjeman- 
d e n erbarmen (miserere alicuius), ș. alt. Altă esemplu 

și mai bătătoră la ochi ni-lă dă limba maghiară, care 
nu este de locă rudită cu cea latină, precum e cea ger
mană ca una, care se ține de grupa limbiloră indo- 
germane, fiind-că ea chiar astăzi, când învățații ma
ghiari au tradusă toți terminii technicl, pănă chiar și cei 
de farmaciă, în limba loră, nu se pote și nici că-mi 
vine a crede, ce se va putâ vre-odată emancipâ de cu
vintele streine (mai alesă latinescl) încetățenite întrensa 
din timpulă, când Maghiarii studiau, scriau și aduceau 
legi numai în limba latină, ca: minis(z)ter, gym
nasium, akadâmia, vers, templom, kăd, (cadus) 
oskola sâu iskola (aceste două cu forma puțină 
schimbată) ș. alt. Ba nici chiar de a primi acum cuvinte 
nouă streine, mai vârtosă latine, nu se potă feri scriitorii 
maghiari, dâr mai alesă Ziariștii; pentru că limba ma
ghiară este tare departe îndărătulă celei germane, și cu 
atâta mai vârtosă înapoia celei latine.

Firea lucrului este așa, că, precum omulă cultă in- 
fluințâză pe celă necultă, așa și ună poporă întregă 
barbară sâu necultă, chiar ca învingătoră și prin urmare 
subjugătoră ală unui poporă cultă, este influințată astfelă 
de acesta, încâtă nu numai că-șl modifică, îșl formâză 
limba totdâuna după a celui, cultă supusă de densulă, ci 
în multe cașuri și-o și perde. Istoria popâreloră ne oferă 
destule esemple spre întărirea celoră ițise aci

Totă astfelă a stată și-a trebuită sâ stâ lucrulă și
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ADUNAREA GENERALA A UNIVESITAȚII SASESCI.
In ședin(a Universității dela 7 Octomvre n. s’a dis

cutată bugetuiă. După ce s’au votată pensiuni și sa- 
lare de pomană în sumă de 5232 fl. 16a/s, referentulă 
propuse ca să se mai pună în bugetă ca adausă la 
salare suma de 114 fl. 50 cr. Comesulă, ca președinte, 
Zice că aștâptă să vădă preliminate în bugetuiă anului 
1885 la rubrica > adausă la salare« și cele 2000 fl. cari 
până aci le-a luată și densulă dela Universitate, ca o re- 
munerațiune specială, dară acăsta sumă Universitatea 
totdâuna a refusat’o atâtă predecesorului său, câtă și 
dânsului din principiu. Președintele în urmă îșl ridică 
cuvântulă și-și descoperi în cestiunea acăsta vederile sale 
principiale. După ce mai vorbescă Păcurariu și Zay în 
cestiunea celoră 2000 fl., mai reflectâză președintele la 
imputările ce le făcură oratorii guvernului și apoi pune 
suma la votă, care nu db primesce.

După aceea referentulă propune, ca să se primâscă 
ca dolațiunl pentru scâle și institute de învețămentă nu
mai 88,560 eră nu 89,060, respingându-se suma de 500 fl. 
pentru gimnasiulă catolică din Brașovă. Se primesce 
împreună cu celelalte posturi propuse de comisiune.

După recapitulațiune se arată venituri 185,567 fl. 
âO^s cr-j âră sPese 193,270 fl. 34x/s cr. prin urmare 
ună deficită de 7,702 fl. 836/e cr.

După ce s’a terminată discusiunea asupra bugetu
lui pe anulă 1885 presentăză Dr. G. Wolff o representa- 
țiune cătră ministeriulă de interne, prin care se plânge 
Universitatea asupra ingerințeloră ministrului de interne 
în drepturile Universității de a dispune asupra averii.

