
REDACTIUNEA IȘI ADMINISTRAȚIUNEA :
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

„GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
Pe un fi anu 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

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

NB- 184?

ANULU XLVII.

Joi 4 (16) Octomvre

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

ANUNCIURILE:
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Scrisori nofranoate nu se prlmesou. — Manusorlpte nu se retrămltu.

Nou Abonamente
Ia

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

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

Abonamentul!!: Pemti’ii Aaistro-SJBigaria cu 
posta: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fl., pe unii anii 
12 fl. Pentru Komâuia și streiuătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe ună ană 36 
franci.

Rug amu pe d-nii abonați, ca să binevoiască a-șî 
reînoî de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului se nu se întrerupă.REDACțIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI."

Brașovii în 3 (15) Octomvre.
Este aprdpe copilărâscă bucuria, cu care au 

salutată foile maghiare de tdte culorile pretinsa 
constatare a adresei de răspunsă la discursulfi 
tronului, redactată de comisiunea camerei, că a- 
lianța Austro-Ungariei cu Germania are numai 
caracterulă unei alianțe „între doi.“

Dela întrevederea împSrațiloră în Skierne- 
vice încdce mare îngrijire cuprinsese pe patri- 
oții noștri privilegiați. Ei se temeau ca nu 
cumva monarchia ndătră să lege frățiă și cu Ru
sia. Astădi potă răsuflă liberii, căci d. Max 
Falk a constatată în proiectul!! de adresă ală 
maiorității, că de o alianță cu Rusia nu p6te fi 
vorbă, dedrece legătura cu Germania eschide 
alăturarea unei a treia puteri.

Așa stă scrisă negru pe albii în proiectulii 
de adresă și organulu ministrului-președinte Tisza, 
(jice, că accentuarea legăturei între doi în adresă 
dovedesce, că întrevederea din Skiernevice n’a 
creații nimicii nou și n’a schimbată nimicii din 
cele vechi, căci la dincontră guvernulă ar fi 
dificultății acăstă espresiune în comisiunea pentru 
adresă, ceea ce însă nu s’a întâmplată.

Este fdrte bătătoră la ochi, că pe când di- 
arele oficidse din Austria păstrdză cea mai a- 
dâncă tăcere asupra bravurei stilistice a redacto- 
riloră proiectului de adresă ungurescă, foile ofi- 
cidse din Ungaria își sară din piele de bucuriă 
pentru accentuarea legăturei „între doi“ și elimi
narea celui de ală treilea, atâtă de temută.

Cu mai mare reservă se pronunță foile ne- 
ojficidse maghiare. Și ele se bucură, dăr par’că 
n’au destulă încredere în acea asigurare, ăr 
fiarele independente din Austria o spună cu
rată , că n’a fostă politică de a se face în 
momentele de față o asemenea demonstrativă 
declarațiune, într’ună actă cum este o adresă de 
răspunsă la mesagiu, și încă imediată după în
tâlnirea împărațiloră, ce se consideră ca o nouă 
garanțiă pentru pace.

Pacea nu va mai apără garantată — adaugă 
foile austriace — dăcă lumea va vedă, că o 
parte a poporațiunei monarchiei se declară pe 
față în contra ori cărei apropiărl de Rusia, în
tr’ună momentă când, fie în măsură mai mare 
ori mai mică, trebuiâ să se presupună, că apro
pierea s’a săvârșită.

Politica esteridră a monarchiei earăși se află 
într’o dilemă. Alte vederi în Ungaria, alte în 
Austria. Ceea ce în Austria se ține de bună și 

se aprobă, maioritatea părlamentară din Peșta 
respinge și condamnă. Curentulă din Ungaria 
este pentru alianța esclusivă cu Germania, pe 
când curentulă din Austria doresce și înțelege
rea cu Rusia.

Constatarea publică și soTemnelă a acestei 
deosebiri de vederi de sigură nu va contribui la 
înălțarea prestigiului monarchiei în afară și de 
aceea credemă că în cercurile competente din 
Viena va fi făcută o rea impresiune demonstra
tiva accentuare a legăturei între doi.

Dăr acăsta nu impdrtă pe Unguri. Destulă 
că primulă ministru Tisza și-a ajunsă deocam
dată scopulă făcându’și șieșl și partidei sale re
clamă prin declarațiunile depuse în proiectulă de 
adresă. P6te că aceste suntă menite de a servi 
și altoră scopuri, în totă casulă ele nu schimbă 
nimică din starea adevărată a lucruriloră, căci 
ori câtă s’ar scrie și s’ar vorbi în Pesta, poli
tica esteridră totă cei din Viena o facă și în 
cabinetulă împărătescă se decide asupra naturei 
alianțeloră.

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

CRONICA POLITICĂ.
Dintre diarele unguresc! oposiționale este opiniunea 

lui ,Egyetărtăs< și a lui »Pesti Naplo» asupra adresei 
maiorității din dietă, cari merită cu deosebire a fi amin
tite. țliarulă partidei independente diice, că dăcă adresa 
»e sgârcită în promisiuni, ea nueste sgârcită 
în amenințări.* »Causa frecăriloră dintre rasse, con
fesiuni și clase o vede adresa parte în nesciință parte în 
rea voința unora. Acăsta nu pre presupune ună talentă 
deosebită observatoră. Fire-ară Ore cu putință, ca nești
ința și reaua voință a unora să provOce frecări între 
rasse și confesiuni, ca în evulă mediu, într’o țeră, care, 
precum spune adresa, are a mulțămf esistența ei mi'e- 
nară și înflorirea ei numai și numai împrejurărei, că a 
înaintată sub flamara libertății, fire-ară posibilă așa ceva, 
dăcă politica financiară și economică a guvernului nu 
ară fi adusă țăra la sapă de lemnă?»

,Pesti Naplo* găsesce că partida tisaistă vorbesce 
fărte respicată în adresă despre condițiunile sub car! 
Ungaria pote reînof pactulă economică cu Austria. Tim- 
pulă va decide însă, dOcă acăstă partidă își va țină cu- 
ventulă cu care s’a angagiată în adresa ei înaintea țârei. 
>Numai pasagiulă din urmă, 4’ce ’F- N-S este forte mis- 
teriosă. Este vorba acolo de drecare clasă, care sus
ține statulă ungară de sute de ani. Care este acăstă 
clasă nu se spune. Nobilimea nu pOte fi, căci ea de 36 
de ani nu mai esistă. Clasa burgesiloră nu pote fi, căci 
o asemenea clasă încă nu avemă pănă astădi. Fiecare 
își pote dăr cugetă o clasă cum îi place. Seu ne pu- 
temă cugetă marea massă a nobilimei de mijlocă de odi- 
nioră și a nouei inteligințe și burgesime, cari suntă de
parte de a se contopi a(ji într’o clasă mijlociă.... Este 
caracteristică, că adresa nu e în stare a află ună termină 
potrivită, când stă înaintea cestiunii, că în care clasă 
socială este a se caută garanția pentru esistența și înflo
rirea statului ungară.... «

*
Clubulă stângei estreme a discutată alaltaeri pro

iectulă de adresă ală lui Iranyi, care a fostă primită 
cu puține și neînsemnate modificări. Totodată a fostă în
sărcinată Iranyi de a aduce proiectulă în cameră și de 
ală representâ. Fracțiunea Hermann eră p’aci să debu
teze c’ună proiectă de adresă deosebită. Lui Ludovică 
Mocsary însă i-a succesă de a o face să renunțe.

