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KEDACB'IENEA ȘI AMINISTKATIUNEA : 
BRAȘOVU, piața mare Nr.' 22.

„GAZETA" lESEJNFIECARE DI.
Pe unu anfl 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România și străinătate:
Pe ană 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

SE PRENUMERÂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondti 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicareANULU XLVII.

SorlsorT nefranoate nu se prlmesou. — Manusorlpte nu se rotrămltu.

Mercuri 3 (15) Octomvre

Nou Abonamentu
la

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

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

Abonamentulă: Pentru Austro-Ungaria cu 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 fl., pe unii ană 
12 fl. Pentru România și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șăse luni 18 franci, pe ună anfl 36 
franci.

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

BrașovA în 2 (14) Octomvre.
Una din cestiunile cele mai dificile și deli

cate, despre cari s’a fâcutfi amintire în mesagiuhi 
adreaatfi dietei ungare, este fără îndoială cesti- 
unea reînoirei pactului financiaru cu Austria, ce 
espiră la 31 Decemvre 1887.

Scimu cu toții că acestfi pactu, pe care se 
razimă uniunea reală a Ungariei cu Austria, n’a mul- 
țămitfi pe nici una din părțile contractante și elfi 
este considerată atâtfi dincdce câtfi și dincolo de Laita 
numai ca o calamitate impusă de necesitatea momen
tului. In Austria nu poți pronunță cuvintele „pactulfi 
cu Ungaria," fără, ca să ți se răspundă c’unu 
zîmbetu ironică: Frumăsă învoielă când o parte 
plătesce 70, âr cealaltă parte numai 30 de per- 
cerite și când cei ce plătescă numai 30% facă 
gură și pretensiuni pentru o sută de percente.

Când e vorba de contribuirea la sarcinele 
pentru afacerile comune ale monarchiei, locuitorii 
din statulă ungară trebue să se bucure, dâcă 
suma ce trebue să-o plătâscă va fi câtă se p6te 
de mică. In privința acăsta pactulu financiară 
încheiată la înființarea dualismului și reînoită 
odată după 4ece ani: a fostă destulă de favorabilă 
și, dâcă cu tdte acestea nu vedemă nici ună sporă 
și ne simțimă mai apăsați de greutatea sarcine- 
loră publice ca popbrele din Austria, causa este 
că milibnele, ce s’au economisită la resortulă afa- 
ceriloră comune, s’au risipită îndecită în întru 
pentru plăcerea maghiariloră de a sejucâ de-a 
„mare putere."

De aici vine, că pactulă financiară cu Aus
tria este privită în partea de dincdce a monar
chiei încă cu mai mare nemulțumire ca în partea 
de dincolo. La acesta contribue multă și espe- 
riențele ce s’au făcută cu privire la tractatulă de 
vamă și comerciulă, care este într’adevără în 
multe privințe fdrte apăsătoră pentru Ungaria. 
Se p6te (jioe, că aceea ce a cedată Austria la 
împărțirea cuotei pentru afacerile comune câștigă 
îndoită pe cale directă, prin favorurile ce i le 
acdrdă tractatulă de vamă și comercială cu 
Ungaria.

Amândouă părțile fiindă nemulțămite cu 
pactulă, este naturală că fiecare parte caută să 
dobândâscă condițiunî mai favorabile la reînoirea 
pactului. Ca să câștige însă amândouă părțile 
este imposibilă, căci de va dobăndf una condi- 
țiuni mai favorabile, cealaltă va pierde în aceeași 
măsură.

Dificultatea consistă în aceea că, pe când 

Austriacii pară a fi deciși de a nu mai cedă ni- 
micfi în favorulă Ungariei, Ungurii declară că 
suntă deciși de a se învoi la reînoirea pactului 
numai în acelă casă dâeă voră dobândi nouă 
concesiuni.

Proiectulă de adresă ală partidei tisaiste 
vorbesce în privința acâsta destulă de clară. In 
privința cuotei clace că „Ungaria nu cere nici ună 
dară dela Austria și nici nu-i p6te dărui nimică," 
ear ce se atinge de tractatulă de vamă și de co- 
merciu, cere modificațiuni, conformă intereseloru 
Ungariei.

Cestiunea reînoirii pactului financiară și eco
nomică cu Austria este însă totodată o cestiune 
eminamente politică și se nasce întrebarea dâcă 
din punctă de vedere politică a fostă consultă 
ca Ungurii de pe acuma se amenințe, că, dâcă nu 
li se voră face noue concesiuni, ei voră înființă 
unu teritoriu vamală independentă.

Foile austriace au și răspunsă la amenință
rile din proiectulă de adresă ală Tisaiștiloră. 
„Fiți siguri," scrie „N. fr. Presse," „că și pe 
noi cei din partea apusană a monarchiei ne veți 
află uniți în hotărîrea, de-a nu dă și de-a nu primi 
daruri. Ungurii și-au alesă rău momentulă de 
a ne amenința cu teritorulă de vamă indepen
dentă, când, chiar după mărturisirea adresei, 
statulă ungară sufere de o grea crisă econo
mică.

Ungurii au cutezată pân’acum și multe au 
câștigată. Dâr nu s’au sciută folosi de ce au 
câștigată. Viitârele negoțiări pentru reînoirea 
pactului îi voră află și mai slabi în punctulă fi- 
nanțeloră ca odiniâră. Nu-i mirare prin urmare, 
că cei din Austria de pe acum le dau să cunâscă, 
că amenințările loră nu-i alterâză nici câtuși de 
puțină.

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

Pesta, 14 Octomvre. — Conferința clu
bului partidei liberale a primită în unanimitate, 
fără desbateri, proiectulă de adresă compusă de 
Max Falk, votându-i în același timpii mulțămită 
care s’a trecută la protocolă. Antâia comisiune 
judecătorâscă a camerei deputațiloră a verificată 
alegerea lui Chorin, a respinsă protextulă dată 
în contra alegerii lui Aurelii Imre în Cristurulfi 
săcuescă, din causa mancității formei. — Soția 
redactorului pârului „Pești Naplo" Urvary a mu
rită eri după amâcjli.

