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ANULU XLVII.

N*  182. Luni Marți 2 (14) Octomvre 1884.

Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei.**
Cu I Octomvre st. v. 1884 se. începe unii moji 

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

Abonamentiilă: Pcntrw Anstro-Uwgaria cu 
posta: pe trei linii 3 fl., pe șese luni 6 fi., pe uuă ană 
12 fl. Pentru Itomâuâa și streiuătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unii ană 36 
franci.

Rugăm/ă, pe d-nii abonați, ca să binevoiască a-șl 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului s& nu se întrerupă.REDACțlUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI."

Brașovu în 1 (13) Octomvre.
Cu diua de astădi se începe în dieta ungară 

discusiunea asupra proiecteloru de răspănsă la 
discursulu tronului.

Proiectele de adresă ale maiorității ce au 
foștii presentate camerei magnațiloră și camerei 
deputății oră alaltaeri pună o mare greutate pe 
aceea, ca să se dă guvernului totă sprijinulă spre 
a pută luâ plănuitele „măsuri escepționale.“

Scimu ce scopă potu avă aceste măsuri 
estraordinare său dăcă nu l’amti cunăsce, l’amă 
înțelege din cuvintele, de cari se iolosesce pro
iectulă de adresă ală maiorității tisaiste. Acestă 
proiectă vorbesce de „înlăturarea acelei nemulță- 
miri, care se produce în modă artificială prin 
agitațiuni neîndreptățite și stricăciăse.“

In împrejurări normale și dăcă amă avă 
ună guvernă iubitoră de dreptate și imparțială, 
amă trebui să ne bueurămă, său celă puțină se 
fimă liniștiți, că se ieau astfelă de măsuri, pen- 
trucă, abstragendă dela cestiunea Evreiloră, mă
surile acele ar nemeri numai presa maghiară, 
care singură sumuță a(ji prin agitațiuni neîn
dreptățite stricăciăse în modă, artificială, pe Ma
ghiari în contra naționalitățiloră nemaghiare, 
producendă astfelă mare nemulțumire pretu
tindeni.

Din nenorocire însă nu este așa.
Totă ce este Maghiară se bucură adi de 

privilegiulă de a agită pentru maghiarismă cu 
ori ce mijlăce, ertate său neertate, îndreptățite 
său neîndreptățite și agitațiunile aceste suntă de
clarate pe față de fapte patriotice, ear agitatorii 
facă carieră și primescă remunerații pentru căl
carea de lege, dăcă acăstă călcare se face „în 
interesulă ideei de stată maghiară?4

Din potrivă, dăcă vr’unulă din noi, cei ce 
suntemă considerați ca o calamitate pentru a- 
cestă stată, încărcă a se apără în contra nelega- 
litățiloră și a abusuriloră de putere, pretințjândă 
respectarea limbei și a naționalității sale, (fiai’ele 
ungurescl strigă, că este ună periculosă agitatoră, 
ună inimică ală orenduelei ungurescl din acestă 
stată.

In fruntea agitațiunei ce se face în modă 
artificială contra Româniloră, cari nu ceră de- 
câtă drepturile și libertatea ce li se cuvine, se 
află acea făiă ală căreia redactoră a compusă 
proiectulă de adresă ală maiorității camerei. 
Acesta de sigură că nu s’a gândită la elă însuși 
când a scrisă, că trebue se se iea măsuri pentru 

delăturarea nemulțămirei provocate prin agitați
uni neîndreptățite.

De șăpte-spre-cjece ani de când e la putere 
regimulă ungurescă multe lovituri amă avută se 
indurămă din parte-i. Drepturile ni le-a răpită, 
limba ni-a prigonit’o și ni-a batjocurit’o și po
porală l’a asuprită în totă modulă. Acum se 
prepară a ne dă lovitura de mărte.

De aci încolo să nu ne mai fie ertată nici 
aceea, ca să ne apărămă în contra încălcăriloră 
prin scriere și vorbire! Dăcă acăsta voiescă se-o 
ajungă cei dela putere prin „măsurile escepțio- 
nale,“ atunci nu este lovitură de mărte, ce-o plă- 
nuescă ei ?

Niciodată în viața poporului română din 
Transilvania, Bănată și Țăra ungurăscă nn s’a 
ivită o epocă mai gravă și mai amenințătăre, ca 
ceea în care trăimă; niciodată nu a fostă mai 
mare lipsă ca să ne încordămă tăte puterile spi
rituale și materiale ca acuma, când trebue să în- 
tîmpinămă marele periculă ce amenință esistența 
năstră națională.

La lucru der toți câți ve mărturisiți ca Ro
mâni și în veci Români voiți să fiți! La lucru 
pentru apărarea dreptei și sântei năstre cause! La 
lucru ca se dovedimu că nu noi suntemă, cari să 
voimă răulă altoră popăre, ci că ceea ce pretindemă 
sunt drepturile și libertatea ce competă națiunei 
năstre în acestă stată, este asigurarea limbei și 
a naționalității năstre, la care nu vomă renunță 
niciodată și fără de care nu putemă trăi!

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

SCUd TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,«)

Cai’eâi mari, 13 Octomvre. — Părechia 
princiară de coronă a asistată eri a. m. la ser- 
viciulă divină bisericescă. După acăsta societa
tea de venată a plecată la vânătdre în pădurea 
St. Martină, unde la 6 rele 12 Va apără și prin
țulă de cordnă. A. Sa. prințulă a împușcată 4 
căpriâre și 2 epuri. La prândulă Curții toastă 
cornițele Ștefană Karolyi pentru prințulă de co- 
rdnă și pentru archiducesa Elisaveta. Prințulă de 
cordnă mulțămi accentuândă, că dilele petrecute 
în Careii mari voră fi totdăuna cea mai frumdsă 
amintire. Săra la ărele 8 părechia princiară de 
corănă plecă între aclamări entusiaste.

CRONICA POLITICĂ.
Amă ajunsă se scriemă data de 1/13 Octomvre și 

încă totă nu s’au arătată din partea competentă căușele 
pentru cari nu s’a convocată congresulă bisericei 
române gr. or. pe acăstă fi. ,Luminătorulă« primesce 
o corespondență din Peșta, în care se fice între altele:

....»Altă versiune este pe aici, de altă formă. 
Și adecă: se 4ice cumcă d-lă Trelort ar fi recercată pe 
d-lă Metropolită ca să amâne numai câteva file convo
carea congresului din motivulă că terminulă legală ar co
incide cu timpulă serbătorii aniversării lui H o r i a și C1 o șea. 
D. Metropolită în locă să fi luminat pe întunecatulă ministru în 
loc să’i fi spusă că congresulă este o corporațiuneconsciă de 
drepturile, chiămarea și competența sa, prin urmare nici 
să presupună ministrulă că și congresulă ca atare se va 
amestecă în serbarea Iui Horia, decă ar fi să fie, — a 
tăcută. Putea Escel. Sa să facă și aceea, ca să convoce 
congresulă cu câteva file mai târfiu, și eră eră ajutată 
causa. Ei, der Escel. Sa se vede că abia a așteptaiă 
ocasiunea binevenită, ca — din țințară să facă armă- 
sară.....»