*
Mișcarea electorală în Germania s’a începută cu 

tumulturi și turburărl. Ună asemenea tumultă s’a întâm
plată Sâmbătă în orașulă Brandenburg cu ocasiunea 
unei adunări a alegătoriloră naționall-liberali. Intre cei 
de față se aflau mulțl sociall-democrați. Președintele se 
vădu constrînsă a dâ ordină, ca mai mulțl turburători să 
fie scoși din sală. In urma acăsta mulțimea de afară a 

bombardată localulă cu petri. A trebuită să Intervină 
și miliția. Mai toți polițiștii au fostă loviți de petrii și 
răniți. Este caracteristică, că social-democrații se înrnul- 
țescă pe da ce merge sub regimulă rigurosu bismarkiană.

*
Prelegerile la universitatea din K i e w suntă sistate 

pănă la 1 Ianuarie 1885, studențiloră li s’a dată dru- 
mulă și • celorlalte universități li s’a interzisă de a-i 
primi. La 1 Decemvre 1884 se va întruni o comisiune, 
care va primi cererile studențiloră pentru a fi earăși 
primiți la universitate. Comisiunea va avă se cerceteze 
aceste cereri și va admite numai pe acei studențl, cari 
merită încredere. Măsura acăsta escepțională a luat’o 
guvernulă rusescă din causa turburăriloră la acăstă 
universitate, avendă de scopă a o curăți astfelă de ni- 
hiliștl. Ne îndoimă că pe acăstă cale își va ajunge 
scopulă.

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

PROIECTULU DE ADRESA LA DISCURSULU TRONULUI.

In ședința dela 11 Octomvre a dietei unguresc!, 
s’a primită de cătră maioritatea tisaistă pfoiectulă de 
adresă făcută de deputatulă Max Falk.

In proiectă se aduce mai ânteiă omagiele de cre
dință și de supunere monarchului; se vorbesce despre 
necesitatea desvoltărei și întărirei vieții constituționale în 
Ungaria. In prima liniă trebue reformată camera ma- 
grațiloră, fiindă acăstă necesitate simțită de fiecare și 
chiar de camera magnațiloră. Pomenesce apoi Max Falk 
de mândria națiunii unguresc! în ce privesce istoria ei 
propriă, de interesele și ideile conducătăre ale timpului 
de față ce trebue să le represinte națiunea maghiară. 
Mai trebue apoi regulată procedura penală și creată ună 
codice civilă, e necesară să se reguleze lucrările publice, 
să se modifice dreptulă de apă, legea poliției de câmpă 
și dreptulă de pădurită. Mai spune — dar numai Max 
Falk că cu plăcere se va luâ or! ce jdisposițiune, care 
ar fi menită să protegeze pe cetățenii statului de arbi
trarietăți din partea organeloră administrațiunii statului, 
vorbesce de îmbunătățirea sorții funcționariloră statului, 
de regularea Dunării de susă și a Porțiloră de feră. 
>Când puterniculă și patrioticulă nostru fluviu va fi eli
berată de catene — dice Max Falk în proiectulă de 
adresă — se voră bucură și aceia, car! ne concurăză în pro- 
ducțiunea brută.» Echilibrulă în frnance l’a obținută 
deja Max Falk, credită are Ungaria în tătă Europa, și 
ca sg nu’și părdă creditulu, guvernulă are de gândă să 
facă cele mai mar! economii. Ceea ce e necesară și pen
tru siguranța statului, nu se va refusâ nici odată.

»In privința acăsta, speranța ce M. Văstră a espri- 
mat’o in discursulă tronului, că activitatea năstiă pacinică 
nu va fi turburată prin încurcături esteriăre, ne procură 
cea mai mare și îmbucurătdre liniște, care e mărită și prin 
împrejurarea că stămă cu tăte statele în cele mai bune 
relațiuni, dar cu deosebire că raportulă nosrru 
cătrăGermaniaecâtăsepotedeintimă, avendă 
caracteruă unei alianțe între doi care de 6 an! 
a oferită atâtă de puternică garanțiă pentru pacea euro- 
pănă și care n’a suferită nici o schimbare nici 
în privința naturii esterne nici a celei inter
ne. Insă chiar să nu se turbure activitatea parlamentu
lui ungurescă din afară, totuși nu e mai puțină necesară, 
ca ea să nu se întrerupă nici după, pre scurtă timpă prin o 
agitațiune, care sgudue țăra întregă în t6te 'păturile. 
Din punctă de vedere constituțională vioiciunea, cu care 
tăte clasele națiunii iau parte la alegerile generale pentru 
dietă, nu se păte decâtă salută ca o aparițiune îmbucu- 
rătăre; dar tocmai fiindcă acesta alegeri pretindă atenți
une și timpă din partea cetățeniloră înt’o măsură așa de 
mare, ună proiectă, care ar ave ca țintă pre
lungirea periodeloră dietale, va ff aprobată 
și susținută de noi.

»In programulă lucrăriloră actualei diete suntă o 
mulțime de astfelă de cestiunl, cari trebue să se resolve 
printr’o înțelegere cu celălaltă stată ală monarchiei. Se 
va stabili din nou acelă raportă, în care ambele state 
ale monarchiei au a contribui dela 1 Ianuarie 1888 
încolo la cheltuielile pentru afacerile comune. Resolva- 
rea loră mai că nu va întempinâ greutăți. Ungaria 
nu cere nici ună dară și nici nu păte dâ nici 



un ulii, dâr pe basa articulului de lege 12 din anulă 
1867, Ungaria va primi bucuroșii acea sarcină, ce cade 
asupra ei.

