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.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
Pe una an0 12 fior., pe șâse luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

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

Nou Abonamente
Ia

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

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

Abonamentul^: Pentru Austro-Ungaria cu 
posta: pe trei luni 3 11., pe șese luni 6 11., pe ună ană 
12 fi. Pentru România și străinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe nnti ană 36 
franci.

RugămU pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-șl 
reînoi de cu vreme pr enumerările, pentru ca trimi
terea ^iaruhii să nu se întrerupă.REDACTIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI"

Brașovu în 6 (18) Octomvre.
Protestului alegătorilor!! români din Bocșia 

în contra alegerii lui Ladislau Tisza a fostă res
pinsă de comisiunea judiciară a camerei ungare. 
Fratele ministrului-președinte nu putea râmând de 
minciună față cu ună agitatoră „daco-română,“ 
asta eră de prevăzută. Nu pentru aceea s’au 
comisă cu ocasiunea alegerii nenumăratele ilega
lități, ca totă aceia cari le-au comisă să vină a- 
poi să le dea pe față.

Proiectulă de adresă ală Tiszaiștiloru face 
multă sgomotă despre aceea, cum progresdză sta- 
tulă ungară sub stăgulă libertății și anume ală 
acelei libertăți, care pe toți fiii îi îmbrățișdză cu 
egală iubire „aparțină ei ori-cărei rasse, confe
siuni ori clase."

Minciună și drăși minciună. Afacerea din 
Bocșa română o dovedesce. Acolo suntă numai 
alegători români. Ladislau Tisza a fostă im
pusă cu forța ca candidată din partea guver
nului. Inimile alegătoriloră erau numai cu can- 
didatulă loră națională Coriolană Brediceanu. 
Stdgulă libertății însă a fâlfâită numai pentru 
Tisza Laszlo. Protestulă Bocșaniloră, ce l’amă pu
blicată în numărulă dela 4 (16) Octomvre, ne 
arată destulă de convingătoră câtă de mare a 
fostă desfreulă ,,libertății,“ de care s’au folosită 
organele guvernului, spre a scdte la alegere pe 
d-lă Tisza. Alegătorii români au fostă amenin
țați în totă modulă, s’au pusă în lucrare contra 
loră t6te mijldcele de corupțiune, chiar și forța 
brutală și, vădenclu că nici așa nu merge, ar- 
gații guvernului au mersă pănă acolo cu liberta- 
tatea, încâtă au falsificată voturile alegătoriloră. 
Numai așa a fostă cu putință a scdte din urnă 
cu șdse voturi maioritate pe Ladislau Tisza, care 
eră cu totulă străină alegătoriloră români din 
Bocșa.

Acâsta este libertatea cu care se fălesce d-nu 
Max Falk în proiectulă de adresă?

Cu totulă altă nume îi dau domnii Apponyi 
și Iranyi. Ei vorbescă numai de „desfreulă 
celoră dela putere, “ care omdră adevărata li
bertate.

Recundscemă, că dmenii oposițiunei maghiare 
nu se gândescă decâtu la interesele partidelor^ 
loră, când aruncă în fața guvernului grava acu- 
sațiune, că la alegerile trecute a călcată în pi- 
cidre libertatea. P6te că ei ajungendu la cârmă 
mu ar fi multă mai cruțători, față cu candidații 
noștri naționali, ca Tiszaiștii. Pentru acuma însă 
este de mare preță pentru noi constatarea ie-o

facă proiectele loră de adresă în privința ilega-1 
litățiloru. și abusuriloră organeloră guvernului la 
alegerile trecute.

Vorbindă de multele și marile abusuri co
mise la alegerile trecD.fi. proiectulă de adresă 
ală „partidei independenței unită cu cea dela 1848" 
dfce:

„Totă felulă de corupțiuni, influințări ne
iertate, presiuni făcute de amploiați asupra cetă- 
țeniloră, ce le-amă esperiată în fdrte multe 
cercuri, ici și colo chiar întrebuințarea directă a 
forței, înveninăză moravurile poporului, îlă de-' 
moralisâză, și alegerile nu mai potă fi considerate 
ca ună resultată ală liberei voințe a națiunei. 
Asemeni mijldce facă ca poporulu să-și părdă 
încrederea nu numai în camera deputațiloră, ci și 
în sistemulă parlamentară.“

Dăcă oposiționalii unguri se temă că încă 
de aci încolo aderenții lor potă pierde încrederea în 
parlamentarismul^ ungurescă, noi din parte-ne ii 
putemă asigură, că amu pierdut’o de multă.