*
In camera magnațiloră din Peșta a presentată d-lă 

de Szlavy proiectulă de răspunsă la discursulă tro

nului, compusă de comisiunea pentru adresă. Discu- 
s iunea meritorică a proiectului se va începe afi, Luni

In camera deputațiloră s’a cetită proiectulă de adresă, 
despre care vorbimă mai josă, asemenea în 11 1- c. și 
se fice că au făcută mare împresiune asupra tisaiștiloră 
mai alesă pasagele privităre la relațiile cu Germania, la 
legătura economică cu Austria și la starea economică 
interibră. După acăsta președintele partidei antisemite 
br. Andreanszky a presentată proiectulă de adresă ală 
antisemițiloră. Președintele nu vrea să admită ceti
rea lui, deorece s’a fostă publicată mai înainte în tote 
fiarele; maraelucii aplaudăză. Atunci se redică Is- 
toczy și se provbcă la usulă parlamentară. Președin
tele n’a mai putută să fică nimică și proiectulă s’a cetită, 
lntr’aceea mulțime de deputați au părăsită sala dove- 
dindă prin acesta respectulă ce’lă au față cu causa Evre
iloră....

Ună proiectă de adresă ală naționalitățiloră.pu s’a 
presentată de nimenea, dovadă că naționalitățile nema
ghiare nu suntă representate în dietă. Problema celoră 
câțiva deputați naționali cari s’au străcurată în dietă, se 
restrînge dăr la aceea, ca se constate tristulă faptă că 
două din trei părți ale poporațiunei în realitate nu suntă 
representate în cameră.

*

Daniel Iranyi, președintele partidei independente și 
dela 1848, a adresată ministrului președinte următbrea 
interpelare în privința întrevederii dela Skiernevice: Im- 
păratulă Austriei și regele Ungariei, împăratulă Germa
niei, precum și țarulă rusescă au avută în luna trecută 
o întâlnire în orășelulă polonă Skiernevice, la care în
trevedere monarchii au fostă însoțiți de miniștrii loră de 
esterne, împrejurare, care face nendoelnică natura și în
semnătatea politică a întrevederii. Despre scopulă și re- 
sullatulă întrevederei nu s’a făcută însă pănă acum nici 
o comunicare autentică. Debrece însă cunbscerea sco
pului și resultatului eventuală interesâză forte de aprbpe 
pe Ungaria și de aceea și pe camera deputațiloră, întrebă pe 
ministrulă președinte: Este dispusă să se facă cunoscută 
camerei deputațiloră, ce scopă și eventuală ce resultată 
a avută întrevederea? S’a încheiată o alianță său s’a 
pusă la cale vr’o învoială? S’a formulată ceva în scrisă 
său s’a luată o înțelegere verbală? Dăcă s’a făcută, ce 
cestiuni privescă învoielile și în ce direcțiune se mișcă 
ele? Dăcă esistă învoeli în scrisă, este ministrulă dispusă 
să le depună pe masă camerei?

*
Se vorbesce, că papa ar avă de gândă să dea o 

enciclică în contra liberalismului. După fbia silesică 
ultramontană, enciclica va avă cam următorulă cuprinsă: 
Leo XIII va combate acelă liberalismă, a cărui țintă este 
nimicirea influinț.ei positive-religibse asupra societății, der^ 
mai cu semă combaterea influinței morale a bisericii 
asupra referințeloră sociale. Elă va arătă, cum libe- 
ralismulu învenineză viața socială și politică a presinte- 
lui. Noua enciclică va pune din nou pe tapetă raportulă 
dintre biserică și stată, necesitatea libertății consciinței, libera 
activitate a ordineloră religiose, și peste totă marile ces
tiuni sociale ale presintelui. In fine papa, amăsurată de- 
prinderei sale, va dă catoliciloră regule și prescripțiuni 
speciale pentru atitudiuea loră în mijloculă luptei ce 
esistă. Elă va accentuâ cu deosebire necesitatea unei strînse 
legături fructubse și active a acelora, caii mai alesă suntă 
chemați și apțî să promoveze și să întărăscă interesele 
imperiului duinnecjeescă pe pămentă.

Lucruri nouă nu conține prin urmare enciclica, și 
ca vechi voră ave totă același efectă ca și pănă acuma.

PROIECTULU DE ADRESA ALU CAMEREI MAGNAȚILORU.

In ședința de Vineri a camerei magnațiloră comi
siunea alesă pentru compunerea răspunsului la discur
sulă tronului a presentată proiectulă său. Elă este com
pusă , afară de ună singură pasagiă, de prefectulă Br. 
Majthenyi. Dela autoră se pote conchide asupra opu
lui. Proiectulă nu este decâtă o parafrasă a mesagiu- 
lui regescă.

Vomă citâ dintr’însulă pasagiulă următoră:
»Este opera adencei ințelepciune de regentă a Maies-



tății Vostre și ună resultată îmbucurătorii ală direcți
une! tuturorii factoriloră constituțiunall, cari au înfluință 
asupra afaceriloră streine, când între monarchiă și între 
împeriulă germană esistă cele mai intime și cu celelalte 
state cele mai bune ralațiunl. Dâr deși corpurile legiu- 
itore potă să-și continue activitatea făr’ de nici o grije 
pentru încurcături esterne, totuși nu punemă unii preță 
mai mică nici pe aceea, ca să se susțină pace a între 
cetățenii diferiteloră naționalități, confesi
uni și clase în țâră, care pace în trecută a fostă ună 
factoră ală desvoltărei nâstre spirituale și economice și este 
pentru viitoră o condițiune de căpeteniă. Vomă dâ prin 
urmare sprijinulă nostru patriotică aceloră 
năsuințe condiționate de necesitate ale guvernului 
Maiestății Vâstre, cari ar ave de scopă înlăturarea 
releloră ce se nască din abusarea cu aceste pre- 
țidse drepturi și apărarea liniștei și a siguran
ței soci etății.*

*) Se va părâ, că m’am abătută încâtva dela tema princi
pală; dar fiind-că limba grâcă vechia n’a eserțatfl nicl-o influință a- 
supra limbei latine vechi, trebue să arătu aci numai asemănarea 
dintre aceste două limbi. In perioda I. mai că nu se simte vre-o 
influință a limbei grece asupra celei latine. Acâsta însă începe 
numai atunci, când limba grâcă trecuse prin perioda de auru a 
desvoltării sale.