Păcurariu arată sub ce condițiuni admite, ca să se 
amestece mimstrulă și să facă dreptate minoritățiloră a- 
suprite. Dâr nici elă nu recunâsce ministrului dreptulă 
absolută de a dispune cum îi place încontra concluse- 
loră Universității. — In contra lui Păcurariu se ridică 
Zay și-lă combate, căci nu admite ministerului amestecă 
sub nici o condițiune.

După ce mai arată președintele ca representantă și 
organă ală guvernului părerea sa față cu procederea gu
vernului și îi mai reflectâză unii și alții dintre deputați, 
căutândă să restârne aserțiunile sale. După aceea se 
trece la desbaterea specială a representațiunii, care apoi 
se primesce.

In urmă s’a mai ținută încă o ședință, în care Dr. 
Wolff, ca referentă, arată că ministrulă de culte și in
strucțiune a trimisă două ordinațiunl cătră comesă, ca 
acesta să stăruiâscă pe 'ângă Universitate, ca negreșită 
să se dea 4000 fl. pentru scâlele catolice din protopopia
tul Sibiiului și propune să se trimită la ministrulă in
strucțiunii o representațiune, prin care să arate, că din 
considerațiuni bugetare nu se p6te împlini dorința mi
nistrului. Păcurariu combate presiunea ce voesce să o 
facă ministrulă asupra Universității prin organulă guver- 
nială, și arată că astăzi tâte confesiunile suntă egală în
dreptățite și nu mai esistă confesiuni privelegiate.

Păcurariu face propunerea ca Universitatea să de
clare că nu pote să prefere scâlele romano-catolice, pen
tru care se interesâză ministrulă, căci acăsta ar fi în 
contra legei și a statuteloră Universității și ar isolâ prin- 
cipiulă egalei îndreptățiri a tuturora comproprietariloră 
averei ei.

Președintele (cornițele supremă Brennerberg) 4*00 
că influința s’a nu pote fi decâtă legală. Precum depu
tății Universității îșl iau direcțiunea din comuna alegă- 
toriloră loră, așa și elă, cornițele, primesce a visuri de la 
guvernă. Elă n’are nici o poruncă de a lucră ceva în 
contra legei și a se pune în oposițiune cu Universitatea.

In cele din urmă se primesce propunerea comisi- 

unei ca să se trimită o representațiune la ministru, 
după cum a cerută referințele Wolff. Numai Păcurariu 
a votată în contra.

In fine s'a decisă ca în 5 Noemvre Univeritatea 
să se adune spre a alege ună casară, fără ca membrii 
ei să mai fie în deosebi invitați. Cu acăsta se încheiă 
ședința.

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

LICEULU SF. GEORGE.
Cu ocasiunea deschiderei noului liceu-modelă 

Si. George din Bucurescl, directorul! lui d. He- 
pites a ținutu ună discursu, în care arătă grăua 
sarcină ce i-s’a impusu și responsabilitatea ce și-a 
luatu primindu direcțiunea liceului. Responsabi
litatea, dise d-sa, depinde în prima liniă de pro
fesorii cari au promisă concursulu loră, în a doua 
de sîrguința elevilor!, în a treia de concursulă 
părințiloră. Apoi continuă:

Sîrguința eleviloră depinde la rendulă său de edu- 
cațiunea, care o au și care nu p6te fi complectă, decâtă 
desvoltândă într’acelașă timpă atâtă facultățile loră inte
lectuale, precum și cele fisice și morale. Vomă căută 
deci cu toții, ca tâte aceste facultăți să se desvolte în 
paralelă lucru, ce nu se pâte obțină, decâtă prin obser
varea strictă a disciplinei. Disciplina va fi basa întregei 
nâstre organisațiunl și ea se va obțină prin responsabili
tatea acteloră și prin supunerea imediată la nisce reguli 
nu arbitrarie, ci stabilite de regulamentulă scolei, care nu 
este decâtă o imagine a legei sociale, care ea însăși nu 
este decâtă imagina legei naturale stăpână pe fote lu
crurile.