, Chiar și în privința afaceriloră vamale și co
merciale avemă la disposiține esperiințe de mai 
mulțl ani, ce nu se potă combate, și asteptămă 
dele guvernulă M. Vostre, să deducă din aceste esperiințe 
consecințele cuvenite. Vomu fi de sigură gata să luămă 
în considerare dorințele resonabiie ale celuilată stată ală 
monarchiei, întrucâtă ele se potă împlini fără se vatăme 
vr’ună interesă esențială ală patriei nostre. Dar de altă 
parte așteptămu — în casă când pe basa esperiințeloră 
adunate s’ar părâ amăsurată scopului o reînoire a con- 
vențiunei vamale și comerciale pentru Ungaria — se nu 
ni se refuze nici acele modificațiuni, ce le cere în- 
teresulă țării nâstre. Căci numai în casulă acesta amă 
fi în stare să corăspundemă așteptării esprimate de M. 
Vostră, că reînoirea acestei convențiuni vamale și co
merciale se va efectui câtă se pâte cu mai puține șo
văiri și cu mai puțină perdere de timpă.

..Obiectă de matură și liniștită cumpănire va formâ 
în fine și cestiunea, dâcă dela 31 Decemvre 1877 încolo 
are să mai esiste și în ce condițiuni să esiste acelă ra
portă, ce l’a stabilită articlulă de lege 25 din 1878 între 
Ungaria și banca austro-ungară pe durata de 10 ani.

«Mari și grele probleme suntă acestea, pră grațiose 
Impărată și Rege apostolică; de aceea nu ne îndoimă, 
că cu resolvarea loră vomă isbuti, dâcă putemă contâ 
pe conlucrarea energică tuturoră pătureloră națiunei 
nostre vitale. Pentru a face posibilă acâstă con
lucrare, avemă ună motivă mai multă, ca să dorimă a 
vede înlăturată totă ce ar pute periclita pacea internă 
și înțelegerea frățăscă, și totă ce prin astfelă de fre
cări, ce se provă că — fie din neștiință seu din rea 
intențiune — între rase, confesiuni său clase, 
ar pute paralisâ fie măcar și numai o mică parte a ace
lei puteri spirituale și materiale a națiunii, de a cărei vâli- 
ditare avemă trebuință în deplină măsură cu atâtă mai 
urgentă, pentru ca nisuințele nâstre îndreptate spre bi
nele tuturoră cetățeniloru statului să fie încununate de 
succesulă dorită.

«Ungaria datoresce esistența sa milenară și înflorirea 
sa împrejurăreî, că ea totdâuna a progresată sub măre- 
țulă stâgă ală libertății, sub stâgulfi acelei libertăți, care 
pe fiecare fiu credinciosă ală acestei patrii îlă îmbrățișăză 
cu egală iubire (?), aparțină elă oricărei rase, confesiuni 
ori clase, și care n’are altă dușmană mai periculosă de- 
câtă desfrîulă ce umblă sub masca libertății, care nu dă 
nici viață nici fructe, ci distruge și nimicesce. A apărâ 
adevărata libertate în orice timpă și în tote, dar în ace
lași timpă a ține departe de ea pericolulă degenerării, 
acesta e o nisuință de partea căreia totdeuna veți găsi 
pe guvernulă M. V6stre.

«Dar dăcă noi o vomă și susțină cu tătă puterea 
convingerei nostre ținendă departe nemulțămirea ce se 
provăcă artificială prin agitațiuni neîndreptățite și vătă- 
mătăre, așteptămă de altă parte dela ea, ca acolo unde 
esistă în adevără rele, ea — câtă privesce sfera ei de 
acțiune — să considere înlăturarea acestoră rele său celă 
puțină ușurarea loră, ce e posibilă pentru ămeni, ca o 
datoriă a ei.

«Pră grațiăse Rege și Domnă! Ungaria trece în a- 
cestă timpă printr’o grea crisă. Condițiunile de esistință 
ale economiei nostre, acestă isvoru escelentă ală bunei 
stări materiale, s’au schimbată cu totulă, pe când indus
tria nostră abia a trecută linia primei încercări slabe.

«Producțiunea năstră brută abia mai pote suportă, 

— ăr industria nici atâta — acea uriașă concurență ce în
tâmpină din tote părțile. Poporulă nostru e vitală, inte
ligentă și silitoră ; încordându-șl tăte puterile se luptă pen
tru esistența sa materială încontra aceloră greutăți ce se 
grămădescă înaintea lui. Elă are destulă pricepere sănă- 
tosă ca se recunoscă că isvorulă unei mari părți din aceste 
greutăți nu trebue căutată nici în patria nostră, nici chiară în 
monarchia năstră, ba nici măcar în Europa, ti în tătă lumea, 
anume în lumea transatlantică, ale cărei referințe se desvoltă 
atâtă de minunată, dar care influintâză în modă distructoră 
asupra stăriloră economice și intereseloră materiale ale 
stateloră europene. Dar deși simțimă și vedemă, că nu 
putemă să promovămă deplină acțiunea acestoră puteri 
așa (jicendă elementare, totuși nu abdicemă de speranța, că 
guvernulă care conduce afacerile țării — prin disposițiunile 
înțelepte ce va luă și prin energia și tenacitatea cetățeniloră 
statului — va conduce acâstă grea luptă în fine la ună sfârșită 
favorabilă pentru patria nostră, și că nu numai se va men
ține, ci se va și întări prin elemente nouă și vitale acea 
clasă, care o mie de ani a contribuită în modă însem
nată ca Ungaria să esiste și să rămână ungurăscă, și 
care — acâsta’i firma nostră credință — va fi în stare 
și pe viitoră încă multă vreme să corăspundă acestui 
rolă gloriosă. Suntemă convinși, că nisuință sa cătră 
acestă țintă guvernulă țării, care se bucură de deplina 
încredere a maiorității națiunii, va află ună puternică 
sprijină nu numai în firma voință a acesteia, ci de sigură 
și în bunăvoința M. Vostre, a Regelui nostru, care îngri- 
jesce ca ună părinte de binele patriei.*

SOIRILE DILEI.
Printr’ună autografă împărătescă delegațiunile suntă 

convocate în Budapesta pe diua de 27 Octomvre st. n.—6—
A. Sa prințulă de corână Rudolfă a plecată erl la 

Berlin, de unde se va duce în Prusia ostică, se facă vâ
nă tdre.

—0—
Duminecă a părăsită Viena și prințulă moșteniloră 

ală Prusiei Vilhelm, care a fostă câteva <|ile âspele M. 
Sale monarchului Franciscă Iosifă.

—0—
fiarele din Viena aducă știrea, că la 23 ale c. 

voră sosi acolo MM. LL. Regele și Regina României, ve- 
nindă dela Sigmaringen, și voră locul în castelulă din 
Laxenburgă ca âspețl ai prințului de corână Rudolfă. 
Departamentele, în cari va locul părechea regală română 
suntă întocmite deja.