Casulă cu alegerea forțată a lui Ladislau 
Tisza în cerculă Bocșei române este numai o ve
rigă în lanțulă nesfârșită de nedreptății’!, ce amă 
avută a le suferi până acuma din partea purtă- 
toriloră stdgului libertății tiszaiste.

Insemnămă dăr pe răboșă și sentința ce a 
adus’o comisiunea judiciară asupra protestului a- 
legătoriloră noștri din Bocșa română și așteptămă, 
gata fiindă la noue desperate lupte și cu cre
dință tare în causa ndstră sântă, sfirșitulă între- 
gei comedie a libertății maghiare.

-—-o------

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

^Budapesta, 18 Octomvre. — Alegerea 
lui Ladislau Tisza în Bocșa română a fostă 
eri verificată. (!!■’)

Contra alegere! lui Alexandru Karolyi s’a 
ordonată cercetare.

JKerlinu, 18 Octomvre. — Soirile răspân
dite de diferite (jiare, că ambasadorulă Rusiei 
Orloff și-ar fi dată demisiunea, suntă neînteme
iate.

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

CRONICA POLITICĂ.
In 15 1. c. s’a începută discusiunea asupra adresei 

în camera ungară. Ea s’a introdusă prin discursurile 
lungi ale raportoriloră diferiteloră proiecte. Inceputulă 
l’a făcută raportorulă maiorității Berzeviczy. După 
elă a urmată noulă președinteală «partidei independen
ței unită cu cea dela 1848.*  Daniel Iranyi, s’a 
pronunțată forte categorică în contra prelungirei periodei 
legislative și în contra tuturoră măsuriloră e s- 
cepționale. Discursulă lui a fostă forte aplaudată din 
partea stângei. A urmată cornițele Albert Apponyi, care 
a pledată pentru proiectulă de adresă ală oposițiunei mo
derate. Președintele antiseiniLică br. Andreanszky a 
mărturisită că fie-care Maghiară este în ascunsă antise
mită. Elă și partida lui au celă puțină curagiulă să-o 
spună pe față că nu potă suferi pe Evrei. «Când vomă 
fi în cea mai mare strîmtore, bursa va refusâ a ne dă 
împrumută, de aceea ar fi mai cu minte ca să se Intro
ducă de pe acuma darea de bursă, care ar aduce nouă 
venite statului. *

, In qiua următăre, 16 1. c., ministrulă-președinte 
Tisza a declarată, că nu păte primi interpretarea ce-o 
dau foile vienesepasagiului din proiectulă de adresă privitoră 
la politica erterioră. >N’am vrută, Zise elă, săofensămă său să 
respingemă nici o putere, care doresce susținerea păcii. 
Alianța cu Germania s’a încheiată pentru susținerea păcii; eu 
<“âtă am putută am pledată pentru ea și amă stăruită,

1 ca să t.răimă în intimă amicițiă. Pe câtă sciu eu și sunt 
convinsă, scopulă alianței ndstre cu Germania este apă
rarea păcii europene contra orl-cărei eventualități 
Efectulă alianței s’a manifestată prin aceea, că a avută 
o putere atractivă pentru tote acelea puteri, cari aseme
nea voiescă susținerea păcii. Este fdrte imbucură- 
toră, că se află mai multe puteri de acestea.*  
— Mare tăcere a domnită în cameră când ministrulă a 
făcută acestă declarațiune.

*
Domnii Poloni suntă încântat! de proiectulă de a- 

dresă ală partidei liberale din parlamentulă ungurescă 
, și mai cu săma de pasagiulă acela, care vorbesce despre 
;■ politica esternă a monarchiei, pentru că proiectulă cu
prinde în sine o săgătă îndreptată contra Rusiei. »Gazeta 
Naradova*  îșî arată mulțămirea, că Ungurii în modă de
monstrativă și-au manifestată antipatia în contra Rusiei 
și în contra alianței cu acestă imperiu. Părerea care 
susține, că Ungurii chiar din considerațiunl de bună cu- 

I viință politică trebuiau să se ferâscă de acestă afrontă 
față cu Rusia, o declară «Gazeta Narodova*  de naivă.