Pentru menținerea disciplinei ajutorulă părințiloră 
ne este indispensabilă. Nu este de ajunsă, ca copilulă 
să fie disciplinată în scâlă, elă trebue să fie totă astfelă 
pretutindeni în familiă și în societate. Părinții, cari îm- 
părțescă cu scola timpulă unui copilă, suntă responsabili 
de disciplina copiiloră loră. Ce folosă, dăcă elevulă în 
scâlă este disciplinată și în familiă i-se permite a nu ob
servă lucrurile prescrise de scâlă? Greșala este numai 
a părințiloră atunci când copilulă nu mai este copilă în 
vreme ce după verstă și gradulă său de instrucțiune ar 
fi trebuită să fie totă copilă. Copilulă nu pâte și nu tre
bue să aibă alte obiceiuri decâtă cele prescrise de scâlă. 
Obiceiuri inocente însă aducă altele, cari numai suntă 
totă astfelă; acestea ajungă a stăpâni inima copilului și 
pună pedică la desvoltarea corpului și a inteligenței. Ru- 
gămă deci pe părinți să ne vină într’ajutoră prin obser
varea strictă a reguleloră prescrise de scâlă. Să nu se 
tolereze în nici într’ună casă absențe, cari n’ar avă 
motive legitime și bine cumpănite.

Ceremă dela elevi o supunere ârbă militărâscă și 
spunerea adevărului. Orârea de minciună este singura 
virtute pentru copilă, este singura temeliă a disciplinei.

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

DIVERSE.
Istoria unei fete de milioneră și a unui vizitiu 

ține pe locuitorii din New-York de vr’o câteva săptămâni 
în agitațiune. Italianulă Giovani Morosini mersese la 
New-York ca simplu marinară. Inițiată de faimosulă 
speculantă Iay Gould în misterele din »WalI-Strreet,* cu 
temerarele și neconsciinciâsele sale speculațiuni pe la 
bursă, a adunată mai multe miliâne și acum locueșce 
într’o villă măreță de lângă laculă Hudson. Are mai 
mulțl fii și fiice; părintele și-a crescută fetele prin mă
năstiri și a îngrijită ca în casa sa să fiă încă totă sub 
continuă îngrijire de călugări și călugărițe, astfelă că, cu 
tâtă bogăția, ele îșl petrecâu timpulă într’o monotoniă 

ce le omorâ cu urîtulă. Așa se făcu fiiă-sa cea mai mare, 
frumâsa și culta Victoria, de 24 de ani. Suntă acum 
câte-va luni, Morosini luă de vizitiu ună bărbată urîtă, 
necioplită, care între altele avă să însoțăscă pe tinerele 
fete când eșiau la preumblări călare. Mama însă 
dimpreună cu cea mai mică fată, cu Iulia, de cele mai 
multe ori rămânea acasă, și astfelă Victoria eșiâ la pre
umblare singură numai cu vizitiulă. In vinele fetei cur
gea sânge italiană, și pe bună cale visitiulă fu primulă 
bărbată cu care făcuse cunoscință: pe la preumblările 
loră pe romanticele țărmuri ale Hudsonului se legă între 
dânșii relațiunl de amoră și fugiră. In New-York se 
cununară și ca soță și soțiă intrară în lume. Furiosulă 
Morosini, în locă de a netetji scandalulă, a pusă polițiști 
să persecute tânăra păreche, și astfelă răspândi faima 
despre flă-sa prin orașulă întregă. In zadară umblau să dea 
de urma fugariioră. In fine Victoria ceti într’ună (jiară, 
că mamă-sa în urma incidentului se bolnăvise greu și de 
sine se intorse acasă cu bărbatulă său. In familiă firesce 
s’au întâmplată scene înfocate; dâr fiindă că fata nici 
nu vrea să audă de aceea, ca să se despărțescă de băr
batulă său, familia a ruptă ori ce legătură cu dânșii, și 
tânăra păreche șî-a închiriată de-ocamdată o locuință 
modestă în New-York. Speculanți întreprinzători au pro
misă damei, care are o voce fârte plăcută, câte o sută 
de dolari pe câte o seră, dăcă va jucâ în vr’ună teatru 
seu concertă; dâr bărbatulă nici să audă nu vrea de 
așa ceva și declară, că este elă în stare a-șl țină cin
stită nevasta, și deci sâ-i lase în pace. De pace au 
lipsă în adevâră, căci după atâta agitațiune și iritațiune 
acum amândoi zacă bolnavi.