Cum să nu afle de bune prefectulă Majthenyi pla
nurile ce să clocescă în creerii d-lui Tisza ? Vomă vedă 
dăcă și ceilalți magnați voră fi toți de o părere cu dânsulă.

Proiect ii lu de adresă alii tisaiștilorii din 
dietă.

E lucru firescă, că deosebire esențială între vederile 
prefectului Majthenyi și între acele ale propovăduitorului 
politicei tisaiste Dr. Max Falk nu pâte esistă. Proiectulă 
de adresă compusă de Falk are aerulă de a fi mai libe
rală, iea mai adeseori îndeșertă cuvântulă sântei libertăți, 
spre a ajunge la aceleași resultate.

In pasagiulă privitoră la relațiile esteriore ale mo- 
narchiei proiectulă d-lui Falk îșî ia avântulă de a do
vedi, că caracterulă întrevederii dela Skiernievice n’a schim
bată caracterulă alianței de șese ani dintre Austro-Un- 
garia și Germania «nici cu privire la estinderea lui este- 
rioră, nici cu privire la natura lui interiâră.*  Cu alte 
cuvinte proiectulă de răspunsă tisaistă interpretâză cuvin
tele din discursulă tronului așa, că Rusia n’a intrată în 
alianța austro-germană, o interpretare ce ni-se pare și 
nepolitică și nefolosităre. Câtă pentru Maghiari credemă 
că a trecută timpulă ca să fie amăgiți cu vorbe gole.

Spre sfârșită proiectulă d-lui Falk vorbesc e de pa
cea interiâră și de frecări dintre rasse, confesiuni său 
clase, ce se nască fie din nesciință, fie din precalcurare 
răutăciăsă, cari frecări amenință frățietatea cu Maghiarii. 
După ce mai face vorbă sforăitore de libertatea ce a îm
brățișată de o miiă de ani tăte popărele acestei patrie 
(așa că pe unele erâ să le sugrume de dragoste) proiec
tulă găsesce că prâ multă libertate este stricăciosă și că 
ea pote degenerâ, dăcă nu se va grăbi d-lă Tisza cu mă
surile lui escepționale.

De aceea proiectulă declară, că tisaiștii voră spri
jini pe d-lu Tisza, în năsuințele lui de a delăturâ ne
mulțumirea care este provocată în modă artificială 
prin agitațiuni neîndreptățite și stricăciose. Tisaiștii mai 
au însă deosebită grațiă de a așteptă dela d-lă Tisza, 
că va crede de a sa datoriă de a delăturâ relele a d e- 
vărate său celă puțină de ale alină după putință.

Sapienti satis!
--------o--------

K&sboîulft franco-chinesu.
Luptele între Francesi și ChinesI continuă cu mare 

înverșunare. »Agenția Havas*  a primită la 9 Octomvre 
st. n. din Hanoi scirea, că generalulă francesă Negrier a 
întâlnită la 8 Octomvre lângă Kep 600 de ostași chinesI

din trupele regulate, cari erau adăpostiți în șanțurile 
dimprejurulă unei redute centrale. La începutulă luptei 
Chinesii esecutară ună atacă, cercândă să încunjure pe 
Francesi. Lupta a începută la 9 6re diminâța și s’a 
terminată la 7 ăre săra. Trupele chinese, cărora 
li s’a tăiată drumulă spre ' China, fugiră în disordine 
în direcțiune spre Dasguan, urmărite fiindă de Fran- 
ceși. Apărătorii Kepului au desfășurată o resis- 
tență de admirată. Sătulă a fostă încunjurată de Fran- 
ceși și, numai după ce aceștia au spartă reduta centrală, 
au putut’o luă cu asaltă. Peste 600 de ChinesI au fostă 
uciși numai în sată. Trupele francese au dovedită mare 
bravură și presență de spirită; au ocupată linia de re
tragere a Chinesiloră și au pusă mâna pe totă materia- 
lulă de răsboiu, precum și pe ună mare numără de ca
târi și cai. Francesii au avută ună căpitană și 20 sol
dați morțl, 8 oficieri și 50 de soldați răniți.

Alte rapârte încă spună că Francesii au avută 
acestă succesă numai după o înverșunată luptă și au 
suferită perderl simțitdre. Chiar generalulă Negrier a 
fostă rănită.

SOIRILE BILEI.
Cetimă în «Telegrafulu română*  următorulă co

municată :
«Față cu scorniturile tendențiose din «Gazeta Tran

silvaniei*  și «Luminătorulă*  în cestinnea congresului 
nostru națională bisericescă susținemă comunicatulă 
nostru autentică din Nr. 109, despre ală căruia adevără 
credemă că în curândă se va convinge publicuîă și pe 
altă cale.*

De ce «în curândă*  și nu imediată? Seu I. P. Sf. 
Sa muncesce din răsputeri să afle «altă cale*  de a scăpă 
de responsabilitate?

—o—
Bugetulă Universității săsesc! pe anulă 1885 s’a 

stabilită de comisiunea financiară-economică astfelă : ve
niturile ordinare și estra ordinare 185,567 fl. 5CP/S cr., 
cheltuelile ordinare și estraordinare 193,270 fl. 34'Vc cr., 
deficitulă e prin urmare de 7702 fi. 83B/0 cr. și se va 
acoperi din prisosulă de 14,213 fl. din anii trecuți, tre
cută la economii.

—0—
Tribunalulă din Cinci-biserici a condamnată la mârte 

prin spâncjurătore pe ucigașii A. Dakos, numită și «ti- 
grulă*,  și I. Borsos.

—0—
In ședința dela 1 Octomvre a Societății de istoriă 

și archeologiă, ținută în Deva, profesorulă Konig a tra
tată despre cultulă Mithrei, dicândă că Sarmisegetusa a 
fostă centrulă acestui cultă. Templulu Mithrei a esis- 
tată deja în anulă 150 d. Chr., n’avea ferestre, ci 'eră 
iluminată prin lampe ce atârnau pe păreți; colorea tem
plului erâ roșiă și albastră. Totodată profesorulă Konig 
a arătată publicului asistentă și fotografii de pe reliefu
rile Mithrei, ce se află în museulă din Deva.