CRONICA POLITICĂ.
Impresiunea ce a făcut'o proiectulă de adresă ală 

Tisaiștiloră în Austria nu este nici decum favorabilă. 
Chiar și diarele germane centraliste din Viena suntă 
nemulțmite cu pasagiele privitore la relațiunile esteriore 
ale monarchiei și la cestiunea pactului fianciară și vamală 
cu Austria.• ,. .3 ' • •

Amă 'n numărulă de eri, că espectorarea 
d-lui Falk despre caracterulă alianței cu Germania 
a fostă nepolitică și nefolosităre. »N. fr. Presse*  (fice 
că ea va dă prilegiu la interpretări nefavorabile. Din 
accentuarea prea mare a imprejurărei, că alianța este nu
mai între Germania și Austro-Ungaria și că Rusia nu a 
intrată în ea, și din bucuria ce-o arată adresa asupra 
acestei împrejurări se pote deduce, că cu tătă întreve
derea pacea nu e asigurată și relațiile monarchiei nosire 
cu Rusia au rămasă reci ca și până acuma. ,Noi, dice 
»N. fr. Presse,*  trebue să dorimă, ca monarchia nășiră

se fie în cele mai bune și amicabile relațiuni cu Rusîa. 
Decă însă adresa dietei ungare esprimă bucuria, că Rusia 
nu a înl.rath în alianța celoră două împărății, acesta 
se va interpretă așa, că în sînulă poporațiunei monar
chiei nostre este ună curentă, care face imposibilă apro
pierea unei a treia puteri.... «

Și mai nemulțămite suntă diarele vienese cu ame
nințările indirecte privităre la tractatulă de vamă cu Aus
tria. Despre acesta însă mai pe largă în numărulă de 
mâne.

*

In ședința dela 11 Octomvre a dietei croate, Star- 
cevicianii au provocată o scenă furlunăsă prin Bacarcicî, 
care a cerută ca alegerea lui Pancovici să se supună 
unei investigațiunî. Protestulă Starcevicianiloră accentuăză, 
că acum 20 de anî Pancovici a fostă condamnată la 
arestă de trei luni pentru o crimă ce a comis’o din lă
comia de bani ca căpitană auditoră în Glina. Pe lângă 
acăsta, la alegere s’au comisă ilegalități'. Bacarcicî, ter- 
minându-se cetirea protestului, clise: >AțI aurită acusațiu- 
nea. Dăcă e adevărată, nici unulă din voi nu va suferi 
pe aceslă omă în mijloculă nostru, ăr dăcă suferițl ună 
astfelă de hoță ordinară, fără să se investjgese casulă, 
atunci puteți strămută imediată dieta la Lepoglava (puș
căria țării).’ Ședința acăsta fiindă una din cele mai in
teresante, o vomă comunică în numărulă proximă în 
tăte amănuntele ei.

*
Tătă lumea așteptă cu mare nerăbdare să văcjâ ce 

urmări voră avă pregătirile cele mari, cari erau desti
nate de a despresurâ orașulă Chartum, și de a scăpă 
astfelă pe generalulă Gor don, despre care se (ficea de 
multă, că e mortă. Intr’aceea elă și-a făcută singură 
drumă spărgendă liniile dușmanului împresurăloră și s’a 
făcută pote de prisosă espedițiunea care avă să înghiță 
câteva milione. Pe când ămenii de stată din Londra își 
spărgău capetele, că ce mijlăce se întrebuințeze ca să scape 
pe Gordon din cursa în care se află, atunci elă prin cu
tezanța sa bătu trupele Mahdiului și prin vaporele sale 
curăț! țărmurile Nilului de rebeli, ba elă după ce scăpă 
merse în contra Berberului și împresură acestă însemnată 
punctă.

Ministrulă Gladstone, căpătândă îmbucurătărea scire, 
a putută, mulțăm! lui Dumnedeu, pentrucă sărtea minis
terului lui depinde forte multă dela scăparea lui Gor
don. Astăzi în Anglia păte domn! mare bucuriă, pentru 
că Sudanulă este ca și uitată. Englesiloră astăzi nu le 
pasă de plângerile creditoriloră Egipteni, pănă când se 
află canalulă de Suez în stăpânirea loră. Din nou toți 
Englesii se grupeză împrejufulă ministrului Gladstone, er- 
lându-i tăte greșelile câte le-a făcută elă în politica e- 
giptănă de când se află la cârma statului. Astfelă pri- 
mulă ministru se pote ocupă ărăși în liniște de cestiunea 
interioră a reformei electorale englese.

Programa »partidei iaidependente iinitft 
cu cea dela 1848*  și Croația.

In „Egyetertâs" de la 10 Octomvre Fridericfi 
Pesty arată, că astătji partida independentă și 
de la 1848 nu face decât servicii Croaților u. Elfi 
4_ice între altele:

Bărbații din partida independentă sciu că el ocupă 
cele mai înaintate posturi, sciu seu celă puțină ară tre
bui să scie, că ei păzescă idealulă națiunei, în urma că
rora plăcă aceia pote ceva cam târdiu, cari suntă ome
nii pracsei. Așa a fostă acăsta totdăuna când s’a pusă 
în lucrare vr’o mare ideă, și așa va fi și de aci înainte. 
Causa, că partida independentă n’a făcută ca până acumă. 
cuceriri, în cercuri mai mari, nu zace îu scopurile aces
tei partide, ci mai multă în bărbații, cari o representăză, 
în tactica loră. Partida acăsta doresce ștergerea institu- 
țiunei delegațiunitoră și prin urmare schimbarea §-lui 29 
din art. de lege XII. din 1867, care a introdusă acăstă 
institutiune. Dar în același timpă ea susține articolulă 
de lege XXX din 1868, care face din pământulă Unga
riei o Croațiă aprope independentă. Acăsta este o ca
tegorică contrazicere, căci a declară susă și tare, că sus
ține independența și integritatea țării, și a susține citata 
lege din 1868, este absolută imposibilă.



Partida independentă și de la 48 ârășl a recursă 
la o tactică necălită, și ca să câștige simpatia Croațiloră, 
dâcă va fi cu putință, a făcută concesiuni, cari vatămă 
adâncă viâța de stată maghiară. Dar’ decă e vorba de 
concesiune, atunci trebue s’o spunemă, că și simpatia 
Austriei valorâză ceva pentru noi; ar urmă deci de aici 
să nu ne atingemă de instituțiunea delegațiuniloră, căci 
Austria nu-o pâte sacrifica.

Partidei independente îi place a dice, ea es,e 
depositara ideiloră lui Ludovică Kossuth și că ea în spi- 
ritulă lui propoveduesce. Vomă spune ce idei avea Ko
ssuth în acâstă cestiune. >Pesti Hirlap,» redactată de 
dănsulă, în Nr. 1025 din 27 Ian. 1848 (j'ce: »Deârece 
în Ungaria se află șâse comitate, cari din așa numita 
adunare provincială voră să facă o formală dietă și le- 
gislațiune și voră să se constitue într’ună stată deose
bită, acâstă adunare provincială trebue sistată; trebue în 
sfârșită declarată, că corâna maghiară și statulă ma
ghiară suntă identice, și că în statulă maghiară afară de 
Ungaria nu esistă decâtă jurisdicțiunl numite comitate, 
orașe și districte, că statulă maghiară cunâsce numai co
mitatele Verocze, Szerâm și Posega, âr nici o Slavoniă, 
și numai comitatele Zâgrâb (Agram), Kiîrâs și Varasd, 
și nici o Croațiăl*  Dâcă patrioții independenți ară bine
voi a căutâ între vorbirile din dietă ale lui Kossuth, ară 
află încă mai multe alte declarațiuni de felulă acesta.