—0—
Aflămă, că eri în apropriere de stația Bușteni, pe 

Prahova, mașina trenului, care venea spre Brașovu, a 
esplodată aruncândă căldarea într’o depărtare de vr’o 
30 metri. Mașinistulă a fostă ruptă în bucăți, âr fochis
tului i-a ruptă o mână și ună picioră. Mai mălțî călă
tori suntă răniți. Două vagone au deraliată, împede- 
cându-se de țăndările mașinei.

—0—
După cum anunță «Curierulă Balasană* la 1 Octom

vre, s’a celebrată la Iași serbarea pentru trista aniver
sare a decapităriii Domnului Grigore Ghica, făcându-se 
serviciu devină în biserica Bîrnoschi și panahida cuvenită 
cu totă ceremonialulă obicinuită.

—0—
Astă seră trupa teatrală germană va represenfâ 

piesa «Prințulă Methusalem,* operetă în 3 acte de Io- 
hann Strauss.

PROTESTULU IN CONTRA ALEGERII LUI LAD. TISZA 

ca deputatu dietalu.

Multe și condamnabile ilegalități s’au comisă la ale
gerile trecute pentru dieta ungurăscă. Dar ilegalitățile 
comise în cerculă electorală Bocșia nu potă afla asemă
nare în analele alegeriloră nici unui stată. Dovadă că 
libertatea alegeriloră în Ungaria constă în: corupțiune, 
amenințare, violență din partea administrațiunii și în ca
sulă estremă în baionetă.

Protestulă, ce l’au îmânată dietei alegălorii români 
din Bocșia, e ună actă de acusațiune, care e menită a 
discreditâ în fața întregei lumi pe .liberalulă' guvernă 
tisaistă.

Motivele, pe care se basâză protestulă, suntă ur- 
mătorele:

La actulă electorală au fostă două comisiuni, care 
primâu voturile: una presidată de Alexandru Herglotz, 
care a primită 571 voturi pentru Lad. Tisza, și 507 
pentru Coriolană Bredicânu, totală 1078 voturi; alta pre
sidată de Vilhelm Kruesz, care a primită 470 voturi pen
tru Tisza, și 428 pentru Coriolană Bredicânu, totală 998 
voturi. Acâsta s’a autenticatfi prin acte depuse prin cei 
doi presidențl. Lad. Tisza a întrunită deci cu totulă 
1041 voturi, âr Cor. Brediceanu 1035; Lad. Tisza a eșită 
prin urmare deputată cu o maioritate de 6 voturi.

Acestă resultată însă e datorită unui potopă de 
ilegalități, căci Lad. Tisza în cerculă Bocșia e cu totulă 
necunoscută și nici limba alegătoriloră n’o pricepe. Dar 
prin intimidări, corupțiuni și terorisărl de săptămâni întregi, 
și în (jiua alegerii prin nedreptățirl violente, administra- 
țiunea l’a scosă pe Lad. Tisza din urnă.

Pretorele cercului Bocșia, Fabri Ianos, urmată de 
panduri, a spartă în (jiua alegerii rândurile alegătoriloră 
lui Cor. Bredicânu, înfricoșându-i, amenințându-i, pro- 
mițându-le bani și decorațiuni, mai alesă pe alegătorii 
din Dochină, Binișă și Surduculă mare. Presentându-se 
alegătorii la comisiune, pretorele a denegată intrarea ce- 
loru ce voiau să voteze pentru Cor. Bredicânu. Pro- 
cederea pretorelui a fostă aprobată de pre
ședintele colegiului.

Ilegalitățile suntă atată de multe, încâtă protestulă 
nu le pote enumerâ, ci se mărginesce a dovedi falsitatea 
celoră 6 voturi, cu care Lad. Tisza a eșită deputată __
după ce nici alegătoră nu este.

Iată dovezile că cele 6 voturi — 
și alte multe — suntă false:

și apoi negreșită

I. La votare comuna Binișiu a fostă ce din urmă. 
Președintele Herglotz, văcjândă că Lad. Tisza este în mi
noritate, a admisă întâiu la votă pe acei alegători din 
numita comună, cari au votată pentru Lad. Tisza, se 
vede din registrulă autentică de votare, că 32 de alegă
tori au votată pentru numitulă candidată. Totă din acea 
comună au votată pentru C. Brediceann 37 de alegători, 
dar Herglotz a primită numai voturile aceloră alegători, 
a'căroră nume se începâu cu inițialele până inclusive la 
litera »M‘, pe când voturile celorlalți alegători, ale căroră 
inițiale de nume începă cu literile dela »M« inclusivă 
până la »Z« — le-a respinsă, din motivulă între
buințată ca apucătură: că nu este indusă în listă și eta- 
ea respectiviloră alegători, adecă a celoră ce’șl începă 
numele cu literile inițiale dela »M—Z*, din comuna Bi
nișiu.

. Va să dică, sub pretectă că lista alegătoriloră în 
acâstă parte a sa ar fi mancă, a deprimată dreptulă de 
votare ală tuturoră alegătoriloră din numita comună, cari 
au votată pentru Cor. Brediceanu, deși antistia comunală 
din Binișiu a sfată de față înaintea comisiunei, atestândă

4.

F O I L E T O N U.

Influința limbei grece asupra desvoltării cuvinteiorii șl 
asupra literaturei limbei latine.

(Urmare)

4. Animale de casă, cultura de vite, de câmpii 
și de grădini: ^ou? (fJ6o?) bos bou, (vită), poăv boare 
a sberâ, fora? (ar trebui să fie îxxo?) equus (adecă hi- 
quus, hequus) cală, 81? ovis oe, £uyov iugum jugă, 
Poaxto pasco pască, poTvjp pastor! păs(că)toră,| xuwv 
caniș câne, uXaxTd) (din uXazTeco) latro latru, ayti) 
ago lucreză, dyp6? ager agru (ogoru), dyEAr/ (<2ytpci), 
ayeipw) grex turmă, apow aro ară, yip-ro? hortus gră
dină, avo? vinum vină, peXa mei miere, Xfvov linum 
in fi, xâ5o? cadus cadă (bute), ș. alt.

5. Marină: vaco (veto) no, (în) no tfi, vafi? navis 
navă (nae), vau-c?]? nautanavară (neusitată!), rcpopa 
prora proră (partea de dinainte a corăbiei), xu0epvăv 
(dela x6{3co, zutctw cubo mă plecă înainte, și dela 
vauv corabiă în casulă acusativfi), guberno guvernezi!, 
chi v ernises că, xupepv^T7j? gubernator guv ernatoră, 
chivernisitoră, âperpo? remus lopată, vâslă, 
dyxupa ancora ancoră, anghiră sâu anchiră, ș. alt.

6. Religiunea: 0e6? deus cj 6 u, dea (jleiță, 
5îo? divus (j. e e s c ă (d i v fi), (iyw) <2yto?, âyv6?, dy dyfi^w, 
sacer, sacro, lustro, sacru, sântă, sacreză, sân- 
țescfi, curățescfi, zEpevo? templum templu, ș. alt.