—0—
Getimă în diarele din Bucurescl: D. Pavelă Roșu 

primarulu comunei rurale Dobrovăță din plasa mijloculă 
Crasno, județulă Vaslui, se va alege deputată în colegiu 
IlI-lea de Vaslui. Acestă candidată este țărână din Do
brovăță și e primară ală Dobrovățului de multă timpă 
și este alesă în unanimitate de țărani, cu tote că admi
nistrația s’a opusă la alegerea s’a de primară. Elă știe 
carte și dispune de o frumosă avere câștigată prin munca 
sa onestă. Toți alegătorii țărani din județulă Vaslui 

voescă cu ori ce preță a-lă alege deputată pe acestă 
consătenă ală loră. Ei țină la dânsălă c’ăi ună omă 
cu ună caracteră onestă, luptătoră mare pentru emani- 
ciparea țăraniloră. Acestă viitoră candidată este unulă 
din cei mai capabili și mai inteligenți țărani din județulă 
Vaslui. Pe câtă suntemă informați candidatura s’a are 
toți sorții de a răuși. D-nulă Pavelă Roșu șl-a dată di- 
misia din postulă de primară ală comunei rurale Dobro- 
văță, în scopă d’a se conformă legii pentru alegerea sa 
de deputată.*

—0—
«Românulă*  dă sub totă reserva scirea, că d. C. 

Mitilineu, fostă ală 2-lea secretară ală legațiunei române 
din Italia și fratele ministrului țârei la Belgradă, ar fi 
fostă arestată.

—0—
Culesulă viiloră a începută de câte-va cjile 

în totă județulă Dolj, scrie «Carpații*  din Craiova. Recolta 
struguriloră nu va fi de astă dată mănâsâ, din causa 
manei care a dată și care a distrusă aprdpe totă rodulă; 
dar nici calitatea struguriloră nu va fi ca în alțl ani, căci 
nu s’au putută coce din causa deselorO ploi cari s’au 
succedată, și din causa timpului răcorosă pe care l’amă 
avută în totă cursulă acestei luni; afară de acesta nici 
cultivatorii de vii nu mai voescă a așteptă, temându-se 
ca nu cumva să pârdă totulă prin vre-ună îngheță. Ter- 
mometrulă căduse acum două dKe la 3 grade Reaumur.

—0—
Ministerulă română ală domenieloră a hotărîtă a face 

plantații de salcâmi și de stejari în Dobrogea. Sămânța a 
fostă comandată din Viena, iar pământulă este arată. Plan
tațiile se voră începe în curândă.

—0—
Din Roma se scrie, că apostații preoți Baptist Sa- 

varese, fostă capelană ală papii, și cornițele Enric de 
Campelio, fostă canonică ală basilicei palriarchale a s-lui 
Petru, au întemeiată o sectă: «Biserica catolică italiană*  
și «Congregațiunea s-lui apostolă Pavelă.*  Secta face 
causă comună cu vechii catolici, respingă spovedania 
între 4 ochi, nu recunoscă pe feciâra Maria ca mama 
iui Dumnezeu și propoveduescă, că preotulă trebue să 
absolve de păcate. JPapa printr’ună comunicată publi
cată la 29 Septemvre, declară căluți marei escomuni- 
cațiunl alâtă noua congregațiune câtă și cei ce voră 
întră în ea.

—0—
Regele Italiei a dăruită pentru familiile bântuite de 

coleră din Geneva 20,000 franci.
—0—

In Catania a fostă o volbură, care a dărîmată case 
și arbori. S’au scosă până acuma de sub dărîmăturl 27 
cadavre. âr 350 de răniți s’au dată în îngrijirea medl- 
ciloră, Săpăturile se continuă. Paguba se evaluâză la 
5 miliâne franci.

—0—
„Niederlausitzer Anzeiger*  (Prusia), în Nr. 105 pu

blică următârea încunosclințare: ,De orece personalulă 
nostru; împinsă de ună simțământă patriotică, va asistă 
ca privitoră la esercițiile militare ce se facă în acestă 
ținută, apelămă la bunăvoința cetitoriloră noștri, dăcă 
numărulă proximă ală foiei ndstre nu va apărâ Joi ci 
Sâmbătă. Sfătuimă pe toți abonații noștri sâ privâscă 
și dânșii interesanta priveliște.*

Fericită redacțiă!
—0^

Astă sâră trupa teatrală germană va representa 
piesa: Matilda*  sâu «O inimă femeâscă,*  dramă în 4 
acte.

2.

FOILETON U.
(Urmare)

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

Poporulă grecă străvechiu înzestrată cu acestă 
idiomă a emigrată din Asia în Grecia într’ună 
timpă ante-istorică; dâr mai ântâiu în Grecia-nordică 
muntdsă, numită după aceea Epiră. Atâtă poporulă grecă 
străvechiu câtă și limba lui n’a putută să se mai afle 
pe cea mai de josă trâptă de desvoltare. Pentru-că, 
dăcă asemănămă limbile rudite, cari au odrăslită din 
trupina comună, dar perdută, și le mai aflămă încă în 
producte literare, vomă află, că ele în multe privințe au 
același caracteră, același gradă de desvol
tare. Deci acelă idiomă străvechiu a servilă dreptă 
zestre*)  limuiloră odrăslite dintr’ânsulă. Gunoscința 
istorică află pe poporulă grecă-străvechin aci (în Grecia) 
sub numele comună de «Pelasgl,*  împărțită într’o mul- 
■țime de popăre mici, de bună semă cu atâtea dia
lecte, cari însă tote avâu de caracteristică sune te

*) Comp, escelenta programă de Kuhn: Zur ăltesten Ge- 
schichte der indo-germanisclien Volkcr, Berlin (Realgymnasium) 
1845, 4.

înădușite, aspre, onomatopoetice, tare scurte 
și sîmburose. Și deși dialectele avea multișore forme 
și cuvinte, totuși în genere erau formate după regule 
ficse și apte de o desvoltare internă mai întinsă. Căci 
altfelă limba latină de mai târdiu n’ar pute avă așa de 
mare asemănare cu cea grâcă, precum vedemă, că are.