*) Comp, lecsiconulil etimologicii ală limbei latine de Schwenk 
Frankfurt a. M. 1827. 8, pagina 92 și mai încolo caper]

Tâte soiurile de libertate, în care se desfâtâză as
tăzi națiunea, se potă reduce la Kossuth; cu tâte acestea, 
ceea ce posedămă astădi e numai o parte, ună frag
mentă din resultatele câștigate de dânsulă. Partida așa 
numită dela 48 vrea să știrbescă și mai departe aceste 
resultate; căci atâta dâră va sci, că legile din 48 nu 
cunoscâu o Slavoniă și că într’ânsele Verocze, Szerâm și 
Posega suntă înșirate numai ca comitate maghiare. As
tăzi însă partida din 48 vrea să susțină articululă XXX 
din 1868, adecă le aruucă Croațiloră amintitele trei co
mitate. Ei facă tocmai ca comuna din Parisă, care vă- 
(Jendă că se apropiă inimicii, dă focă propriei municipa
lități (casa orașului). Ei înșiși dărîmă integritatea pa
triei. Sâu dâră se mulțămescă ei cu ficțiunea despre u- 
nitatea imperiului sfintei corâne maghiare, când în 
realitate a treia parte din acestă imperiu ne scapă din 
mâni? Cunâscemă mulțl patrioțl din acâsta partidă, cari 
vrâu ca să se ștârgă împăcarea din 1868 cu Croații, 
pentru că e dăunâsă și se află în contrazicere cu isto
ria. Dâr în contra acestui programă nici unulă dintre 
ei nu șl-a ridicată vocea.

In adevără acestă guvernă, atacată cu atâta înver
șunare de partida independentă, ac}!-mâne va face mai 
multă pentru integritatea țării, decâtă amintita partidă. 
Guvernulă a recunoscută celă puțină că ori ce conven- 
ticulă are poftă de a-șl însuși atributele de dietă, (de a 
se jucâ de a dieta), și pentru aceea a prefăcută fundulă 
regiu, locuită de Sași, în comitate, a redusă Universitatea 
săsâscă la ună institută pentru cultură și a delimitată 
și cerculă de activitate ală congresului din Carloviță. 
Ceea ce acolo erâ o tendință, multă-puțină încoronată 
de succese, aceea în Agramă s’a realisată pe deplină : două 
legislațiunl, două guverne într’ună stată. Acesta e sîm- 
burele lucrului, tâte celelalte numai vorbe gâle. însuși 
baronulă Khuen-Hâdervâry cj’se în Zilele acestea: .Intre 
bărbații din oposițiunea croată nu e nici o diferinfă; tâte 
partidele oposiționale nisuescă la independența Croației. 
Partida independentă maghiară sprijinesce cu programulă 
său acâstă tendință; pentru aceea dar’ nu are dreptulă 
de a pretinde, ca de asupra palatului regescă din Buda 
să fâlfăiă numai stindartulă maghiară, ca simbolă ală 
Unității statului maghiară.»

CESTIUNEA NEUTRALISĂRII ROMÂNIEI.
In luna lui Augustă a. c. scimă că s’a întrunită în 

palatulă federală din Berna (Elveția) eongresulă as o ci a- 
țiunei internaționale de pace și de arbitragiu. 
In a 3-a ședință a acestui congresă, spune organulă aso- 
ciațiunei > Internațional arbitration and peace association 
monthly journal,< dd. Stern și Armășescu au adus în 
desbatere cestiunea neutralisării României.

D. Stern îșl justifică propunerea pe temeiulă, că 
România a fostă de vr’o jumătate de seculă scena și 
centrulă unoră numerâse resbâie. încă înainte de răs- 
boiulă ruso-turcă, România a apelată la marile puteri 
pentru a i se garantă neutralitatea. Dâr nici ună guvernă 
nu a ținută sâmă de acâsta și dânsa a fostă tîrîtă în 
conflictă. Pentru a se înlătură complicări viitâre, acâstă 
neutralitate trebue dechiarată câtă mai curândă atâtă în 
interesulă României, câtă și în interesulă păcii în Oriente.

După ce se presentă cunoscuta propunere de neutrali- 
sare a României, d. Armășescu susține propunerea care, după 
dânsulă, este absolută necesară pentru esistința României. 
Congresulă din Berlină dechiarândă independința ei, Ro
mânia va putâ astfelă să fie ușurată de sarcina unei 
mari armate și de întreținerea unoră fortificări întinse- 
In casă de conflictă între Rusia și Austria, sâu între Ru
sia și Turcia, România va fi silită să ia partea Rusiei, 
de aceea d. Armășescu râgă congresulă să voteze abso
luta neutralitate a României.

Profesorulă Angelo Umilta a făcută apoi ună re- 
sumată ală istoriei române și a navigațiunii Dunărei de 
la 1812 pănă la tratatulă din Berlin. D. Angelo crede, 
că represintă consciința liberă a Europei și râgă Con- 
gresulă să primâscă propunerea.

Dr. Engel, din Berlină, aprobă acâsta cu condiți- 
une ca micele puteri să nu mai întrețină nici o armată.

Profesorulă Rod’, din Parisă, cere neutralisarea 
tuturoră stateloră mici; desarmarea trebuie să precâdă 
neutralisarea.

D. Appleton esprimă o părere contrariă și este de 
opiniune că desarmarea să urmeze neutralisării. Dânsulă 
arată casulă Belgiei, a cării neutralitate a fostă respec
tată în răsboiulă franco-germană și a fostă în tot-dâuna 
ună esemplu de ordine și de libertate precumă și ună 
factoră însemnată de pace.

Congresulă a primită apoi propunerea de neutra- 
lisare a României.

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

SOIRILE DILEI.
Pe 4>ua 4 Octomvre, la 10 6re a. m., este conche- 

mată consistoriulă metropolitană de cătră I. Prâ S. Sa 
metropolitulă Mironîî Romanulă.