Ar fi numai perdere de timpii, dacă aș mai înșiră 
aci mai multe espresiuni din viața de tâte Qilele, cari 
sunt asemenea și însemnâză totă aceea în ambele limbi; 
pentru aceea adaogă aci numai câteva vorbe: Ew (elpt) 
eo (io) mergă, ow (5(5u)pi) do dau, ordw sto stau, 
fcv/jpc sisto sisteză (facă să stea), SSoOpac sedeoședă, 
cpipw fero ducă, apzaqw rapio r ă p e s c ă, ypâcpw scribo 
scriu, pipwjaxw memini mi-a du că aminte, 8psyw 
rego conducă (regezfi), ș. alt.

Mai deosebită atențiune merită pronumele și nu
meralele, căci ele de sigură se țînă de cele mai vechi 
cuvinte și, fiindcă consună în ambele limbi, dovedescă 
că sunt rudite din cea mai îndepărtată vechime. Ele a- 
râtă în același timpă, în ce gradă de desvoltare s’au 
aflată acei Pelasgi, cari au emigrată din Epirfi în Italia, 
spre a întemeia acolo poporulă latină și limba latină. 
Să vedemă dară:

I) Asemenătatea pronumeloru și a declinațiunii 
lorii: âyti ego eu, pofi mei de mine, poc mihi (mi) mie, 
îmi, mi, pe me pre mine, mă, vwc nos noi, vwtv 
nobis nouă, ne, ni, ou tu tu, aoO tui de tine, soc tibi 
ție, îți, ți, oe te pre tine, te, atptbc vos voi, ocpGH’v 

vobispouă, vă, vi, ou sui de elă, de ea, de sine, 
of sibi lui, ei, îi, i, sie(și), E se pre elă, pre ea, 
îlă, lu, o, pre sine, se, î hi(c) ăstă, acestă, î? is 
istă, (a)estă, 85e ole, iile ăl fi, celă, 6,^, 8 qui, quin, 
quod care, ce, 8?, țț, 8 us, a, ud, cam celă, ce, r6?, 

t6 tus, ta, turn cam așa, atâtă de mare, t(?, 
și zi?, rl quis, quid, cine, ce și cineva, careva, 
6re-care, 6re-cine, ceva, 6re-ce; și

2) Asemenătatea numeraleloru: ef? (Ev?) unus 
ună, 5uo) duo doi, rpel? tres trei, TET(r)oțpe? quattuor 
(ar trebui să fie: tatuor, flind-că t schimbă fârte ade
seori cu qu, comp, t(? quis!) patru, tcEvte quinque 
cinci, sex șâse, Exid septem șâpte, 8xtd) octo 
opt fi, EvEa novem nouă, 5exa decern (Jece, EvSexa 
undecim u n u-s p r e-$ e c e, 5ud)5exa duodecim d o i-s p r e- 
4ece, ecxoac (ar fi să fie: ufxovzc, 5ufxovu-5ui? 5£xa) vi- 
ginti (adecă duiginti-bis [duis] decern) douăzeci, rpcd- 
xovra triginta treizeci, ș. alt., Exarov centum (vârîndă 
ună' n și lăpădândfi pe â) sută, 5cax6acoc (51? Exaxâacoc) 
ducenti (duo centum) două-sute, ș. alt.

(Va urma).



I

în modă oficiosă identitatea alegătoriloră respectivi atâtă 
cu privire la personă și la averile loră, câtă și la etatea 
loră. Din contră Herglotz pe toți alegătorii din Binișiu 
dela lit. »M—Z« câți au votată pentru Lad. Tisza — 
i-a admisă la votă, și anume a admisă la votă pe: 1. 
Schicht Ferencz; 2. Zsorzs Gyorgye; 3. Toma Gyorgye; 
4. Zzura Gyorgye: 5. Sighin lonă; 6. Simu Ionă; 7. Pen- 
tea Ionă; 8. Rittan George; 9. Narticza Ilia; 10. Sighin 
George; 11. Stepan Moise; 12. Slepan lonă; 13. Stan 
Ionă; 14. Reica George; 15. Hadler Jakab și 16. Stepan 
Stepan, toți locuitori din Binișiu, cari au votată pentru 
Lad. Tisza; — i-a indusă faptică între votanțî, deși eta
tea loră au e indusă în lista alegătoriloră.

Tote acestea călcări de lege le dovedesce protestulă 
cu acte în regulă și cu martorii: Georgiu Crăciună no
tară corn. în Colnică, carele a fostă notarulă comisiunei 
de alegere; Todoră Birta locuitoră din ClocovețI, Jivană 
Nihaiu locuitoră din Bocșa nemț. și Iosifă Olariu din Do- 
mană, tați bărbați de încredere pre lângă comisiunea 
electorală; în fine prin presenta antistiă comunală întregă 
a comunei Binișiu, cari la casă de lipsă se potă ascultă 
sub jurămăntă.

De aici resultă:
a) Că lista alegătoriloră din comuna Binișiu, de 

cumva ea s’a privită de nevalidă cu privire la alegătorii 
cu inițialele dela »M—Z«, atunci nu se putea, ca numai 
acei alegători să fie respinși din partea comisiunei de ale
gere, cari au votată pentru C. Bredioeanu, ci trebuia 
respinși și cei 16 alegători numiți cu numele mai susă, 
cari au votată pentru Lad. Tîsza. Prin urmare detrăgân- 
du-se din voturile 1041 ale lui L. Tisza cele 16 de mai 
susă, numărulă totală ar fi scădută la 1025, âr Tisza L. 
față cu voturile 1035, valide și neescepționabile ale lui 
Cor. Bredlceanu, — rămânea în minoritate cu 10 voturi.

b) Seu că comisiunea electorală, dendată ce ea a 
acceptată cele 16 voturi pentru Lad. Tisza, în contra afir
matei mancilățl a listei desă amintite, avea dreptă și da- 
torință a acceptă și.pre cele 14 voturi, cari s’au dată 
pentru Coriol. Brediceanu; și în acestă casă voturile lui 
G. Brediceanu dela 1035 sporău la 1049, ără L. Tisza, 
avăndă 1041 de voturi, ar fi rămasă cu 8 voturi în mi
noritate față cu Cor. Brediceanu.

c) In fine că, dacă comisiunea electorală a dechia- 
rată de nevalidă întrăga listă de alegători din Binișiu, 
din causa despomenitei mancități, ăi nu admitea nici ună 
unică alegătoră la votă din cei cu »M—Z,« atunci din 
totalitatea voturiloră de 1041 ale lui L. Tisza trebuia să 
sustragă pe cele 32 de voturi din Binișiu, reducândă 
totalitatea loră Ia 1009, și asemenea și din totalitatea de 
1035 de voturi ale lui Cor. Brediceanu să detragă pe 
cele 18 voturi căpătate în aceași comună, reducându-le 
la 1017, — și pe basa acestui resultată trebuiâ să con
state, că Cor. Brediceanu este cu 8 voturi în maioritate 
față cu L. Tisza.