BIBLIOGRAFIA.
„Teoria lui Rosler," studii asupra stăruința Româ- 

niloră în Dacia Trăiană, de A. D." Xenopol, a apărută 
și și-o pâte procură ori cine dela Redacția > Gazetei Tran
silvaniei.* Prețulă 3 fl. 50 cr.

„Aritmetica generală și specială," manuală dindac- 
tică elaborată în usulă preparandieloră (scâleloră nor
male), scăleloră comerciale și medie, cum și a tuturoră 
privațiloră, de Teodoră Ciontea, profesoră preparan- 
dială. Aradă 1884. Prețulă 1 fl. 50 cr. său 3.75 lei noi.

Compendiu de geografiă universală prelucrată în 
usulă scăleloră medie și ală preparandieloră, cu 18 fi
guri originale în textă, de Teodoră Ciontea, profe
soră preparandială. Edițiunea II. Aradă 1884. Prețulă 1 fl. 
50 cr. său 3.75 lei noi.

Economia rurală, revistă mensuală de agricultură, 
comerciu și industrii agricole, fundată de P. S. Aure
li ană, agricultoră. Bucurescl 1884. Fascicula pe Augustă 
cuprinde: A. de Ia Muru. — Cronica agricolă și eco
nomică : Crisa agricolă în Europa. — Concurența tran- 
socânică. — Agricultura nâstră față cu acâstă concurență
— Schimbarea sistemului de cultură urmată. — Mai multă 
păstoriă. — Interneiarea industriei alături cu agricultura. — 
Filoxera și mijlăcele de a o stârpi. — Măsuri de luată. — 
Electricitatea contra filoxerei. — Sulfurulă de carbonă și sul- 
fo-carbonatele alcaline. — Datoria guvernului față cu filoxe
ra. — B. S. M o g a. — Situațiunea agricolă în Regatulă- 
Unită pe anulă 1883. Casele de credită agricolă. Locomobile 
din fabrica domniloră R. Hornsby et Sons, Limited, Grant- 
ham (Englitera.) P. Antonescu. — Proporțiunea Ta- 
ninului în diferite esențe forestiere. B. S. Mo ga. — 
Cultura inului. L. Bercescu. — Corespondență agri
colă. — Starea recolteloră în unele comune din Plasa 
Neajlovă, județulă Vlașca. George I. Golgotână.
— Idem în județulă Doljă. B. S. Mo ga. — Revista me
teorologică și Tablou de observațiunl meteorologice pe 
luna Augustă (st. n.)

------ o------
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cu limba latină față cu cea grâcă. Pe cândă Romanii 
eșiră cu cuceririle loră dintre țârmurii Italiei spre sudă și 
spre ostă, limba grâcă îșl viețuise vâculă de aură seu 
trecuse peste punctulă de culminațiune ală des- 
voltării sale, — muriseră deja principii ora- 
toriloră și ai poețiloră greci. Istoria ne spune, 
că Pitagora, unulă din cei șâpte înțelept! ai Greciei, 
a venită la Italia pe timpulă lui Tarcviniu Superbulă, 
ală ultimului rege romană, pe când la Romani nu putea 
fi încă vorba de vre-o literatură.