—0—
DeputațI pentru congresulă bisericescă națiunală 

s’au alesă în Banaiă din cleru: în cerculă Birchișiu-Chi- 
șeteu păr. prot. Georgiu Crăciunescu; în cerculă Giula- 
Chișineu păr. prot. Petru Chirilescu; dintre mireni: în 
Aradă lână Popoviciu Deseanu, în Vinga d. Vincențiu 
Babeșiu, în Lipova d. Dr. Atanașiu Marienescu, în B. 
Comloșiu d. Petru Oprișiu, în Birchișiu d. Dr. Eugeniu 
Mocioni, în Chișeteu d. Dr. Iosifă Gală, în Șiria d. Adal- 
bertă Michailoviciu, în Chișineu d. Demetriu Bonciu, în 
ButenI d. jSigismundă Popoviciu, în Ghiula d. Iustină 
Popoviciu, în Ienopolea d. Georgiu Feieru, în Timișiâră 
d. Paulă Rotariu, în Halmagiu d. Teodoră Papă, în Be- 
liu d. lână Bica, în Radna d. lână Beleșiu.

—0—

Joi în 27 Septemvre s’a deschisă în Aradă sino- 
dulă eparchială. Causa acestei conchemărl neașteptate 
este: să se pronunțe asupra asigurării*  a veriloră diece- 
sane. După lungi desbaterl, sinodulă a primită în prin
cipiu, să se cumpere ună domeniu în apropiere de Aradă.

—0—
Inspectorii numiți de ministrulă culteloră pe anulă 

1884/5 pentru scâlele medii suntă: Alexandru Pali, 
care va avea să Inspecteze liceele reformate dim Clușiu, 
Târgu-Mureșului, Aiudă și Zilău, precum și liceulă uni
tară din Clușiu; Iosef Elișer va înspectâ liceulă și gim- 
nasiulă reală română din Brașovă, gimnasiulă română 
din Bradă, liceele reformate din Odărheiulă săcuescă și 
Orăștia, gimnasiele reformate din Sepsi Sf. Gyorgy, liceele 
protestante din Sibiu, Brașovă, Bistrița, Mediaș! și Sighi- 
sâra, gimnasiele protestante din Sebeșă și Reghinulă să- 
sescă, liceulă reală din Sibiu, gimnasiulă reală protes
tantă din Brașovă și gimnasiulă unitară din Cristurulă 
săcuescă. —o— •

Alegătorii români din cerculă electorală Bocșia, 
unde prin ilegalități condamnabile s’a proclamată depu
tată dietală Lad. Tisza, fratele ministrului, încontra can
didatului națională Coriolană Bredicână, au protestată 
la dieta țării în contra acelei alegeri ilegale. In numă- 
rulă viitoră vomă comunică cetitoriloră noștri protestulă 
ca să vâțjă cum ’șl formâză Colomană Tisza maioritatea 
în dietă.

—0—
Talentatulă compositoră d. cav. de Flondoră a ter

minată musica operetei >Nâptea de Sf. George» de 
Teochară Alexi. In ârna viitâre se va representâ pentru 
ântâiașl dată la Cernăuți de cătră societatea musicală 
română »Armonia.» —o—

In ședința de Joi, cansilulă permanentă ală înstruc- 
țiunei publice a decisă, spună fiarele din Bucureșcl, ca 
d. T. Maiorescu să facă cursulă de logică și de istoria 
filosofiei contimporane la facultatea de litere din Bucureșcl 

—0—
>Românulă< află că candidații respinși de la esa- 

menele de bacalaureată, în numără de 86, au îmmânată 
ună protestă ministrului înstrucțiunei, prin care se plângă 
că au fostă nedreptățiți.

—0—
»Telegrafulă< spune, că erl Luni s’a întrunită la 

ministerulă financeloră comisiunea pentru a face statis
tica locuitoriloră din regalulă României, lucrare cerută 
de legea de percepere, și care va începe la 1 Noemvre.

—0—
Pe lângă forturile dela Mogoșâe și OtopenI, s’a în

cepută și construirea fortului dela Tunari. In curândă 
se va încpe a se construi și unui forță la Chitiia, spune 
»L ’Indâp. roumaine « —o—

.Deutsche Zeitung» află, că patru sute de familii 
germane, stabilite de multă în Dobrogea, s’au hotărâtă 
să emigreze în Tesalia, unde guvernulă grecescă le va dâ 
locuri pe moșiile statului. De altă parte >Națiunea» este 
Informată că. în cjliua de 22 Septemvre, au emigrată 
pentru Constantinopolă peste o sută de familii musul
mane, turci și tătari, din Dobrogea. In acestă numără 
nu intră și emigranții din Bosniași Bulgaria. Pe lângă 
acei ce plâcă prin Constanța, mai e ună numără însem
nată de emigranțl care trecă hotarele Bulgariei. Parte 
din ei se oprescă în Bulgaria, parte se îmbarcă la 
Varna spre a se duce la Constantinopolă.

—0—

3.

FOILETON U.
(Urmare)

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

Mai suntă însă o mulțime de nume de animale 
fârte asemenea, dar mirare, că acelea însemnâză în am
bele limbi deosebite animale*)  xompog caper țapă și a- 
per mistreță, porcă sălbatică, îvvog, yfvvog hinnus 
ca țâră, ÎKTOg, îxxog equus cală, vulpes vulpe,
Sytg anguis șârpe, s/slug, SyxeXuț anguilla țîpară, 
fus ară, x6Xup.pog columba columbă, porâmbă, tpdp 
sturnus grâură, xeXtSwv (în locă de ^epiSdiv) hirundo 
rîndunică, xoxxu£ cucullus cucă, x6pa£ corvus cor bă, 
xopibvT] cornix c i â r ă, v^aoa (vfjTTa) anas rață, yrjv (ydv) 
anser gâscă, rpuywv țurțur turturâ, upupa pu
păză (celă latinescă și românescă e cu multă mai ono- 
matopoetică), wputo ululo (ursus) urlu (ursă), Xuxog 
lupus lupă, Xewv leo 1 e u, pug mus ș â r e ce, puia musca 
muscă, puppy]^ formica furnică, ăpâyyTq aranea pă- 
iangine, ș. alt.; f

b) din regnulfi plantelorfi: cpuXXov foliumfâe, ^a
radix rădăcină, £an(g rudis jârdă, rupum, rapa
morcovă, cpoppv] (dor. <pop|3d) herba ârbă, păț race- 
mus bâbă de strugure, ypda-ctg gramen ârbă, xptfH] 
hordeum orză, ntera pix rășină (pită), mxug pinus 
pină (brăducă), eIXîxtj, elXt?, ehlj ilex ileu, xaXapoț 
calamus până de scrisă, ș. alt.; și

c) din regnnlă mineralelorft: aătog aurum aură,
dpyuptov argentum argintă, poXu£8ov plumbum plumbă 
(dela pluo, astfelă că cuventulă latinescă înfățișâză for
ma primitivă), p^zaXXov metallum metală, calx
tinciu, vară (pâtră de vară), Xdag lapis lespede, 
ăppoț, tpappoț (dpafi-og, tpdp.a-9-og din ipaa) frecă, sfărmescă 
măruntă, de aci ipâcpog) sabulum, sabulo n i s i p ă,
pulbere, sal sare, puvvj mons munte.