0 parte din acești Pelasgl seu Greci pelasgicl emi
grară în timpă necunoscută în Italia și se așezară pe 
țărmurele răsăritână, de unde fiindă constrînșl de alte 
națiuni a trece Apeninii se așezară pe țărmurele apusenă 
ală Italiei, unde îi aflămă în timpulă istorică ca poporă 
stabilă sub numele de «Latini*  în provincia «Lațiu/ 
Acâstă emigrațiune nu este, ce e dreptă, dovedită nemi
jlocită prin atestate istorice; însă afinitatea dintre limba 
grecă și latină până în cele mai mici amănunte este cu 
multă mai mare și mai strînsă, decâtă să se potă afirmă 
că ambele popore nu suntă de aceeași semințiă, precum 
suntă și limbile vorbite de dânsele din aceeași trupină. 
Cu tote acestea se mai află la mai mulțl scriitori vechi, 
deși dintr’ună timpă mai târcjiu, mai multe sciri întune
cate și confuse, cari conglăsuescă una cu alta, ce e dreptă, 
dar totuși indigitâză la tradițiunl mai vechi și se basâză 
de sigură pe ore-care sciință istorică despre emigrațiunl 
de ale semințiiloră pelasgice din Grecia în Italia. Este 
cu neputință, ca aceste sciri se fie lipsite de orice basă 
reală, ceea ce se pote probă cu următorele; Epirulă a 

fostă unulă dintre locurile principale ale cultului lui Dios 
sâu Zeus, ca tată a tote (Zeug TrarX^) și ală presupusei 
sale soții Diana sâu Diaina. Asemenea este și Hestia, 
(Jeița vetrei casnice, de bună sâmă una dintre deitățile 
cele mai vechi ale Greciei. Acestoră cjeități le corăs- 
pundă cu o mică deosebire a numeloră Zeitățile curată 
latine: Jupiter (Din pater, <}i: Djupater, de unde, după 
omiterea lui D, a rămasă Jupater și Jupiter), Juuo (Di- 
uuo, di:Djuno, de unde Iuno), Diaua sâu Deana și Vesta. 
De aci mai urmâză, că religiunea Latiniloră erâ aseme
nea cu a Greciloră din multe puncte de vedere.

Pentru ca să aflămă, în ce gradă de desvoltare 
limbistică a stată seminția, care a trecută în Italia, vomă 
pune ambele limbi, cea latină și cea grâcă, una lângă 
alta, — le vomă asemănă una cu alta, — în amănun
tele loră și vomă căută aceea ce este comună amându
rora. Punctele, în cari conglăsuesce una cu alta, voră fi 
punctele documentătăre. Din acâsta se va vede, în ce 
a constată cultura ambeloră popore*).  — Dar aci tre-



PLECAREA MOȘTENITORULUI TRONULUI DIN GURGHIU.

Gurghiu, 9 Octomvre 1884.

Chiar astăzi se împlinescă 10 dile de când AA. LL. 
principele Rudolfu și princesa Stejania veniră deplină 
sănătoși și voioși în mijloculă nostru, spre a’șl începe 
vănătârea în munții Gurghiului. Venălârea a avută ună 
resultală bună, căci s’au împușcată 7 urși în timpulă 
acesta, și încă 2 din aceștia i-au împușcată însuși A. Sa 
Rudoltă, âr 1 prințulă Franciscă Ferdinand, vără 
primară cu A. Sa. Acesta Le-au causată mare bucuriă, 
așa încâtă în tdtă durata vânătârei au fostă forte bine 
dispuși, ba și timpulă i-au favorită, fiindă forte frumosă 
și acomodâlă pentru venală.

Prânciulă în tată sera dură dela 6—8 ore cântândă 
musica lui Solomonă din Clușiu piesele cele mai alese.

După prân4ă, totdâuna când împușcau urși, eșiau 
cu toții în grădina curții, unde așezau urșii între ramuri 
verdi de bradă și cu felinare aprinse li se făcea ceremonia 
mare, așa numita «Imormântarea ursului,» ceea ce ținea 
cam o 6ră, cântândă musica piese din viața vânători- 
loră. Princesa Stefania și dama de onore comitesă 
Palfy Fani atâta voiă bună aveu, încâtă totă mereu 
cântâu, acompaniate fiindă și de cornițele Teleky Sa- 
muel. ,

Aceste 10 dile ne-au causată Gurghieniloră și ce- 
loră din jură o distracțiă plăcută, căci de regulă în tată 
săra venea cu deosebire inteligența din locă și jură spre 
a privi și a se desfăta de lucrurile vădute.

Duminecă în 5 Octomvre au voită AA. LL. să vină 
la biserica nâstră, avisându-ne despre acâsta cu trei dile 
mai nainte prin mareșalulă de curte jBombelles, âra 
eră fixată 7^2, însă veniră 2 plăiași vânători români și 
făcură A A. LL. cunoscută, că in pădurea Casivei se află 
3 urși mari. Audindă acâsta prințulă numai decâtă 
schimbă programa, întră îndată în capela (biserica) curții 
unde se făcu numai o rugăciune de Abatele Kâvâts Fe- 
rentz din Marâs-Vâsârhely, și preste ună cuartă de âră 
plecară cu toții la vânată, și nu fără efectă, căci chiar 
atunci a împușcată prințulă ursulă celă mai mare, avendă 
în greutate cam 4 măji vechi, care s’a și trimisă 
în Viena întregă, luându-se afară numai intestinele 
din elă.

Mareșalulă de curte a trimisă la mine pe secretarulă 
său d. Dionisio Radoslovich, spre a’mi comunică schim
barea programei și a mă liniscî în acâstă privință. Acâ- 
stă întâmplare suntă moralminte obligată a o aduce la 
cunoscință publicității, ca se nu se dea din partea cuiva 
comentarii sinistre și să cugete că dâră A. Sa cu voiă 
ne-a ocolită, spre a nu luă parte în anulă acesta la 
serviciulă divină, cu venirea Sa la noi; nu, căci causa e 
deplină justificată prin incidentulă întâmplată.

La plecarea Sa din Gurghiu, adi în 9 Octomvre 
pela trei ore după amâdi, s’a adunată lume multă din 
Gurghiu și jură, potă «^ice mai multă ca la sosire.

După ce s’a coborîtă din paiață, își luă mai ânteiu 
rămasă bună dela aristocrați, dela corpulă fiscală, dela 
clerulă rom. cat., după aceea dela clerulă românescă, 
4icându-le: .Rămasă bună! Să vă aflu ârăși sănătoși în 
viitorul*

*) însemnările românescl s’au pusa numai pentru ca să le 
înțelegi cetitorii, dâr nu ca să se arăte asemănarea limbei române 
cu eea latină și grecă. In limba latină însă s’au pusă formele, ce 
suntu asememnea celoru grece pentru a arătă asemănarea, resp. 
afinitatea ei cu cea grâcă.

La 3 ore după amâdi, între strigătele entusiastice 
de «Să trăiască 1*  ne-au părăsită, lăsându-ne ca amintire 
dulce nobleță inimei, manierile atrăgătare și zimbetulă 
simpatică, care suntă espresia simțăminteloră interne, și 
cari totodată dovedescă iubirea ce o au cătră subalternii 
Loră.