Părerile Poloniloră despre proiectulă de adresă un
gurescă nu potă surprinde pe nimeni, dice »N. fr. Presse.< 
Scimă că contele Dzieduszycki, pledândă pentru realisarea 
tradițiuniloră lageloniloră, a disă că eliberarea Poloniloră 
neaustriaci trebue să fie țînta Austriei. Der entusias- 
mulă ce l’a provocată proiectulă de adresă ungurescă 
la dușmanii înverșunați ai ori cărei relațiunl pacinice 
dintre Austro-Ungaria și dintre Rusia, adauge »N. fr. 
Presse,*  ar pute servi în Pesta ca îndegetare, pentru ce 
scopuri se păte esploatâ pasagiu'ă din proiectulă de adresă 
despre relațiunile esterne ale monarchiei.

*
In ședința dela 1.5 1. c. a dietei boeme a presen- 

tată cornițele Henrică Clam-Martinitz o propunere, 
prin care cere, ca la tăte scolele medie din Boemia sus
ținute de stată, fără deosebire dăcă suntă cehe său ger
mane, să se introducă limba a doua a țărei ca studiu 
obligată pentru toți școlarii, ai căroră părinți nu au cerută 
anume dispensarea loră dela învățarea acestei limbi. 
Germanii, cari ar voi să evite câtă mai multă ca copîii 
loră se fie constrînșl a învăță și lmba boemă, dică că 
acăstă propunere stă în contrazicere cu «legea Kviczala,*  
despre care amă vorbită în numărulă trecută.

*
După cum află o făiă din Berlină, Anglia are de 

gândă, ca să mărgă la conferința, care se va adună pen
tru cestiunea Congului, numai sub condițiune, decă 
aceea conferință va luă concluse numai cu privire la 
câștigarea teritoriilor!! africane, cari încă nu se țină de 
nici ună stată eurcpănă Dăcă Anglia face dependentă 
participarea sa la conferință numai dela acestă condiți
une, apoi dorința ei s’a împlinită prin răspunsulă ce l’a 
dată cancelarulă germană baronului'Courcel din 13 Sep- 
temvre. «Noi avemă de scopă — scrie Bismark — să 
căutămă negoțului germană din Africa puncte accesibile, 
cari nu depindă de alte staturi europene. «Pe lengă aceea asi- 
gurezăbaronulă Courcel în depeșa din 29 Septem., căFrancia 
n’are de gândă, ca să estindă regimulă, ce se va stipulă 
pentru Congo, și pentru coloniile sale din Gabou, Guinea 
și din Senegală. După espectorațiunile lui ,Times,« An
glia ar pretinde Nigerulă și teritoruhl său pentru sine. 
După cum comunică unele foi, împeratulă Germaniei s’ar 
fi adresată printr’o scrisdre în cestiunea Congului și cătră 
regele Portugaliei. Ministrulă Portugaliei, care petrecu 
mai mnltă timpă în Berlină, duse împăratului Germaniei 
răspunsulă regelui Portugaliei. Cuprinsulă scrisorii îm
părătesei nu este cunoscută, totuși se presupune, că ea 
nu s’a atinsă de conflictulă dintre Portugalia și dintre Asso- 
ciation Africaine pentru teritorulă de pe țărmulă rîului 
Congo.

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

PROIECTULU DE ADRESA ALU ANTISEMIȚILORU,
In numărulă de erî ală f<5iei nostre amă dată la 

«Cronica politică*  unele amănunte despre proiectulă de 
adresă ală antisemițiloră, în care se afirmă, că jidovii 
suntă domnii banului în Ungaria și că prin influința loră 
dispună de statulă ungurescă.

Gredemă, că interesăză pe cetitorii noștri să cunoscă

trecD.fi


întregii cuprinsulă proiectului de adresă antisemită; de 
aceea continuămă adi a’lă resumâ în totală.

Proiectulă dice, că legislativa din 1867 a comisă 
o mare greșâlă, emancipândă necondiționată pe jidovi, 
căci aceștia au produsă acele agitațiuni de rassă, despre 
care se vorbesce în discursulu tronului Prin o proce- 
dere energică încontra apăsațiloră, prin aceea, că se iau 
disposițiuni d’a se pune freu apăsătoriloră, relele esistente 
numai se’nmulțescu. Abia suntă 17 ani, decând jidovii 
n’avâu dreptă să aibă avere imobilă, și adi proprietățile 
din fârte multe comitate suntă în mănile loră, pe' când 
adevărații proprietari au devenită cerșetori și suntă fără 
patriă. Clasa agricultoriloră e stârsă de cămătari, cari o 
pândescă ca lupii și cari o prăpădescă. Astfelă e răs
plătită acăstă clasă, care a apărată Ungaria și națiunea 
ungurăscă o mie de ani încontra dușmaniloră. Antise- 
miții declară, că ei nu voră să vedă Ungaria cutropită 
și stârsă de lăcustele jidovesci ca Galiția și Bucovina. 
De aceea ei atragă părintesca atențiune a M. Sale asupra 
acestei stări critice. Numai acolo, unde principiile ega
lei îndreptățiri nu stau numai pe hârtiă, ci se și practi
că, monarchia înfloresce. Răpedea progresare a jidoviș
inului în dauna și nimicirea popâreloru creștine este o 
urmare a acelei nedreptății!, care se ascunde sub man
taua egalei îndreptățiri fictive, atâtă de multă accentuate 
de pseudoliberalismă.