2. Obiecte fisicale: rjXtog sol sâre, âa-r^p astrum 
și stella (astel'a sâu asterla) stâ, <H]p aer aeră, aJB^p 
aether eteră, Scmepog vesperus vesperă, sâră, ccvepoț 
animus (deși sub altă însemnare) vântă, ^p ver pri
măvară, yeipcov hiems ârnă. yup6ț humus humă, 
vecpog nubes n o u r ă, Spor), ăpaj} ros râu ă, vi'cpag vttperâț 
ninguis, nix nâ, ninsâre, v(<pu) ningo ningă, vecpeX?) 
nebula negură, alfi-og aestus și aestos arșiță, vară, 
^palvw sicco secă (serenus senină sâu serină), xoîXov 
coelum ceriu, £(yog frigus frigă, Ăeuxâg lux, luceo, 
lucidus lucire, lucitoră, luciosă, lucescă ș. alt.

3. Viața de familiă a omenilorfl*):  86po; domus 
casă, SS-og, fjB-og aedes casă, £5og sedes șetjă, sca- 
ună, âa-rfa vesta vatră, vesta, itavrip pater tată, 
prpîp mater mamă, <ppd-c7jp frater frate, 5ap (dela EÎpw) 
soror (dela sero-Spw, eipw) soră, cerapog avus moșă, 
bunică, razTpajg patruus un chiu (din partea tatălui), 
pâppa (pâppyj onomatopoetică) mamma, avia bună, bu
nică, âxupog socer socru, ăxupd (ixup-q) socrus sâcră; 
ȚâXwg (yaXwg) glos cumnată, iratg (raag, roztp) puer 
(din fuo-cpuw) băâtă, cpfĂog (din <j>6w), cpfXtog filius, filia 
fi iu, fiiă, ȚtyvopaL gigno nască, yăva), țevcco) (g)nascor 
nască, Țsvog gens, genus genă, gin te, vupcpsuw (vucpto) 
nubo mg mărită, dxog vicus sată, puvyj (dela puw) 
moene, munus dară, âo^g vestis haină, vestmânt, 
puXq mola mâră, Xapn-^p la(n)terna la ternă ș. alt.

(Va urma).

*) Comp, escelenta programă de Kuhn citată mai nainte: 
Zur ăltesten Geschichte der indo-germanischen Volker, Berlin (Re- 
algymn.) 184-5, 4-. — Apoi Niebuhr; Geschichte der Romer, I, pag. 
93, Vorlesungen uber die romische Geschichte I, pag. 106, și mai 
departe!

RECTIFICARE.
In foiletonă pe fața 2, colâna 3, rândulă 2 de susă 

să se citâscă Zeug Tcavzjp în locă de Zeug nauX-fj.



Comitetulă slavii rus ti din Pelersburgii a holărîtă în 
cea din urmă ședință a convocă ună congresă generală 
ală Slaviloră la Agram, cu oeasia înplinirei a 1000 ani 
de la mârtea lui Chirilă. La conferință au luată parte 
și Polonezi, Cehi și Șerbi, și hotărîrea a fostă adoptată 
cu aclamărl.

—0—
Numărulă pelițiuniloru de divorța intrate pănă 

acum la tribunalulă din Parisă, trece peste 1800. Cele 
mai multe cereri de divorța, pentru a pută con
tractă o nouă căsătoriă, suntă din partea femeiloră.—o—

Astă sără se va representâ la teatrulă germană 
«Doctorală Klaus,*  comediă originală în 5 acte de Adolf 
L'Arronge.

Editară: Iacobă Mureșianii.
Redactară responsabilă: I)r. Aurel Mureșianu

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

ROMANII DIN MACEDONIA, MUNTELE ATHOS.
Călătorii în Macedonia, Thesalia și muntele Athos, de Radu 

C. Pătărlăgănu O călătorii la muntele Athos, de Teodorii T. Bu- 
rada.

De cât-va timpă studiile privitâre la Românii din 
Macedonia au începută a deveni mai dese; acăsta dove- 
desce interesulă din ce în ce crescândă ală publicului 
română pentru frații noștri din depărtatele regiuni ale 
Pindului.

Intre aceste studii, trebue să citămă anulă acesta 
în primulă rândă pe acele ale d-loră Pătărlăgănu și Bu- 
rada.

Acești d-ni au întreprinsă anulă trecută o călătoria 
îndelungată prin Macedonia, Tesalia, Epir și la muntele 
Athos, în scopulă d’a culege amănunte privitore la nu- 
mărulă, literatura și istoria Româniloră din acele regiuni.

Până acuma d. Burada n’a dată publicității decâtă 
notele sale asupra muntelui Athos, d-sa îșl reservă d’a 
publică mai târziu celelalte note privităre la Românii din 
Pindă; după câtă suntemă informați, d. Burada, care e 
ună musicantă desăvârșită, a făcută în timpulă călătoriei 
sale o colecțiune de cântece românesc! din Macedonia.

D. Pătărlăgănu, în studiulă său îndestulă de amă
nunțită, după o scurtă espunere a istoriei Româniloră 
din Macedonia, se ocupă pe largă despre starea scdleloi ă 
române din Pindă și despre luptele ce au de susținută 
Românii în contra elementului grecescă.

D. Pătărlăgănu nu s’a mulțămită să studieze pe 
Români din aurite; d-sa a voită în totdăuna să-i cunăscă 
în fața locului și de aceea a întreprinsă escursiunl prin 
o mulțime de sate românescl, începândă dela orașulă 
San-Marina, situată la piciărele muntelui Pindă și până 
la vechile otare ale regatului grecescă. In acăstă re
giune suntă mai bine de șepte-cjeci de sate locuite 
numai de Români.

Este adevărată că Albanesii și Bulgarii suntă în 
mare numără în tăie aceste părți, dăr ceea ce dă popo- 
rațiunei române o însămnătate multă mai mare, e supe
rioritatea loră din punctulă de vedere ală considerațiunei 
sociale; numai Românii și Albanesii suntă proprietari. 
Industria locală, comerciulă și mai tote profesiunile suntă 
în mâna Româniloră.