Pe basa acestora se constată evidentă, că purce- 
Zândă din ori care punctă ală dreptății și legalității, ma- 
maioritatea voLuriloră în tată chipulă resultâ în favOrea 
candidatului Cor. Brediceanu, pe când din contră resultatulă 
contrară: cu maioritatea de 6 voturi pentru L. Tisza nu 
s’a putută escamotâ altă cum, de câtă prin ofensarea 
dreptății și legii.

Motivele și probele produse în acestă punctă I suntă 
îndestulităre nu numai pentru nimicirea resultatului elec
torală, ci chiar și pentru proclamarea lui Cor. Bredi
ceanu ca deputată ală Bocșei.

II. Ca votanțî pentru candidatulă L. Tisza suntă 
induși în protocolulă de votisare: Milia Rusalimă, Petia 
Nicola, Crăciun Latzkits, Petru Schera, Giuregi Tafa 
Petru Gerlița, Mateia Latzkits, Ionă Opiița, George Urdă, 
Iankov Milja, Nicola Blazs și Filka Milja toți locuitori 
din Lupacă, cari nu au participată de felă la 
alegere, prin urmare nici că a fostă posibilă, ca ei să 
fi votată. Este deci ună falsificată Introducerea 
loră ca votanțî în lista celor ă ce au votată. 
Ca să probeze acăsta alătură ună atestată valabilă din 
carele se vede că: în loculă lui Milia Rusalimă,   a 
votată Mazăre Nedelcu; în loculă și numele lui Petru 
Schera — a votată Crăciună Vătavă; ăr în loculă lui 
Latzkits, — a votată Crăciună Magdits, toți locuitori din 
Lupacă.

Totă pentru Lad. Tisza suntă înșirați ca votanțî și 
Fr. Almășiană din Clocotița, Milia Beția, Jovană Beția 
Nicol. Beția și Giuragl Mircione, toți din Clocotița, mai 
departe Andrei Luvacă, Petru Lugojanu, Mateiu Miculă 
Filipă VlasicI, Milia Potoșiană și Jacobă VlasicI, toți 
locuitori din Vodnică, cari nu au fostă de față la 
actulă electorală și totuși suntă introduși că au 
votată pentru Lad. Tisza. Spre a dovedi acăsta pro
testulă se provdcă la toți acești numiți indivizi și }ncă 
și la Milia Schera, Giuraci Schera și la Laies Milia lo
cuitori din Lupacă; la Georgiu Stan din Gorulia; Sera- 
fimă Zsurca și Petru Drăgană din Ciudanoveti; la Petru 
Drugia din Rafinti, cari se potă ascultă sub jură- 
măntă-

III. Ivan Gâscă, Ioană Lepa și Stingu Damaschină

ZDizx dieta Croației.▼
In ședința dela 11 Octomvre a dietei croate s’a des- 

bătută asupra alegerii din lvan Zabno. Raportorulă 
PopovicI a învinovățită pe episcopulă Strossmayer, că a 
influențată cumplită clerulă său în favorea oposițiunei. 
Pănă aci desbaterile au urmată în liniște.

Acum urmară discuțiunile asupra alegerii advoca
tului și notarului publică PancovicI în Brlog. Liniștea 
_ i-i --------------  A r . «se schimbă, acum în furtună.

Starcevicianii propuseră prin Bacarcicî, ca alegerea 
lui PancovicI să se supună unei comisiuni investigatbre, 
pe când raportorulă PopovicI propuse să se verifice' La 
stăruința oposițiunii, președintele Hrvat dă voe să se ci- 
tăscă protestulă, în care se spune că la alegere s’au co
misă neregularitățl și că PancovicI, acum 20 de ani ca 
căpitană auditoră în Glina, ’și-a ispășită crima comisă 
din lăcomia de bani prin arestă de 3 luni.

Bacarcicî: ,AțI aurită acusațiunea. Dăcă e 
adevărată, nici unulă din voi nu va suferi pe acestă omă 
în mijloculă nostru! Adeseori i s’a imputată acăsta lui 
PancovicI și elă nici odată nu s’a apărată pănă acum 
înaintea justiției. In țăra litorală i s’a sustrasă unui ale
gătoră dreptulă de alegere din causa jocuriloră de ha- 
sardă și voi vreți să suferițl în mijloculă 
vostru ună hoță ordinară? Dăcă nu admiteți in
vestigarea, atunci puteți strămută imediată dieta 
la Lepoglava (pușcăria țării).«

PancovicI: ,Trăiescă de 20 de ani în Zengg, 
amă fostă multă clevetită și dușmănită, dăr prin nimică 
nu mi s’a dovedită fapta imputată. Deja faptulă, că de 
16 ani ocupă ună postă de încredere ca notară publică, 
eschide ori ce îndoială în onestitatea mea. Acum 20 de 
ani amă fostă condamnată la arestă de 3 luni pentru 
o abatere în oficiu. Am fostă numită notară publică 
sub MazsuranicI, am fostă suspendată pentru aceeași în
vinovățire, m’am plânsă la Maiestatea Sa și monarchulă 
după învestigațiunea făcută, a binevoită a declară, că 
PancovicI e nepătată. Declară totulă ca o denunțare 
miserabilă din partea contrariloră mei politici. Dăcă o- 
posițiunea se plânge de influințărl violente în alegeri 
atunci trebue să declară, că ea a amenințată în dislric- 
tulă meu cu omoră și focă, ca să înspăimânte pe ale
gătorii mei.» (Vorbitorulă cetesce o scrisăre incendiară 
care a fostă lipită pe casa unui alegătoră).

Pa vio viei: , Antevorbitorul n’a contrazisă, că 
a fostă condamnantă pentru furtă și concediată din ar
mată. Ună omă, pe care întrăga țară lilorală îlă declară 
coțcară, nu p6te ședâ între noi. Elă e eschisă din tote 
societățile oneste din Zengg și fostulă directoră ală cassei 
de economii din Zengg, unulă din cei mai buni amici ai 
lui PancovicI, i-a <Zisti odată în mijloculă drumului: ,Ai 
furată 100 fl. din Cassa de economii!*

Cm co vi ci Zice, că păte dovedi cu acte, că 
aceste învinovățiri suntă nefundate.