Jidovimea posede ună organă centrală, care e așa 
de strînsă unită cu «Alianța israelită,*  încâtă îndrăsnimă 
a afirmă, că jidovii din țăra ndstră ’și esercită tâte drep
turile loră politice fățișă după o comandă primită din 
afară. încontra acestei asociațiuni înspăimântătâre popo- 
rulă creștină n’are nici ună mijlocă de apărare. Jidovii 
suntă, cari împingă guvernulă responsabilă ală M. 
Vdstre pe calea celei mai severe reacțiuni. Jidovii posedă 
o cancelariă a țerei, ,Alianța israelită*  are pretudinde- 
nea filiale, suntă reuniuni jidovesci agricole și industriale, 
pe când creștinulă e oprită de guvernulă M. Vostre de 
a înființa astfelă de reuniuni. Jidovii au confiscată deja 
în favârea loră libertatea întruniriloră și reuniuniloră, și 
acum ni se amenință chiar libertatea presei numai de 
dragulă jidoviloră, așa că noi nici buzele nu vomă mai 
cuteză a le deschide. Dar națiunea ungară nu’și va plecă 
capulil sub jugulă jidovimei. . Jidovii se sustragă dela 
serviciulă militară, jidovii suntă ertați de dări și au pri
vilegii din partea stalului, pe când creștiniloră le face 
apărarea imposibilă. O lege bună în contra cămătari- 
loră statulă se codesce a aduce și astfelă capitalulă mo
bilă jidovescă, afară de privilegiele sale naturale, mai 
are și privilegii legale 1 Acestă stată, care asigură jido
viloră atâtea avantagie nedrepte, năgă chiar egala în
dreptățire! Ei înmormăntăză basele societății creștine și, 
după nimicirea morală a popărăloră creștine, va urmă 
răsturnarea dinastieloră și tronuriloră creștine.

*) Comp. Dirksen pag. 507.
**) Comp. Liviu V, 49.

Proiectulă de adresă antisemită încheiă astfelă:
,Dăcă jidovimea va face poporulă Ungariei cerșe- 

toră; dăcă ea îi sapă de sub piciâre pămentulă, pe care 
l’a apărată elă în sute de lupte și l’a adăpată cu sudâ- 
rea muncei sale grele; dăcă ea îi răpesce poporului, pe 
care deja moralicesce l’a depravată, chiar și libertățile' 
constituționale de mii de ani: atunci căta de cerșetori, 
de âmeni fără patriă și de sclavi depravați, în momentulă 
periculului, cu tdtă bună voința abia va fi în stare, însu
flețită printr’ună nou strigătă de luptă «vitam et sangui- 
nem,« să apere pe regele, patria și națiunea loră.*

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

SOIRILE DILEI.
La Congresulă internațională filoxerică, ce se va 

deschide luna asta la Turin, va asistă, dice ,Răsboiulă,« 
ca delegată din partea României d. Dr. Brânză.

—0-
Din anuarulă ministerului culteloră pe 1883 resultă 

că în tâtă România, suntă 6817 biserici; personalulă 
bisericescă se ridică la suma de 23,023 inși și anume 
7026 preoți și diacou’, 11,190 cântăreți și paracliseri, 
1691 călugări și 2710 călugărițe.

—o—
Cetimă în fiarele din Bucuresci: «Suplinirea cate

drei rămasă vacantă la facultatea de medicină din Bu- 
curescî prin mârtea multă regretatului generală dr. Davila. 
se va încredințâ pe câtă se <|ice unui teneră distinsă, 
doctoră în chemie de la Viena, d. Aureliu Babeșă.*

D. A. Babeșă e încă profesoră de chemiă la scâlele 
comerciale române de aci.

—0—
Congresulă mediciloră, veterinariloră și farmaciști- 

loră români s’a întrunită aiji în palatulă universității, 
sala ședințeloră Senatului, și a durată trei dile.