Dela Gurghiu voră merge imediată Ia Careii-mari 
(Nagy-Kâroly), unde voră fi ăspeții comitelui Kârolyi, 
care încă fu la Gurghiu. AA. LL. voră avă o primire 
splendidă și mărâță acolo, după cum se vorbesce. Câtă 
voră stă acolo, voră venă porci sălbatici.

Dorescă ca D4eu să’i conducă ferice și sănătoși la 
țînta dorită, ca în viitoră, amăsuratu promisiunei făcute, 
să’i putemă ârășl bineventâ în mijloculă nostru.

Nicolau Petru 
Gurghianulă.

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

Din. Croația.
Agramă, 10 Octomvre 1884.

(Coresp. part, a Gaz. Trans.)
Unde nu-i autonomiă de locă, nu e bine, unde nu 

e destulă autonomiă încă nu e bine.
La închiderea dietei croate în 31 Augustă a. c. 

când a trecută Banulă Khuen-Hedervary peste piața 
s-lui Marcu ca să mergă la dietă nu l’a salutată nime
nea dintre locuitorii civili.

La deschiderea nouei diete în 30 Septemvre a. c. 
la 11 ore Escel. Sa Banulă asemenea a fostă scutită de 
a’și luâ pălăria din capă mulțămindă la trecători, fiindcă 
nimeni dintre ei nu l’a salutată.

Cu-o jumătate de oră mai înainte s’au fostă adu
nată deputății noui la dieta nouă. Cinci minute înainte 
sosise Davidă Starcevici într’o căruță cu 2 cai 
alb. Căruța și caii erau câtă se pâte de împodobiți și 
încărcațî cu flori și cu cunune, ce erau tăte dăruite de 
cătră dame. Davidă venise cu trăsura printr’o stradă, 
pe unde nimeni nu’lă așteptă să vină. Câtă îlă zări 
din piața s-lui Marcu poporulă începu a strigă, ba a sbierâ 
chiar: «Zivio David Starcevici.» Acestă ovațiune a du
rată lungă timpă.

Pela Îl1/, Banulă cu toți deputății porniră la bise
rică, ce este vre-o 60 de pași departe de casa dietei. 
Mare tăcere domnea în piață. Deodată părea că se cu
tremură piața de strigăte puternice de zivio. Starcevici 
cu soții săi veneau în urma celoră ce mergeau la bise
rică și loră li se făcu din nou acesta ovațiune.

Când Starcevici eși din biserică se repetă din nou 
acea ovațiune. Astfelă Esc. Sa Banulă și partida lui 
numită «națională,» în realitate însă hiperguvernamen- 
tală, au avută ocasiune a asistă în timpă de cinci cuar- 
turi de âră la trei ovațiunl bine esecutate pentru proro- 
culă Davidă. Pentru ca să se evite vr’o disordine poliția 
trase cordonă împrejurulă pieței, însă și cordonulă a fostă 
spartă și ordinea a fostă turburată îndată ce se verfu fi
gura imposantă a lui Davidă.

Partida independentă croată, precum sciți, a per- 
dută multe mandate la alegerile trecute. Intre altele 
a perdută pe celă mai bună oratoră ală său șefă la 
justițiăMarian Derencsin și pe profesorulă conte Vojno- 
vic, amândoi ămeni bine prove4uțl cu șciință și cu es- 
piriențe fruntașe, dâr cu puține mijloce materiale, și sci- 
ută este, că fără de acesta din urmă cualitate sunătăre 
nici în Croația nu se pâte face multă trăbă.

Cine și-ar fi putută închipui înainte cu 10 ani, că 
ună Voncina și ună Miscatovici se șâ4ă astă4i pe băn
cile regimului, dicîl cei mai mulți dintre acei alegători 
din Agramă, cari ținendu-se de partida lui Mrazovici și 
vă4ăndă că partida independentă nici n’a candidată în 
Agramă, s’au absținută cu totulă dela votă și așa au 
făcută posibilă guvernamentaliloră ca să iâsă în tâte trei 
cercurile cu candidații loră.

Triumviratulă: Mateiu Mrazovici, Ioană Voncina și 
Iosifă MiskatovicI a fostă răsturnată în Marte 1871 pe 
Levină Br.-Rauch din postulă său de Bană ală Cro
ației. Cine ar fi putută atunci prevedă, că 10 ani mai 
târdiu are să trecă Miscatovici la partida guvernamentală și 
ună ană după elă să trecă și Voncina la densa, acestă 
din urmă fiindă încă și ună omă fârte bine situată și ne- 
alernândă dela nimeni.

Miscatovici a studiată pe spesele episcopului Stross- 
mayer. Acestă vrednică prelată asemenea n’a putută 
prevedă, că nutresce și dă educațiune la ună puiă de 
șerpe. Miscatovici a fostă mai ânteiu preotă, după aceea 
profesoră la gimnasiulă din Zagrabia (Agramă), după 

aceea s’a făcută jurnalistă și a încheiată căsătoria mor
ganatică cu guvernamentalii. Este ună jurnalistă esce- 
lentă, numai câtă are pră multe trebuințe. Mrazovici a 
înbătrânită și e bolnăviciosă; elă a renunțată de bună 
voie d’a primi ună mandată pentru perioda dietală de 
acum.

Partea cea mai mare a alegătoriloră din orașulă 
Zagrabia (Agramă) nu ține atâtă la partida lui Davidă 
Starcevici, câtă mai multă la partida «Independentă» 
(Mrazovici.)

CORESPONDENTA PART. A «GAZ. TRANS.»
J

Lugoșă, 8 Octomvre 1884.
In urmarea ordinațiunei comitelui supremă dela 16 

Septemvre a. c. Nr. 340 pe 4^ de 6 a. 1. c. a fostă 
conchemată Congregațiunea ordinară de tomnă a comi
tatului Garașă-Severină.

La ârele 10 de diminâță s’a și deschisă Congrega
țiunea prin însuși cornițele supremă Tabaydy. Immediată 
după deschiderea Congregațiunei urmă cetirea următoru
lui răspunsă dată de Maiestatea Sa Monarchulă cu oca- 
siunea venirei Sale la Aradă deputațiunei comitatului 
nostru:

„Suntă încredințată despre sinceritatea simțămin
teloră, ce mai adinâorl ați esprimată și primescă dară 
cu bucuriă bunele urări pornite dintr’ensele; și mai cu 
sâmă asigurarea, că acelea esă de pe buzele naționalită- 
țiloră ce trăescă în bună înțelegere. Păstrați și de aici 
încolo frățâsca înțelegere, prin care veți pută ajunge mai 
sigură, sprijinindu-vă unii pe alții, la consolidarea spiri
tuală și materială a comitatului vostru și la păstrarea 
grației mele nestrămutate regesc!, cu care eu urmărescă 
progresiva regulare a comitatului de nou unită și desvol- 
tarea lui; cătră comitatulă d-vostră totdâuna mă în- 
torcă cu deosebită atențiune și simpatiă.»