Starcevicl: «Unde suntă actele?»

locuitori în Gerlisce s’au presentată la comiss. de alegere, 
identitatea loră a fostă constatată din partea antistei co
munale, au votată pentru Cor. Brediceanu, dăr preșe
dintele a deprimată voturile loră sub cuvântă că între- 
bându-i de etatea loră, ei ’și-au dictată etatea cu o di- 
ferință de 1—2 ani de cum erâ introdusă în lista ale
gătoriloră.

Aceste voturi deprimate nu au fostă înregistrate 
nicăeri. Spre dovedirea acestoră fapte se alătură ates- 
tatulă comunală.

Prin doveZile așternute se probeză pe deplină, că 
maioritatea de voturi a lui Lad. Tisza nu este câștigată 
pe cale legală, ci eschisivă prin forță, prin illegalități 
criminale, din care causă acăstă alegere trebue desvali- 
dată necondiționată.

La protestă s’au alăturată plenipotența autentică a 
advocatului Fabius Rezeiu, carele este autorisată a 
aperâ acâstă causă. Totodată s’a depusă la cassa dietei în p0£^- . Monarchulă Șl-a pusă semnătura,
1000 fl. spre asigurarea speseloră ce s’ar recere cu o 
eventuală cercetare a protestului.

După acăsta urmâză cererea ca: dieta să pro
clame pe Cor. Brediceanu ca deputată alesă 
ală cercului Bogșia; ăr dăcă acăsta nu s’ar pută, 
atunci dieta să casseze alegerea săvârșită la 16 Iulie a. 
c. și să ordineze alegere nouă.

SubscrișI la protestă: Nicolae Cocosiu (nr. 1557, 
Todoră Fratescu (nr. 72), Petru Oncea (nr. 53), Marcu 
Huma (353), Mândru Socolană (nr. 12 și 298), Const. 
Oncea (nr. 321), Moise Crina (250), Axentie Barbu (nr. 
285), George Dragoiu (nr. 67), Costa Once (nr. 349). 
Pavelă Once (nr. 280), Nicolae Oncea (nr. 315), Const. 
Calniceanu (260), Iacobă Zseba (nr, 193). toți locuitori 
și alegători din Bocșa română.

Sera Milia (nr. 181) locuitoră și alegătoră din Lu
pacă; Vasilie DiaconovicI (nr. 60), Ionă ZsivoinovicI (nr. 
66) locuitori și alegători din Bocșa română; Nicolae A- 
vramă (nr. 48) locuitoră și alegătoră din Vasiora.

Urmăză 2 martori precum și clausula notarului 
publică, prin carea se autentică identitatea de personă.

Cmc o viei: «La presidiulă guvernului țării. Ș 
apoi ordinulă M. Sale, de a se ridică suspendarea lui 
PancovicI, ajunge, ca să facă a amuți ori ce învinovățire.*

Tuscană: «Impăratulă nu păte face dintr’ună 
hoță ună omă cinstită. Hoțulă rămâne hoță !<

Mazur a declară, că Voncina și Miscatovic’, cari 
în 1871 editau «Zatocsnik,» învinovățâu în taie pe Pan- 
ciovicl, că e spionă secretă și hoță. Aceștia, fiindă 
dațl în judecată de PancovicI, au fostă achitați. Dispo- 
sițiunea M. Sale, prin care ridică hotărârea autorității 
administrative, e ceva ne mai auZită în viața constitu
țională.

Starcevicl: «Chiar și în țările despotice este ună 
scandală așa ceva!*

Mazur a: »M. Sa n’avea dreptulă să anuleze o 
decisiune administrativă; nici chiar ministrulă BedecovicI 
n’a avută curagiulă să îmâneze cererea de reîntregirea 
i„: n • Monarchulă Șl-a pusă semnătura,
pentru că PancovicI a .făcută servicii ideei austriace și a 
intervenită pentru elă ună generală. Monarchulă p6te 
ertă, dăr semnătura nu dă lui PancovicI dreptulă, d’a-lă 
consideră noi ca colegă.» (Zsivio în stânga.)

ZsivcovicI, tarte agitată: «Modulă de vorbire 
ală d-lui Mazura mă provocă să vorbescă. D-sa pbte 
cleveti aci, pentru că scie că imunitatea îlă protejeză. 
CrncovicI a vorbită, nu ca advocată, ci ca omă cinstită. 
Voi însă procedețl după principiulă: cal n miliare au- 
dacter; aveți onorea numai pe limbă, dăr procederea 
vostră nu-i onestă. Cum cutezi, d-le Mazura, ca doctoră 
în dreptă, ca juristă ce ești, să declari că în pre gra- 
țidsa semnătură nu e ună motivă curată, să ridici o ast- 
felă de nefundată învinovățire, despre care scii, că ori ce 
tribunală te-ar respinge? Vorbirea întrâgă a fostă o de
nunțare. Dăcă pe mine m’ai fi atăcată astfelă, așă pro- 
cede altfelă cu d-ta. Voiu votâ pentru verificarea ale
gerii, ca să vă dovedescă că nu mă înspăimântă de te- 
rorismulă vostru.»

StancovicI, șefulă secțiunii: «Corona este păzi- 
torea dreptății în stată. Este dreptulă sfântă ală fiecă
ruia, d’a se plânge cătră cordnă și totă așa de necon
testată e dreptulă coronei d’a anulâ nedreptățirile autori- 
tățiloră administrative.»

Mazura cere cuvântulă în cestiune personală. — 
Președintele: «Nu vi-lă potă dâ.* — Mazura: 
«Am fostă ofensată.* — Președintele: «N’ațl fostă 
ofensată, dincontră ați numttă totă maioritatea ne- 
onestă.»

Mazura: »Protesteză, că am ofensată dieta. Zsiv
covicI m’a numită denunțantă, prin urmare cu totă drep
tulă îlă potă numi comediantă! »

Kamenar: «Dăcă PancovicI are untă pe capă, să 
nu umble în s6re.«

O agitațiune generălă e în dietă; câțiva deputațl 
ceră să se vâZă actele. Davidă Starcevicl vrea să 
vorbescă, dar e împedecată prin închiderea ședinței.