—0—
Republica argentina a decretată isgonirea delegatului 

apostolică din Buenos-Ayres.
—0—

In Birmingham bântue cumplită versatulă mică. 
Luni au absentată dela scâle peste 1000 de copii cari 
s’au bolnăvită.

—0—
In Australia sudică lângă Silverton s’au descoperită 

mine de argintă în lungime de 100 și în lățime de 50 
chilometri. Se va face o cale ferată pela Jerowie, Mor- 
gau și alte puncte. Deja 60 de mine suntă aflate. Sil
verton este departe de 480 chilometri de Adelaida. Pă
mânturile dimprejurulă Silvertonului se scumpescă cum
plită.

—0—
O telegramă din Lisabona comunică că la 13 Oc- 

tomvre n. Dom Pedro, împâratulă Brasiliei, pe când 
voiâ să se sue în Rio de Janeiro într’ună vaporă, ca să 
facă o escursiune de plăcere, a căzută în mare, dar a 
fostă scosă afară de inspectorulă arsenalului marinei și 
de ună mașinistă.

—0—
Precum amă anunțată și erl, trupa de operete 

germană va jucâ astă sără pentru ântâia 6ră „Răpirea 
Sabineloră,*  poveste originală cu cântece în 4 acte de 
frații Schonthau.

Mâne sără se va representâ «Giroflâ-Girofla*  operă 
comică în 3 acte de Ch. Lecoq.

CORESPONDENȚA NâSTRĂ DIN COMITATE.
Alba-Inlia, 15 Octomvre 1884.

Din (ji în di, vedemă petrecendu-se în fericita Un- 
gariă lucruri totă mai drastice. Ună lucru de o im
portanță fârte mare, care a fostă trecută cu vederea, ne 
dovedesce, că în Ungaria, afară de căta funcționariloră 
începândă dela diurnistulă celă mai simplu, chiar și mi
liția este preocupată de afacerile politicei.

Etă, d-le Redactoră o tragi-comediă ce a fostă să 
se însceneze în luna lui Augustă.

După terminarea esercițiiloră de arme ale Honve- 
cjiloră, cari au fostă convocațl la Aiudă, s’a proiectată 
din partea mai multoră oficeri honvedl, aranjarea unei 
petreceri, care avea să culmineze într’ună tablou, înfăți- 

j șândă pe mai mulțl Români îmbrăcațî în vestminte țără
nesc!, ca revoltanțî cu lănci, topâre etc. în contra Ma- 
ghiariloră. Pregătiri mari se făcură pentru acăstă săr- 
bătdre nebuuescă. — Invitându-se lumea maghiară să 
asiste la strălucitulă spectacolulă creată în creerii smintiți 
ai Maghiariloră, cum honvedii împresără pe Românii re- 
voltanțl, prindându-i și punendu-i în lanțuri.

înainte însă de a se esecutâ în (jiua fixată încor- 
nurata tragi-comediă, s’a ținută o probă pe lângă ilumi- 
națiune bengalică, la care au luată parte ex oficio trei 
Români inteligențl, I. P., I. A., L. U., ca făcendă parte 
din corpulă armatei. La priveliștea miserabilei produc- 
țiunl indignându-se și scârbindu-se pănă în adânculă 
inimei, vă^ândă pănă unde merge utopia maghiară, în
câtă îndrăsneseă a pune pe pacinicii români ca actori 
în atari scene — au protestată susă și tare, interpe- 
lândă pe superiori, că de unde este permisă oficeriloră 
a se amesteca în politică.

Superiorii, se înțelege, prefăcându-se a nu avea 
nici o cunoscință despre cele ce erau să se în
tâmple, în urma stăruințeloră neîntrerupte a celoră 
susă numiți, cari erau pregătiți a depune sabia, au schim
bată tabloulă într’atâtă, încâtă celoră ce aveau să figu
reze ca Români revoltați, nu li s’a ertată a îmbrăcă 
vestminte țărănesci, ci au rămasă pe lângă uniforma 
loră militară, ca se nu să scie pe care națiune avea să 
represinte acelă tablou. Pain acăstă schimbare tabloulă 
și-a perdută încâtva din caracteruiă său, rămânândă o 
caricatură.