D. Pătărlăgănu se ocupă apoi despre rolulă pe care 
l’au jucată Românii în tote insurecțiunile în contra do- 
minațiunei turcescl, despre înfrățireă dintre Români și 
AlbanesI și despre viitorulă acestoră două poporațiunl.

Mai departe d. Pătărlăgănu ne dă mai multe esem- 
ple despre limba și literatura Româniloră macedoneni.

Ecă căte-va proverbe în dialectulă macedonenă: 
.Mulierea are perili lungi și minte scurtă.« (Femeea 

are părulă lungă și mintea scurtă).
«Capiu plecată cârda n’acața.*  (Capulă plecată sa

bia nu-lă tae.)
«Ma se sburăsci de câne lia și ciomaglu.*  (Când 

vorbescl de câne ia și ciomagulă).
Pe lângă proverbe autorulă a mai adunată și o 

mulțime de cântece poporale precum : »ț)iua de Maiu*  
«Făta la isvoră», «Vruta amea« (iubita mea), »Lamuntec, 
.Urare Ia anulă nou« și multe altele.

Acăstă colecțiune constilue ună materială literară 
din cele mai prețiâse, care pote fi utilisată cu folosă de 
toți acei cari se ocupă cu studiulă limbei și literaturei 
române.

Nu mai puțină demnă de interesă este lucrarea d-lui 
Teodoră Burada asupra muntelui Athos.

D. Burada a cercetată tâte mănăstirile și a notată 
cu deamănuntulă tâte urmele ce a găsită despre înrîuri- 
rea Româniloră la s-tulă munte. Multe din notițele cu
lese presintă ună mare interesă istorică.

Astfelă, turnulă mânăstirei bulgărescl Zografos a 
fostă zidită de Ștefană celă Mare.

La mănăstirea Zografos, călugării bulgari au făcută 
o primire din cele mai cordiale d-lui T. Burada.

«După o mică slnjbă, spune d. Burada, spre marea 
mea mirare, amă autjilă cântându-se românesce: «mulțl 
ani trăiască*  și «dâmne miluesce,*  pomenindu-se și re
gele nostru Carolă I.«

Mănăstirea Zografos a fostă zidită la 1502 din te
melie de Ștefană celă Mare, care a încjestrat’o cu mare 
avere 

Acestă domnă se pomenesce la sf. jertfelnică și e 
scrisă în pomelniculă celă mare ală mănăstirii.

Acăstă mănăstire, dela anulă 1850 încdce, s’a făcută 
chinovia, densa are 160 de călugări dinlre cari vr’o 20 
suntă români.

Inlăuntrulă bisericei. Ștefană celă mare e zugrăvită 
pe păretele din fața drâptă cum întri pe ușă, elă e a- 
rătată cu barbă.

In acâstă biserică se află și două stăgurl ale lui 
Ștefană celă mare.

In alte multe mănăstiri se găsescă asemenea urme 
de ale Domniloră Români.

Muntele Athos fiind locă de adăpostire ală tuturoră 
călugăriloră ortodoxl Români, au și ei biserica loră în 
acelă munte, la schiturile Leon și Prodorat-

Numărulă călugăriloră la aceste două schituri se 
urcă la 200.

La acăstă mănăstire, care e mai nouă, se găsescă 
urme mai puțină însemnate.

D. Burada a făcută o colecțiune întrăgă de docu
mente privităre la istoria Româniloră, pe care le-a gă
sită în numerosele mănăstiri ale muntelui Athos.

Numărulă acestoră documente se ridică la 136.
D. Burada închee astfelă studiulă său:
«Amă fi de părere, ca guvernulă să trimătă in 

muntele Athos o comisiune istorică și artistică, care să 
cerceteze documentele și zidirile ce se află acolo, scoțândă 
planurile, luândă inscripțiunile în fac-simile, cercetândă și 
copiândă hrisdvele și pomelnicele, care se află prin mă
năstiri, fotografiindă său desemnândă de pe păreții bi- 
sericeloră și portretele Domniloră, ale boieriloră noștri, 
mormintele și odârele dăruite de ei, ce se găsescă la 
aceste mănăstiri. „Româmilu“

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

CORESPONDENȚA n6STRÂ DIN COMITATE.
Din giurulă Făgărașului, Septemvre 1884.

Deși cam târdiu, credă că nu e superfluu a vă re
lată ceva despre adunarea generală a reuniunei învăță- 
toriloră gr. or. din distr. Făgărașului, respective protopo
piatele Făgărașului, Agnita și Rupea (Gohalmă).

pilele de 25—30 Augustă au fostă destinate pentru 
acăstă adunare.

Deși timpulă a fostă ploiosă, totuși numărulă mem- 
briloră a fostă considerabilă și față cu adunările trecute 
potă <Jice a fostă impunătoră, semnă că însemnătatea 
asociațiuniloră și participarea în faptă la ședințele reuni- 
uniloră au pătrunsă pănă în straturile cele mai de josă 
ale învățătoriloră noștri.

Ședința I din 25 s’a începută la 10 âre a. m. 
deschizându-se prin d. președinte Vicențiu Grama, care 
în cuventulă său de deschidere, accentuândă necesitatea 
instrucțiunei rurale, 4ise: »Trebue să ne jertfimă pentru 
multă cercatulă nostru poporă,*  căruia îî răspunse d. 
Nic. Moldovană prin unele cuvinte nu mai puțină pă- 
truntjătâre în cestiunea ccăsta. După aceea la dorința 
d-lui protopopă Petru Popescu adunarea implâră ajuto- 
rulă Dcjeescfî prin cântarea «împărate cereseă.*  Apoi 
adunarea, adoptândă proiectulă de programă stabilită 
încă de comitetulă centrală trece la disignarea membri- 
loră pentru pralegerile metodice din scriere și cetire și 
anume: pentru Ima N. Aronă, pentru a II-ua I. Bonea, 
pentru a 111-a I. Hașiu, pentru a IV-a N. Ludu, pentru a 
V-a și Vl-a N. Fr. Popă. In urma acestora se alege o 
comisiune de 2 în persănele d-loră N. F. Popă, I Hașiu 
și I. Bonea pentru a ’șl dă părerea în proxima ședință 
asupra raportului generalu ală comitetului centrală însă 
la dorința adunărei generale notarulă cetesce raportulă 
amintită.