SCĂDEREA PREȚUR1L0RU CEREALELORU.
Cetimă în «Curierulă Financiară*: Amorțâla ce se 

observă în piața efecteloră își găsesce origina în amor- 
țela și în lipsa absolută de afaceri în grâne. Una nu e 
decâtă consecința celeilalte. Se scie că anulă curentă 
n’a fostă de felă strălucită pentru agricultori, din contră 
elă pote fi considerată printre cei mai nenorociți. Re
colta a fostă în -genere slabă în cantitate, și la acesta s’a 
mai adausă că prețurile suntă escepțională de mici, grâulă 
a perdută deja 25 lei de chilă, porumbulă 6—7, secara 
3—4 și orzulă 2—3. Așa, depreciare a prețuriloră nu 
au mai înregistrată comersanții și producătorii noștri din 
epoce depărtate: la 1858 când grânele erau rele și la 
1864 când, deși calitatea erâ satisfăcătore, dăr tote grâ
nele erau umede. In anulă acesta, pentru grânele cele 
mai bune se oferă prețuri ridicule, cari suntă departe d’a 
acoperi cheltuelile cultivateriloră. Și chiar cu acestă 
preță exportațiunea este aprope nulă 'în porturi. Țările 
consumătore au avută în genere o recoltă bună. Anglia, 
care absdrbe de ordinară trei pătrimi din prisosulă pro- 
ducteloră nostre, și care prin urmare jâcă ună rolă ho- 
tărîtoră pentru agricultorii români, îșî are tote depositele 
sale pline cum de mulți ani nu sa văZută. Lipsa de ce
reri prin urmare din partea centreloră de consumațiune, 
enorma producțiune de estimpă în America, la care s’a 
mai adausă și urcarea navluriloră în urma colerei care 
a necesitată carantinele, a adusă cu ele scăderea esage- 
rată a prețuriloră și stagnațiunea afaceriloră de cereale. 
Și cândă porturile nu mișcă de felă, când depositele stau 
inlacte, nu trebue să ne surprindă stagnațiunea ce per
sistă și în piețele nâstre de efecte.

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

DIVERSE.
Vinii nou transfromată în veohîu. — Umple sti

clele cu vină lăsândă în (ie-care lipsă unii păhară, astu- 
pă-le bine și așăZă-le într’o tingire cu apă, pe fundulă 
căreia ai așezată unu slrată de pae, și încăl^esce până 
va obcină apa 60 grade Reaumur, scdte atuncî sticlele și 
umple-le astupăndu-le și conservându-le. Vinuri nouă 
obțină prin procedarea acesta, grstulă vlnuriloră de 10 
până la 12 ani.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel JIureșianu



Cursulu la bursa de Viena
din 14 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 123.05 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 93.25 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 88.89 
împrumutul^ căilorii ferate

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

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.80 

Amortisarea datoriei căi-
■ loru ferate de os tu 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-

miștt................................ 99.50
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale transilvane 100.—

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

vinii ung............................. 98.15
Imprumutulu cu, premiu

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

Tisei și Segedinului . 114.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 82.— 
Renta de aură austr. . . 103.— 
Losurile din 1860 . . . 134 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 283.50 
Act. băncel de credită austr. 283. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’orî.................. 9.69'/u
Mărci 100 împ. germ. . . 59.85 
Londra 10 Livres sterlinge 122.15

SSwrsa de Btucui’escl.
Cota oficială dela 1 Octomvre st, v. 1884.

Renta română (5%). . . . Curnp. vend.
Renta roin. amort. (5°/0) . . > 93’/8 »

» convert. (6%) . . >

împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » >

Credit fonc. rural (7°/0) • • » »
» „ ,, (5°/o) ■ • n
» » urban (7°/0) • • » >

» (6°/o) • • » »

* . » (5°/o) ■ ._ » »

Banca națională a României „ 1390 >
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > , 372

* » » Națională . . » 244 >

Aură.................................... • > • • » 6-150/
Bancnote austriace contra aură > • • » •

Cursulu pieței Brașovu
din 14 Octomvre st. i>. 1884.

Bancnote românescl . . . Gump. 9.07 Vând. 9.08
Argint românesc .... . > 9.— » 9.05
Napoleon-d’orî................. . > 9.66 > 9J‘9
Lire turcescl..................... . . > 10.92 • 10.98
Imperiali......................... . . » 9.90 > 9.94
Galbeni............................. . . > 5.65 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.— > 101.50
Ruble RusescI................. . » 122.— » 123.—
Discontulă » ■ . . 7—10 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Trari- 
zjl silvaniei“ se potii cump&ra în tutunge

ria lui Cxross (în casa prefecturei.)

■

1
în „Gazeta Transilvaniei.^

Anunciurl în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—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 Bassarabianm Oalfoglu «& Comp. 

BULETINU

BRĂILA 28 Septemvre 1884.

Vendetoră Cumperetoră Felulft Kilo Libre Pretultt
3

Notite

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

P. Vamvuri I. D. Nicolopulo &C-ie. Porumbă 550 58sfi 58 — Caică
N. P. Politis & C-ie. dt. 650 59Va 58 — mag. cu bile

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

. t 10° 

. . 15° 

. . 20° 

. . 30°

. . 40° 

. . 50°

oriderepețiri
v
v
v
v 

de

o 
o 
o 
o 
o 
o

??

??

??

??
??

Dela
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustb

Brasovu 1113 Maiu 1884.
7 I

20

5?

r 
repețiri în susti

Bole
EGRETE

Chiar’ acum au eșittt de sub tiparu
și se potă procură dela

Cancelaria Negruțiu dm Cheria (Szamos-Ujvăr)

pentru

pruncii școlari de ambe sexele 

= Ou multe ieoaie

și confessiunele 

frnmose.

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

Prea Sântei Vergure Maria 
NÂSCĂ'IOREI de DUMNEZEU 

urmată de

mai multe rugăciuni fnmose.
Cu mai multe ieone frumdse.

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

4—5

le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pScatelorti tinereței (onania) slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

I)r. Bella,
membru a mai multoră societăți scientifice etc.

6. Place (lo la Nation, 6. — PARIS.

Mersulu tremmloru
pe linia Predealit-Bsidapesta a călei ferate orientale (le stată reg. ung.

S®redcaIts-IBw<iapesta JBudapesta—S®redealii

Bucurescl
Predealu
Timișă

Brașovu

Feldidra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole
MediașO 
Copșa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelfl
Teiuștt
Aiud’tt
Vințulu de susO 
Uiora
Cucerdea
Gliirișă
Apahida

• (
Clușnt £

Nedeșdu 
Ghirbeu
Aghirișii
Stana
Huiedinfi
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsărhely
Vârad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persâne
Trenu 

omnibus

7.15 __
1.09 —
1.33 —_ —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
—• 1.45 3.22
7.38 2.26 4.1.5
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5.59 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10 16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.51 9.52 2.05
1.21 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 1.1.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

persâne

Nota: Orele de nopte sunttt cele dintre liniile grose-

3.50
10.15
10.50

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenft 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30
1

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 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Țelegd 5.02 10.28 3.56
R6v 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 —
Cin sin ( 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 —
Vințultt de susti 12.19 10.07
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușu. 1.15 11.32 9.40
Crăciunela 1.44 12.03 —
BlașO 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașâ 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 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
Brasovu S

Timișîi

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI ■■ — 10.25

Tipografia Alexi Brașovă.