Astfelă pe lângă schimbarea vestminteloră, impusă 
de ună maioră honvedă, care s’a temută să nu dea în 
vr’o belea precum s’a și esprimată: «csinâljuk mâskep- 
pen, nehogy a >Gaz. Trans.*  kezdjen râiik ugatni*  (să 
facemă în altă modă ca să nu încăpă >Gaz. Trans.*  a 
lătra asupra nâstră), s’a ținută grandiosa producțiune 
chiar pe când Românii erau adunați pentru serbarea 
Asociațiunei transilvane în Orăștiă. Acestă actă se pote 
privi ca o demonstrațiune în contra Româniloră adunați 
la Asociațiunea transilvană, șl din elă să vede ce cugete 
draconice au domnii honvezi.

Ore statulă de aceia are honvezi, ca să agile și ei 
și să producă ură între rasse?

D-lă Tisza să-și deschidă ochii mai bine și să vecjă 
contra cărora ară trebui luate măsurile escepționale 
pentru asecurarea liniștei statului!?

Noi provocămă turburările și certele, și neliniștimă 
pe locuitori, seu domnii maghiari?

Mai bine ar face d. Tisza, când ar interijice ca 
honvezii să ’și caricatureze vitejia. Lupt.

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

CRONICA AGRICOLA SI ECONOMICA, f
Crisa agricolă în Europa. — Concurența transocl- 

nică. — Agricultura nostră țață cu aclstă concurență. 
— Schimbarea sistemului de cultură urmată. — Mai 
multă păstoriă, — Întemeierea industriei alături cu agri
cultura.

Agricultura se plânge mai în tâtă Europa contra 
concurenței crescânde a grâneloră de provenință ameri
cană. De cât-va timpă, ca cnm n’ară fi fostă de ajunsă 
Staturile-Uuice ale Americei, a intrată în luptă grânele 
indiene și australiane! Țera nâstră se resimte ca și ce
lelalte, și mai multă decâtă ori-care alta, de concurența 
acestoră grâne transocănice. Alte țări au industria care 
alături cu agricultura îndestuleză trebuințele locale și 
alimentăză esportațiunea. Noi nu avemă decâtă agricul
tură, și din agricultură grâne, căci cu vitele pră puține 
afaceri efecluămă cu străinătatea. Astfelă fiindă, este 
firescă ca pe dată ce nu esportămă să simțimă lipsa în 
tâte interesele nâstre economice. Când nu se vinde grâu 
și porumbă, întrega țeră se resimte. Este dar târle le-

7.

FOILETON U.

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

(Urmare)

Cercetândă fragmentele de legi, vomă recunâsce, 
că espunerea erâ încă dură și neîndemânatică, îmbucă- 
țită în proposițiuni seci și aspre, âră în legătura cuvin- 
teloră preste totă corăspundătâre tonului celui aspru și 
categorică ală legii. Cu tâte acestea se aflau în limba 
latină de atunci obscurități, cari, după-cum dice Ceciliu 
la Gell. XX, 1., nu provină numai din vechimea timpu
lui, ci și din neîndemânătatea și nătângia idiomului. S. 
e. în acele legi lipsesce adeseori pronumele quis său is. 
Schimbarea persâneloră este indicată său numai forte 
nechiară, său că nu este de locă, d. e. si calvitur pe- 
demve struit etc. (dacă cineva voesce să scape, 
să fugă, său să o ia la sănătâsa), si membrum 
rnpit (dacă cineva rupe, strică ună membru), 
sinox (pentru noctu) furtuni factum sit etc. (dacă fur- 
tulă s’a făcută nâptea), si ini (pentru eum) occisit 
etc. (dacă a ucisă pe cineva), si in ins vocat etc. 
(dacă cineva chiarnă la judecată), si îuorbus 
aevitasve vitiuui escit etc. (dacăbâla săubătrâ- 

neța va fi vițiulă), si iuiuriam faxit alteri etc. (dacă 
cineva ar face altuia o nedreptate). E tare dură 
legătura: aeris coufessi rebusque rite indicatis. Aceste 
fragmente ne mai oferă și altă folosă, și adecă din ele 
putemă vedă, că limba latină pe atuncia a avută cuvinte 
cari în latina de mai târdiu nu se mai află, va să dică 
s’au perdută ne mai fundă întrebuințate; âră pe de 
altă parte unele cuvinte avâu cu totulă altă înțelesă. 
Astfelă aflămă: souticus periculos ă, cu prepusă; 
obvagulare a strigă, a se jălui; sarptus smulsă, 
smâncită; adorare pentru alloqui a vorbi cătră ci
neva: assiduus pentru locuples avută, cu dare de 
mână; fariaii pentru fari a vorbi; totă astfelă și idio- 
tisme, ea: noxiani nocere ase face vinovată, de 
vină; pedem struere a scăpă cu fuga, a lua-o la 
picioră; diein diffiiulere a amână presentarea 
unei legi, a amână o judecată; alienam segetem 
pellicere a atrage fructele streine pe țârina sa 
(prin făcătură, prin farmece)..