Din acestă raportă se vede: 1. Că comitetulă cen
trală a ținută 3 ședințe, în care au resolvată 40 piese, 
tâte de interesă pentru prosperarea reuniunei în genere 
și în speciă a învățământului rurală. 2. Despărțămintele 
reuniunei afară de ală Agnitei au ținută câte două a- 
dunări generale și anume:

a) Ală Făgărașului a țînută prima sa adunare ge
nerală în 15 Ianuarie 1884. In acăsta s’au desvoltată 
următârele materii și teme:

1. însemnătatea, desvoltarea și tractarea Fisiceiîn 
scâlele elementare de N. Aronă.

2. Critica membrului N. Aronă asupra disertați- 
unei: Sincai ca pedagogă» de D. Gaboră.

3. Dpsvoltarea substantivului pre basa unei bucăți 
de lectură de N. Aronă.

4. Introducerea elevului în elementele fisice lecți- 
une practică.

5. Declamarea poesiei »Sentinela Română*  de N. 
Ludu, precum și alte propuneri de ună interesă ge
nerală.

fir în a 11-a adunare generală ce s’a ținută în 17 
Iunie a. c. s’au tractată:

1. Critica lui I. Hașiu asupra disertațiunei: în- 
semuătate, desvoltarea și tractarea fisicai în scâlele ele
mentare, de N. Aronă.

2. Tractarea rugăciuniloră în anulă I-iu de scâla, 
lecțiune practică de N. Aronă.

3. Tractarea practică a Nr. 11 de G. Dobrină.
4. Introducerea elevului în elementele limbei ma

ghiare lecțiune practică de N. Ludu, apoi alte | răpuneri 
pentru ameliorarea bibliotecei și a casei reuniunei.

b) Ală Agnitei cum amă amintită n’a ținută nici o 
adunare generală, scusele președintelui nu se potă primi 
nici decâtă, dâcă densulă n’a fostă în chiară cu membrii 
comitetului despărțământului, eră în datorința lui de ase 
informa încă de timpuriu dela com. centr. și cu atâta

mai vârtosă dânsulă ca preotă a fostă în chiar cu sta- 
tutulă — și a nu amâna lucrulă pănă când învă
țătorii s’au dusă la cualificațiune și limba maghiară. 
Cunoscă pe președintele acelui despărt. ca pre ună preotă 
deșteptă și mă mângâiu cu speranța că pe viitoră ’șl va 
face datoria.

c) Despărț. tractuală ală Rupei (Cohalmului) a ți
nută o adunare generală în 22/3 a. c. pertractându-se 
în discursulh verbală ală d-lui N. Mircea despre istoria 
desvollărei culturei popâreloră, despre însemnătatea sciin- 
țeloră pedagocice, despre scopulă conferințeloră învățăto- 
rescl și chemarea învățătoriloră.

2. Desvolt. substantivului pe basa unei bucăți de 
lectură de I. Roșea și a 3-a prelegere practică a mem
brului I, Morariu despre introducerea elevului în elemen
tele fisicei; âr’ în a doua adunare grnerală ținută în 29/4 
a. c. s’au cetită și esplicată § 61—69 din normativă și 
unele propuneri de ună interesă generală.

3. In ceea ce privesce cassa reuniunei din raportă 
se vede că cassa reuniunei are 91 fi. 40 cr. v. a. bani 
gata, 146 tacse restanțe, la ună locă 237 fi. 40 cr. v. 
a. din cari subtrăgându-se spesele de 24 fi. ară rămânea 
213 fl. 40 cr.

4) Biblioteca reuniunei la acăstă adunare generală 
numără 36 opuri în 40 de tomuri și suma de bani gata 
9 fl. 20 cr. incursă din o producțiune corală a înveță- 
toriloră din tractulă Agnitei.

In partea ultimă raportulă este plină de lamentări, 
arătândă cum d-nii protopopi nu esecută nici o scriptă 
a comit, cent. în ceea ce privesce afacerea reuniunei.

Acesta nu e ceva nou. Gumcă o parte din preoți 
face mai puțină pentru scâlă, ca pentru ori și ce altceva, 
este cunoscută până și la celă din urmă cărturară ro
mână. Aflu cu cale a trage atențiunea aceloră venerate 
Gonsistâre de ambe confesiunile asupra acestui faptă.

Ședința a II. 25 Aug. se petrecu cu referirea co- 
misiunei de 3, la a cărei recomandare, adunarea estradă 
absolutoriu comit, cent., mulțămindă pentru conducerea 
tactică a agendeloră reuniunei, strigândă ună «să trăâscă.*  
Apoi se cetiră 2 necrologe pentru perderea a 2 bărbați, 
meritați pentru națiune în genere și pentru reuniunea 
nâstră în speciă, anume 1. Petrică și Iacobă Urdea, că
rora adunarea le pronunță «Să fie țărina ușâră*,  precum 
și cu alte propuneri pentru înmulțirea bibliotecei.

Ședința III s’a ținută Duminecă 26 Aug. după în- 
târcerea de la serviciulă divină, în care membrulă N. 
Aronă delamă cu multă cunoscință de lucru poesia d-iui 
V. Alexandri, ,Dană căpitanulă de plaiu,*  legendă din 
sec. XV.*

In ședțnța IV mai remarcabilă este disertațiunea 
membrului N. Fr. Popă: învățăm, intuitivă ca obiectă ală 
cl. I-me, preferința lui față cu rătăcirea din trecută, o 
temă lucrată cu multă zelă și diligință care a și fostă 
aprețiată de adunare, după importanța ce o reclamă 
acestă obiectă de învățământă în bieniulă I. de scâlă. 
Urmară apoi prelegerile teoretice de membrii designați. 
De totă practice și la locă au fostă prelegerile acestea, 
căci îndată ce ună membru traciâ materia teoretice, 
urmă altulă, care totă aceeașă materiă o Jtractâ prac
tice, după ce urmau reflecsiunile celorlalți, precum, 
și contra reflecsiunile prelectorului. Eră interesantă a 
vedâ pre învățătorii arătându-șl umilă altuia defectele ce 
le are în propunere. 0 mișcare de mână, o privire ne
acomodată nu rămânâu necriticate.

Ședințele reuniunei s’au terminată Joi 30 Augustă, 
fundă închise prin cuventulă d-lui preș. V. Grama, că
ruia îi răspunse membrulă Aronă, mulțămindă d-lui preș, 
pentru munca ce-șl depune pe altariulă națiunei nâstre.

Grănițarulu.

Convocare.
Adunarea generală estraordinară a despărțămân

tului VIII ală Asociațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română se convâcă prin acăsta 
în comuna Șiardu pe I-a Noemvre 1884 st. n. la 10 âre 
a. m.

Din Ședința Subcomitetului VIII a Asociațiunei tran
silvane, ținută în Alba-Iulia la 10 Iulie 1884.

Iânti Pipostt 
Directorii!