Limba latină e rudită cu limba grâcă, însă nu ca 
fiică a limbei grecescl culte, ci ca soră nu numai a aces
teia, ci și a altoră limbi din Asia-apusână, ca: a limbei 
sanscrite, persice, germane, și ceva mai departe și a ce
lei slavice și semitice. Dintre acestea ea a fostă în ve
chime celă mai lățită și mai înaintată dialectă în Europa 
sudvestică. Ea este nemijlocită o fiică a limbei grece 
străvechi, adecă a limbei pelasgo-grece, din care 
s’a născută și elenica, care a înfluințată asupra dânsei, 
după cum se va vedâ mai departe.

Dâcă, pentru a cunâsce mai bine ună lucru, este 
de lipsă elementulă istorică ală sâu, apoi cu 
atâta mai necesară este spre cunoscință temeinică a 
unei limbi și spre a arâtâ influința uneia asupra alteia 
istoria ei — acâsta este âreșl cum tractarea prag
matică a limbei în genere. Istoria limbei latine 

ne va arâtâ de sigură, de unde se trage acestă idiomă, 
ce fase a percursă, cum s’a făcută aceea ce a fostă, și 
cum a apusă. Istoria limbei ne va arâtâ mai departe 
nu numai sortea sa esternă, ci va căutâ a și demonstrâ, 
cum limba s’a schimbată în ființa sa. Căci latina nici 
în acâstă privință n’a râmasă statornică. Ea s’a d e s - 
voltată mereu, a devenită fluentă, a primită 
șialăpâdată cuvinte și for m e în decursulă 
timpului. Căci nu putemă sâ ne închipuimă o limbă 
viă ca ună elementăaflătoră în stare deodihnă, 
stândă în locă și remânândă amorțită.

Precum spiritulă omenescă este mișcăciosă și 
nestatornică, astfelă este și vorbirea, ce purcede și 
depinde dela elă. La limba latină încă se pâte constată 
acâsta din tâte punctele de vedere, că ea a mersă îna
inte și că în cursulă timpului s’a schimbată desvoltân- 
du-se, primindă și lăpâdândă cuvinte și forme.

îndată ce Romanii au venită în atingere nemijlo
cită cu Grecii în Sicilia și în Grecia propriă, a trebuită 
sâ încâpă și influința limbei grece asupra celei latine; 
fiind-că, precum s’a mai arâtată la ună locă, pe acelă 
timpă limba grâcă trecuse prin periâdade aură.

Pentru a putâ constată acâsta mai ușoră, mâ voiu 
ținâ și eu de periodisarea istoriei limbei latine, 
adecă spre a dâ ună prospectă mai lămurită ală 
influenței limbei grece asupra celei latine, din punctă 

de vedere ală formării c u vinte loră și ală 
desvoltării literaturei ei, voiu împărți și eu lu
crarea de față, care în faptă nu este alta decâtă o e s - 
punere istorică a limbei latine în asemânare cu cea 
grâcă, în patru părți, numite periâde.

Perioda I.
Acâsta începe din timpulă, cândă limba pelasgo-Iatină s’a 

despărțită de cea grâcă străvecliiă sâu pelasgo-grâcă, și durâză 
pănă la înălțarea Romei în fruntea confederațiunii latine, sâu din- 
tr’ună timpă nehotărîtă pănă pe la anulă 570 a. Chr. Limba pe- 
lasgo-latină, desbinându-se de cea grâcă străvechiă sâu pelasgo- 
grâcă, câștigă terenă în Italia mediă și în Lațiu și se desvoltă a- 
colo într’ună idiomă deosebită. Dreptă monumente literare din a- 
câstă periâdă avemă numai câteva notițe sigure; isvorulă princi
pală însă este numai și numai limba însăși.