Afară de cuvinte și de idiotisme ne mai oferă di- 
sele fragmente și forme demne de însemnată, ca: endo 
pentru in, endoiacere pentru iniicere a aruncă în...; 
concapet pentru concipit, quips pentru quis, quoi pentru 
cui, quom pentru quum (-cum), em seu im pentru eum, 
stlis pentru slis, lis, nox adverbu pentru noctu n 6 p l e a; 
ast pentru at (ats). Din acestea vedemă celă puțină 

atâta, că pe timpulă acela în Roma chiar limba scrisă se 
află încă pe o trâptă forte inferiâră, 'pe când limba grăcă 
cul.ă, adecă clasică se află tocmai în timpulă comple
tării celoră XII table de legi în punctulă culminațiunii 
sale, ea trăiă în periâda de aură, în timpulă lui Demos- 
tene, principelui oraloriloră greci. Limba latină primise 
latulă endo pentru in, asprulă stlis, quips, escit și es- 
cunt (erit, erunt); dar nu primise încă n în mijloculă 
cuvinteloră, spre a înmuiâ consonantele aspru sunătâre, 
ci păstră primitivulă o în quoi și quom. Totă din acele 
fragmente ale tableloră de legi mai vedemă, că pe a- 
tunci litera g încă nu erâ cunoscută și că se face în co- 
lecțiunea de legi amintire de paschile (carmen, occen- 
tare*)  (a cântă în batjocură); de unde pu
temă deduce, că pe acele timpuri limba erâ între
buințată în poesia populară**).  Vedemă dară din cele 
espuse, că până aci în acăstă periâdă nu se pote simți 
nici o influință a limbei grece asupra celei latine, deși, 
după cum s’a arătată mai susă, aceea se află în acelă 
timpă pe cea mai înaltă trâptă de cultură, avea de re- 
preseatanți pe Demostene și pe Eschine. Dar Grecia se 
află cu cultura sa din colo de mare, de unde, până ce Ro
manii nu s’au dusă acolo, nu a transpirată nimica în Italia. 



gitimă ca noi să fimă cu multă mai îngrijați decâtă fran- 
cesii, germanii și alte nâmurl când vedemă că nu se 
caută productele agricole. îngrijirea devine și mai se- 
riâsă când ne gândimă că față cu condițiunile de pro- 
ducțiime în care se află America, Indiile și Australia, 
concurența este ca și imposibilă. In adevără, după tote 
cercetările făcute la fața locului, europenii, chiar rușii, 
nu potă produce atâta de eftină ca americanii. Negre- 
șită că agricuitura europână caută și va caută să se fo- 
losâscă de tote progresele sciințăi pentru a ține peptă con
curenței; putemă înse încredința, că orl-ce încercare se 
va face nu va pute să oprâscă concurența americanilorii. 
Aceștia suntă în posițiune a luptă încă timpii îndelun
gată, și pre câtă vreme porțile Europei vorti fi deschise 
importanțiunei.

Acâstă situațiune îngrijitore mai pentru tote statele 
europene, numai pe Anglia nu o pote impresionă. Țără 
industrială, mai pre susă de tote, Englitera are trebnință 
de pâne și de cârne eftină precum și de materii prime 
trebuitore industriei. Pre câtă timpii agricultura sa a 
avută nevoe de protecțiune, guvernulă britanică a apă- 
sat-o cu tacsele cele mai ridicate, pe dată ce agricultura 
națională n’a mai fostă îhî stare să hrănăscă populați- 
unea englesă, elă a deschisă fruntariile producteloră străine. 
In același timpă industria englesă devenindă superioră 
ori cării alte, guvernulă ne mai temându-se de concu
rențe streine, a proclamată libertatea comerciului. De 
aci înainte a începută propaganda eeonomiștiloră englesl 
pentru a întinde liberulă schimbă în tdtă Europa. Sta
tele care la începută au cădută întru cât-va în cursa ce 
li se tindea, au revenită după ce esperiența le-a dove- 
dilă că tăte chiămărțle căldurâse ale englesiloră au fostă 
curate amăgiri^ făcute cu scopă de a deschide tote pie
țele lumei producteloră industriei britanice.