DIVERSE.
Proverbe chinesesoi. — Arma femeiloră este limba 

loră, de care îngrijescă ca să nu ruginăscă. — Cu câtă 
mai multă își iubesce femeea bărbatulă, cu atâtă mai 
multă îlă desvață de greșelele sale; cu câtă mai multă 
îșl iubesce bărbatulă femeea, cu atâtă mai multe greșeli 
își însușesce ea. — Ori ce femee necredinciâsă bărbatu
lui pune pe iubitulă ei să-i jure credință eternă. — 
Lumea este ca ună ecou: îți răspunde îndărătă ceea ce-i 
spui. — Laudă pe alții, dăcă vrei să se vorbăscă bine 
despre tine.

Medicamentă contra răpoiugei cailoră. — Pisâză 
cărbune de teiu aprinsă într’o piuliță de feră, cerne sub
țire și pune prafulă în traistă atârnând’o de capulă ca
lului bolnavă. Prin respirare prafulă va întră în nări. 
După trei c^ile deja vei vedea că merge spre bine, peste 
6, va începe vindecarea.

Contra pestei bovine (epizootii). — Guvernulă Ru
siei a publicată contra acestei băle teribile următârea 
prescripțiune: îndată ce se ivesce bâla în apropiere, să 
se dea viteloră apă de feră ori câtă ară voi să bea, lu- 
ândă feră vechiu ruginită și punându-lă să stea necon
tenită in apă de băută.



Oursulu la bursa de Viena
din 15 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungarâ6°/0 123.05 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 93.45 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.85 
Imprumutulii căilorii ferate

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

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.70 

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 103.25 

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

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

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

vină ung.........................98.—
ImprumutulO cu premiu

ung.................................. 114 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.40 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 82.—
Renta de aură austr. . . 103.10 
Losurile din 1860 . . . 134 70
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 859.—
Act. băncel de credită ung. 282. —
Act. băncel de credită austr. 282.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.79
Napoleon-d’orI.................. 9.69l/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.85 
Londra 10 Livres sterlinge 122.20

fu
Bursa de Buetiresei.

Cota oficială dela 29 Septemvre st. v. 1884.

vend.Renta română (5%). . . . Cump.
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 96*/ 4

> convert. (6°/o) • • >

împr. oraș. Buc. (20 1.) . . »

Credit fonc. rural (7%) . . » 1028/s
„ » (5°/o) • •

» » urban (7°/0) . . »

» , (6%) • • >
» > (5°/o) • • >

Banca națională a României »
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 369

< » » Națională . . » 2421/2
Aură
Bancnote austriace contra aură » . . .

„ 1407
» 372

Cursulu pieței Brașovu
din 14 Octomvre st. n. 1884,

Bancnote românesc! . ... . Cump. 9.07 Ven< 1. 9.08
Argint românesc................. . » 9.— » 9.05
Napoleon-d’orî..................... . . 9.65 • 9.(7
Lire turcesc!......................... . . 10.92 » 10.98
Imperial!............................. . • 9.90 > 9.94
Galbeni................................. . • 5.65 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.— > 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 122.— » 123.—
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

___ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
"j**  silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
"®ria lui Cîross (în casa prefeeturei.)

în „Gazeta Transilvaniei^
Anunciurl în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțium și reclame pag. a III linia ă

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

12—15
16—20

Societatea comercială română Bassarabianu Caltoglu <£ Comp. 

BULETINtl

BRĂILA 28 Septemvre 1884.

Vendetorăî Cumperetoră Felul ă Kilo Libre Pretulă
ii ’ ii .

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. Poliiis & C-ie. dt. 650 59Va 58 — mag. cu bile

G. Haracopo L, Mendl & C-ie. n 400 60Va 57 50 Magasiă

,-,,10
•
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Pentru repețiri se
Pentru

Dela
Pentru anunciurl ce se publică pe

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustL

BrașovU 1|13 Maitl 1884.
______________ ■ .______________________________ .!____
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mai multe luni
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—= Chiar’ acum au eșitu de sub țipară =—
și se potu procură dela

I,

Cancelaria Negruțiu din Gherla (Szamos-Ujvăr).

Cărticică
de

rugăciuni și căutări
pentru

pruncii școlari de ambe sexele și confessiunele

—H Ou mai mult© icone frumose. ==—
Prețulu unui exemplară trimisu franco e 10 cr.; 50 exemplare 

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

VISULU
Prea Sântei Vergure Mari a 

NASCÂIOREI 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.

4—5

Vindecare (Radicală și (Rapidă
de tdte

Botele Nervose, Epileptice și Secrete
mimai prin metoda mea.

Onorariele nu se dau decâtă după restabilirea completă.

»B. PKOF. A. MEAIjASPDTA,
■

membru ală mai multoră societăți sciențifice
106. ZF’a-u.loo-u.rg' St. Antoine. — ZF-A-IRiS.

Tratarea se face prin corespondență.
î r j,’

■ 1 •*  “ •’ ' r' '• “ UI' •I.U III .«•.*  . ilhl't •' I ‘'HHhlIfJJ f)

Mersul & trenuriloru
pe linia î’redealu-lJiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

rl -I . ' ,,
PredealA-Budapesta

Nota: Orele de nopte suntii cele dintre liniile grâse'

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persone-

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persâne

BucurescI 7.15 — • —
Predealu 1.09 — — 3.50
Timiști 1.33 — — 10.15
Brasovu ț 2.06 — — 10.50

I 2.16 6.30 5.45
Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodti 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișdra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
MediașO 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
Crăciuneltt — 1.45 3.22
Teiușii 7.38 2.26 4.15
Aiudti 7.55 2.48 4.44
Vințulti de susO — 3.12 5.10
Uiora i— 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Ghiriști 8.48 4.10 6.38
Apahida —; 5.39 8.51/ 10.08 5 59 9.18Clușiu j 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8 59
Aghirișii — 7.25 9.35
Stana •I—■ 7.49 10 16
Huiedintî 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.51 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Vasărhely — 10.46 3.39
Vârad-Velințe — 10.56 3.55

1.49 11.04 4.06
Oradia-marc . 1.54 11.14 7.3U
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

Budapesta—Predealu

Trenă 
de 

persone

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnibua

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. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ) 4.41 5.13 3.20

t 4.21 9.37 ,3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 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 —
Clusin 8.57 5.40 7.08

( 9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 4—
Vințulti de susO 12.19 10.07
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușfi 1.15 11.32 9.40 /
CrăciunelQ 1.44 12.03 —
Blaști 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaș ti 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 i 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

’ ( — 6.00 3.25
Timiști — 6.57 4.03
Predeală — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Tipografia Alexi Brașovă.