Limba latină este, după cum s’a arâtată puțină 
mai nainte, soră cu limba grâcă, ce o întâmpinămă 
în literatura Eliniloră, — prin urmare cu limba grâcă 
clasică; pentru că amendouâ au odrăslită dintr’una și 
aceiași trupină, — dintr’o trupină comună, din limba 
grâcă străvechiă sâu pelasgo-grâcă vechiă. Și acâstă tru
pină fundamentală comună este âră ună ramă ală marei 
și forte lățitei grupe de limbi indogermane, care grupă 
și-a avută patria sâu lâgănulă în Asia - apusână, după 
cum s’a dovedită cu deplină siguranță prin cercetările 
cele mai nouâ. ____ (Va urma).



Curaulu la bursa de Vlena
din 10 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.45
Rentă de aură 40/0 . . . 93.25
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.85 
Imprumutulti căiloră ferate 

ungare.......................... 142.70
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorit ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) .... 103.25

Bonuri rurale ungare . . 101. —
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt................................ 99.75
Bonuri cu cl. de sortare 99.50
Bonuri rurale transilvane 100.20

Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung.........................
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedinului
Renta de hărtiă austriacă

98.75

114.60

115.60
80.95

Renta de arg. austr. . . 82.15
Renta de aură austr. . . 103.10
Losurile din 1860 . . . 134 90
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  850.—
Act. băncel de credită ung. 282.50 
Act. băncel de credită austr. 283. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.68V2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlinge 121.15

ISnrsa de

Cota oficială dela 26

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

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

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

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« > » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Knctiresci.
Septemvre st. v. 1884.

Cump. vând.
> 963/8 >

» >

> >

» 102’/» »

> A
> >

> »

» 1395 A

» 369l/2 » 372
> 243 »

» 6- •% » 6'6°/0
A >

Cursulu pieței Brașovu
din 11 Octomvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.07 Vend. 9.08
Argint românesc . . . . . . > 9.— > 9.05
Napoleon-d’orI..................... . » 9.65 * 9.67
Lire turcescl......................... . » 10.92 . 10.98
Imperiali............................. . . 9.90 » 9.94
Galbeni................................. . • 5.64 » 5.68
Scrisurile fonc. > Albina < . » 100.— » 101.50
Ruble RusescI................... . > 122.— » 123.—
Discontulă > . . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pottt cumpăra în tutunge- 
ria lui dross (în casa prefecturei.)

Societatea comercială româniiă Bassarabiaim CalfogJi» *fe Comp. 

BULETINU

BRĂILA 27 Septemvre 1884.

Vendetortt Cumperetoră Felultt Kilo Libre PretulăJ Notite .

Tem. Dimitriadi G. Mendl Grâu 500 60— 69 Caică
G. Mendl I. D. Nicolopulo & C-ie. Porumbă 200 58*/t 55 — Magasiă

M. Cohen dt. H 210 59— 55 50 >
dt. dt.

Orză
220 60i/2 57 — >

Soc. Comercială Peirano Fils & C-ie. 150 48i/2 47 — >
F. Marchiani Louis Dreyfus & C-ie. » 300 46— 41 — Magasiă

Soc. Comercială Fechner Grâu 50 60Va 80 — Caică

&
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num................... «»»»»_«•»•• .............1, țr

Bucata

fi. 1.20
Duzina

fl. 12.50
TJșâre ca pena! Elegante! Forte moderne!

MS* Abia de o greutate de 60 grame! "SfeS
Intre tdte pălăriile până acum fabricate nu va fi nici una care 
să fi ajunau perfecțiunea, ca ușurelele, modernele, de totu efti- 

nele și la tdte exposițiile premiate
MS* CÎZELZE HOTTE!

pălării de „burgesi"
(,,Burger“ Hute)

Aceste pălării suntă cele mai comode, din pâslă fină, pentru Domni 
și Dame, băețl și fetițe, în tdte mărimile dorite, de diferite 10 fețe, cele 
mai multe, gris (cenușii), cafenii, albastre, verdl etc., lucrate superbă la 
modă, și practice pentru ori ce clasă: pentru bogată și săracă, pentru 
cavaleri și burghesî, potrivite pentru stradă, la promenadă, la venată, la 
drumă, așa der, pălăria cea mai comodă, elegantă și eftină, care s’a pro
dusă până acum, pentru aceea și cele mai cerute și căutate în tătă lumea.