Acestă răspunsă ală Maiestății Sale a fostă primită 
din partea Congregațiunei cu repețite strigări de ,Să tră
escă» și «âljen.*

In fine la propunerea comite|lui supremă, aprobă 
Congregațiunea, ca spre eternă aducere aminte să se 
trecă acestă răspunsă în protocolă.

Mai nainte de a se trece la ordinea 4’lei, bravulă 
advocată Silviu Rezeiu înterpelâză pre vice-comitele 
lakabfy: Că în urmarea multeloră hoții săvârșite în 
limpulă celă mai recentă în Lugoșă, are dânsulă cunos
cință de ordinațiunea solgabirăului, în urmarea căreia în- 
greuneză pe orășeni de a dâ păzitori de nâpte spre în
tărirea poliției? Și că mai departe nu ar avă de cugetă 
de a face pașii necesari pentru absolvarea loră de la acea 
sarcină?

Vice-comitele lakabfy răspunde între altele inter- 
pelantetui: că are cunoscință despre amintita ordinațiu- 
ne, dar’ pănă acuma nimenea nu s’a plânsă în contra 
ei și că aflândă de bine, va face pașii necesari spre 
absolvirea orășeniloră.

Intraceea pră puterniculă Tabaydy se și grăbeșce 
de a felicită pre Solgăbirău pentru pasulă întreprinsă și 
a’lă încărcâ de laude căci vorba ceea: «Corbă la corbă 
nu'și scăte. ochii.»

De altă - mintrelea fărte la locă a fostă înterpela- 
țiunea d-lui Rezeiă, pentrucă e și ridiculă, ca atâta 
gendarmariă câtă se mai află și aici Jse’șl tragă 
fără ostenâlă plata 4ilnică și să dormă nâptea necontur
bați; în vreme ce bieții orășeni să-i păzâscă pre dânșii 
de hoți. Atuncea pentru ce susține țâra atâta gendar- 
meriă și atâta ostășime, dâcă la vreme de lipsă nu se 
păte bucură de ajutorulă ei?

După acestea se trece la ordinea 4ilei, avendă de 
a se pertractâ o programă de vre-o 43 de puncte, care 
fiindă de ună interesă mai multă locală, o trecă cu ve
derea.

E de însemnată, că congregațiunea s’a continuată 
și în 7 a 1. c. și că partida națională română a fostă 
tare slabă representată de astă dată. —d—

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Jlnreșianu

buimă a distinge bine acele cuvinte și forme, cari au 
venită mai târdiu în limba latină în urma cunoscinței 
mai de aprâpe a Romaniloră cu Grecii. Vomă stabili 
deci două periăde în privința grecisării latinei, una 
primitivă și una posteriâră. Unde cele mai ne
cesare, cele dintâiu și cele mai simple obiecte coincidă 
în ambele limbi, acolo afinitatea trebue să fie străvechiă. 
Aceste cuvinte și forme limba latină trebue să le fi a- 
vută din capulă locului, adecă chiar în timpulă desbinării 
ei de cea grâcă vechiă. Cuvintele intrate mai târ4iu în 
limba latină se cunoscă fârte lesne, fîind-că însemnâză 
obiecte, cari presupună o cultură spirituală mai înaltă. 
La acesta vomă află, că pe când limba grecă, apucândă 
cu desvoltarea sa înainte și făcendă pași gigantici, a 
perdută multe forme primitive; cea latină, viețuindă iso- 
lată în Lațiu între popâre străine, a ținută morțișă la 
formele vechi, primitive*;,  parte pentru că națiunile, prin
tre cari au intrată Pelasgii inmigrați, nu constituiau mase 
mari și compacte, parte pentru că acelea se aflau pe o 
trâptă de cultură cu multă mai inferiără decâtă ei, a- 
decă Pelasgii nu avâu ce învăță dela densele nici în pri
vința culturei nici în privința limbei. Astfelă Lațiulă a 
câștigată prin inmigranții străini fârte multă în privința

*) Comp. Pott. Etymol. Forsch. t. I, prefață, pagina XXIX 
și t. II, pagina 433.

moravuriloră sâu a civilisațiunii. Numai Etruscii se aflau 
pe acelu timpă pe ună gradă ărecare de cultură și or- 
ganisare de stată. Și fiind-că limbile vechi ale Italiei, 
după cum s’a putută constată cu siguritate din rămăși
țele loră tractate mai cu sâmă de învățații germani (ca 
Grotefend, Lassen, Lepsius, Momsen și alții) cu multă e- 
rudițiune critică, — cari limb’ în cea mai mare parte 
s’au țînută de tribulă limbiloră celtice, — au fostă fârte 
sărace în cuvinte și în forme, dure la pro
nunțată, aspre, greâie și neîndemânatice, 
prin urmare se aflau pe o trâptă forte infertară de cul
tură, de desvoltare, idiomulă latină a putută ușoră câș
tigă preponderanță asupra acelora.

Pentru a argumentă mai bine cele dise pănă aici 
voiu pune cuvintele comune ambeloră limbi unele lângă 
altele și spre a dâ ună prospectă și mai bună, voiu îm
părți ca Heffter cuvintele în rubrici după speciile loră.