— Trimeterea prin rembursă. —
Din altă parte se anunță asemenea pălării, care însă nu suntă 

decâtă o imitațiă rea a pălăriiloră mele.
De cualitatea cea mai bună și eftine pălării se potă procură sin

gură numai prin firma:

Groste Hut-^kgentur „HecM,“
WIEN, I. Bez. Christinengasse G.

(Pentru imitațiă și reproducții se avertiseză).

<J$umai câteva dile a se vede unu 
vio Leu de mare

(Focă comată)
care a fostu prinșii de nisce pescari din Nubia, în marea roșiă. Acestfi 
animalu e de 350 de chile său 7 măjl de greu și e de 21lz metri lungu; 
are mâni ca unu omu cu 5 degete și unghii; afară de aceea o c6dă, 
ochi mari, dinți, mustață, totu corpulu lui acoperită cu peri.

Leulu de mare se hrănesce cu pesci și p6te mâncâ pe di 20—40 
chile; Hrana i se dă la 9 și 12 6re a. m. și la 3 și 7 6re p. m. și 
este interesantă de a vedă cum mâncă pescii. După mâncare leulu de 
mare esercită diferite producțiuni. Acestu animalu e cunoscută din istoria 
naturală, de aceea d-nii învățători suntu rogați a. aduce cu sine și pe 
școlarii d-loru, căci se oferă fdrte raru ocasiunea de a vedă unu leu de 
mare. — Prețurile de intrare suntu așa de mici, încâtu fie-care p6te să 
vădă foca.

Leulu de mare se pbte vede în Brașovîi în șatra dinaintea 
Porții Vămii dela 8 ore dimineța până la 8 ore sera.

(Omenii mari plătesc* 30 cr. intrare — copii până 
la 13 ani numai IO cr.
Invitu onor, publică cu totu respectulu JIU 'MîlCllS&ilst

2—2 din Egipetu.

duzina

’ fl. 12
Elegante! Moderne! Bune! Eftine!

Nu există ceva mai bună, mai durabilă, mai eftină, ca pălăriile 
piele fabricate după propria’ml metodă cu puterea aburului, și premiate 
dela multe esposiții. Cele mai escelente suntă

„Palarii“ — „Burgese"
din pâslă fină și mole pentru domni și copii, în ori ce mărime, pentru 
ori ce clasă, pentru săraci și bogațl, pentru cavaleri, pentru burghesî și 
lucrători, în diferite 16 colori, mai multe cenușii, cafenii, măslini și verejt, 
împestrițate, albastre și negre, nuanțe deschise și închise. — Din causa 
fineței, eftinătăței și durabilităței acestoră pălării, se ceră de prin tătă 
lumea.

Trimiterea prin provincii prin rembursă.
Comandele prin scrisori să se facă la

Hrn. J. Fekete, Hut-Manufactur,

bucata

fl 1,20 *
&

T: Wien, Mariahilf, Engelgasse Nr. 105.

! =>
—= Chiar’ acum au eșită de sub țipară =-

și se potă procură dela

Cancelaria Negruțiu din Gherla (Szamos-Ujvăr)

l'
i

fl

a

-

rugăciuni și cantari
pentru

pruncii școlari de ambe sexele și confessiunele

-= Cu mai multe icone frumose. =
Prețulu unui exemplarii trimisu franco e 10 cr..; 50 exemplare 

costă 3 fl.; 100 exemplare 5 fl. v. a.

VISULU
Prea Sântei Vergure Maria

NĂSCĂ1OREI de DUMNEZEU
urmată de

mai multe rugăciuni frumose.
Cu mai multe icone frumose,

Prețulu unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 
costă 3 fi.; 100 exemplare 5 fl. v. a.
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Tipografia Alexi Brașovă.