I. Cuvinte, cari însemneză obiecte din istoria naturală: 
a) din reguulă aniinaleloră și ală oinenilorh: 

tou$ pes picioră*),  SăxTUĂog digitus degetă, (bpog 

humerus umără, wĂevr; ulna cotă,' Ppayfwv brachium 
brață, £pp<5ț armus încheiătură a brațului și a 
umărului, ficpS'pov artus (articulus) închiăiătură, 
darâov os (ossis) osă, oxuTog cutis piele lucrată, 
xpeag caro carne, xpuoj (ion. xpupâg) cruor (crudus) 
geră, frigă mare,ovu£ unguis, ungula unghiă, co
pită ,dp<paĂ6g (accentuată și proparoxitonă — 5p,cpăĂog) 
ombilicus b u r i c ă, xepag cornu c o r n ă, x6pj (dorică: 
x6pa) coma câmă, xpăvov cerebrum creeră, veOpov 
nervus nervă, xrjp (xapSca) cor inimă, dSouț dens din
te, aropa, apipa/og stomachus stomacă, <po[37] (și coȘt]) 
iuba câmă, plâtă, puxog mucus mucă, pu£o) mungo 
suflu mucii, ă5u> edo mănâncă, raw (tî6co) bibo (buo) 
bâu, muo) spuo scuipă, Xu£u> lugeo jălescă, razĂapT] 
palma palmă, yovu genu genunche, oculus (în 
clasic, vox) o chiu, oue; sâu (ic; auris ureche, •O-cyygcvco 
tango atingă, yeuw (yeuaToj) gusta gustă, Xefyoi lingo 
lingă, Aveupwv pulmo plămână, evrepov venter ven tre, 
pântece, SScop, lopâiț sudor sudâre, yataș seta pără 
fâlfăitoră, pww, £<bvvupt robur tăriă, I6og sitis sete, 
-ETdpvupt sternuo strănută, dXoXu^w urlu, Xeyw (Xoyos) lo- 
quor vorbescă, Ppayyo^ racus, raucus r ă g u ș â 1 ă, ypepu- 
ropaiscreo cohâcăescă, tușescă ușoră, yoâai gemo 
gemu, îăeîv videre a vedâ, diov o vum ou, utoXoț pul- 
lus puiu, Spftw repo, serpo târăscă, șerpuescă cppyjv 
ren rărunchiu, rinichiu, aiyaw sileo tacă, xXâî^o 
clango răsună, xpw^w croco, crocito croncănescă, 
duljâvio augeo augmenteză, yevvâw, yfyvopat nască, 
mă nască, yevog genus genă, și altele.

(Va urma).
--------- O---------



Cursulu la bursa de Viena
’din 11 Octomvre st. n. 1884.

ESursa de ftncurescY.
Rentă de aură ungară6°/0 123.— 
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.55 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.90 
Imprumutulă căiloră ferate

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

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.70 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 119.— 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 103.25 

Bonuri rurale ungare . . 100.80 
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................99.75
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale transilvane 100.—

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

vină ung............................98.70
Imprumutulti cu premiu

ung.................................114.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.60 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 82.05
Renta de aură austr. . . 103.— 
Losurile din 1860 . . . 134 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  850 —
Act. băncel de credită ung. 283.50
Act. băncel de credită austr. 283.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI................. 9.69V2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlinge 122.10

Cota oficială dela 28 Septemvre st. v.

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

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

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

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

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

Curnp.

1884.

vend.

■

961/.

» 102 s/8
>î

»

, 369
> 2427»

1407
372

Cursulu pieței Brașovu
din lf.; Octomvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.07 Vernl. 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 °/0 pe: ană.

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

1
V im '4

în ..Gazeta Transilvaniei^
Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr.- 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

acordă următorele rabate:
3— 4
5— 8
9—11

12—15
16—20

Pentru repețiri se
Pentru

Societatea comercială română Rassarabianu Cal togi n «fc Comp.

BRĂILA 28 Septemvre 1884.

BULETINO

Vendetoră
5

Cuinpcretortt Felulă Kilo Libre Prețulă Notițe>

Chrissoveloni Fils C-ie. I. Bellet Grâu 450 58— 64 Magasiă
G. Mendl Millas & C-ie, 160 58— 85 — » hârtie

P. Vamvuri I. D. Nicolopulo &C-ie. Porumbă 550 58’/4 58 — Caică
N. P. Politis & G-ie. dt. 650 59V3 58 — mag. cu bile

G. Haracopo L, Mendl & C-ie. 400 60i/2 57 50 Magasiă

10°
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30°
40°
50°

oriderepețiri
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v 
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o 

o 

o
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??
Dela
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustu

Brasovu 1113 Maiu 1884.? I

20

??

5?
repețiri în susu

??

V

Csle mai sfiim cârti ie i®ml
—EE Chiar’ acum au eșitu de sub tiparu =—

și se potă procură dela

Cancelaria Negruțiu din Gherla (Szamos-Ujvăr)

pentru

pruncii școlari de ambe sexele 

= Cu mai mult© ierna©

si confessiunele

frumos©. E

Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 
costă 3 fi.; 100 exemplare 5 fl. v. a.

--------—

VlSVIaU
Prea Sântei Vergure Maria 

NĂSCÂ1OREI de DEMNEREU 
urmată de

mult© frumos©.

Cu mai multe icone frumose.
Prețulft unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 

; 100 exemplare 5 fi. v. a.
3—5

SCĂPARE
de chinurile bătăturiloră sale (ochi de găină), pdte dobendi fiecine 
în câteva dile c’ună modă care nu face durere, garantându-se suc- 
cesulă celă mai sigură, numai prin keralynulu farmacistului 
Sclmeid din farmacia St. George, Wien I. Wimmergasse 33. 
Prețulă unui Va flaconă 60 cr., ună flaconă întregă 1 fl., prin poștă 
cu 10 cr. mai multă.

Spre a căpătă acestă veritabilă și cu efectă leacă, să se cără 
espresă keralynîi dela farmacistulă Sehneid și să se ferăscă 
fiecare de imitațiuni și anunciurî lăudărdse unoră asemeni mijldce.

Mersulă trenuriloru
pe linia Predealii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredealifr-IBiidapesta JESudapesta—Predeald

Nota: Orele de nopte suntfl cele dintre liniile grose-

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persone
Trenu 

omuibus
Trenu 

da 
persone

BucurescI 7.15 -- - — —
Predealu 1.09 — 9.50
Timiști 1.33 — — 10.15
Brasovu ( 2.06 — — 10.50

5
Feldiora

( 2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28

Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodii 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sighișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaști 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelfl — 1.45 3.22
Teiușu 7.38 2.26 4.15
Aiudti 7.55 2.48 4.44
Vințulti de susfl — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Ghirișu 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clusiu ( 10.08 5.59 9.18

( 10.18 6.28 8.oo
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbtiu — 7.10 8.59
Aghiriști — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10 16
Huiedinti 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Buci a — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
Rev 12.51 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06

( 1.54 11.14 7.30
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

pcrsânc

Trenu 
omuibus

Trenu 
accelerat

Trenîi 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01. 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

( 4.21 y.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Rev 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.oy 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clusiu 1 8.57 5'40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 i
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulti de susti 12.19 10.07 — .
Aiudti 12.45 10.42 9.17
Teiuști 1.15 11.32 9.40
Crăciunelti 1.44 12.03 —
Blaști 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaști 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 9.20 10.15 3.15
Brasovu >’ ( — 6.00 3.25
Timiști — 6 57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Tipografia Alexi Brașovă.