'i Englesii însă mai observă Europei și o altă surprin
dere. Lăsândă să intre libere cerealele și alte grâne, 
cjiceau europeniloră: vă sacriflcămă interesele nostre, 
cumpărămă grânele văstre. Iată însă că pe nesimțite ne 
pomenimă că grânele engleșe din India și Australia vină 
și nu numai se vândă englesiloră, dar facă o concurență 
care peste câtva timpă va fi totă afată de temută ca și 
cea americană. Nu este dar mirare, ca noi și alte țări 
să nu mai putemă esportâ grânele cu înlesnire, de ore 
ce întâlnimă astăzi pe piețele Angliei grânele coloniiloră 
englese. Și cu tote acestea pe când noi nu putetnă vinde 
cu folosă productele, industria străină urmâză a scâle din 
țâră sute de milione, ajunge ca importațiunea să întrecă 
cu o sută și mai bine de milione esportațiunea, lucru cu 
totulă nou în mișcarea nâstră economică.

In fața acestei situațiuni lumea producătâre se în- 
trâbă: ce este de făcută? cum să eșimă din acestă cale, 
care ne duce la o crisă dintre cele mai amenințătore 
pentru întregulă nostru organismă economică? Nu vădă 
decâtă două mijlâce care înfățișâză sorți de reușită: or- 
ganisațiunea și înfiiințarea de industrii potrivite cu tre
buințele și împrejurările în care ne aflămă, și îndreptarea 
agriculturei spre acele ramuri de producere care potă fi 
mai puțină concurate.

Intru câtă privesce industria, Revista nostră a pu
blicată o lucrare desvoltată a d-lui Aureliană, sub titlulă: 
Cum se pâte fondâ industria în România. 
Afară de acâsta ne-amă folosită de orî-ce ocasiune pentru 
a îndemnă pe particularii și guvernulă țărei, ca să nu mai 
întârdie cu întemeiarea unei industrii naționale. In ge
neralitatea casuriloră târgulă celă mai sigură și mai fo- 
lositoră pentru producțiunea unei țări suntă âmenii lo
cului. La rigâre chiar dâcă nu se esportă multă, celă 
puțină țâra nu este expusă a trimite preste graniță eco
nomiile sale pentru a plăti obiecte de care nu se pâte 
scuti. Cum stămă astăzi esportămă sâu nu esportămă, 
suntemă nevoițl a cumpără din afară pentru sute de mi- 
liâne și a merge până acolo, încâtă să importămă cu mai 
bine de una sută milione lei mai multă decâtă amă es- 
portată în espiratulă ană 1883. Streiniloră puțină le pasă: 
ei când au grâne de ajunsă sâu când americanii și alții 
le procură cu prețuri mai mici, trecă preste noi și cum
pără de unde le vine mai bine; noi din contră neavândă 
în țâră nici o industria, suntemă nevoițl, vindemă sâu 
nu vindemă, să scotemă bani gata și să cumpărămă din 
afară, și mai alesă din Anglia și Austro-Ungaria obiec
tele de care nu ne putemă dispensă. Așa de esemplu,

vindl sâu nu vindl grâu, trebue să cumperi încălțăminte 
dela Hola și Pollak din Viena, căci desculți nu putemă 
umblă, și cu fumurile nâstre de libertate comercială amă 
ajunsă să aducernă și încălțămintea și hainele dela Viena. 
Ba acea ce este mai straniu este că atâtă de necapabili 
ne-amă arătată în cele economice, în câtă amă înlesnită 
streiniloră să ne trimită nu numai obiecte industriale, 
dară și producte agricole, precum, făină, vină, spirtă, 
bere, cărnuri diferite, brânzeturi, untă și altele. Trebue 
să punemă odată capătă acestei stări de lucruri fără 
esemplu și care ne conduce la ruina economică; trebue 
să înțelegemă odată că economia unui poporă nu se re- 
gulâză după cărți și după condescendință cătră cutare 
putere, ori pentru considerațiunl așa numite politice sâu 
diplomatice. Se pretinde de unii că după dicătorea: 
obrază subțire cu multă cheltuială se ține, 
noi de ore-ce amă intrată între puterile europene, trebue 
să îndurămă unele neajunsuri, să ținemă sâmă de pre- 
tențiunile unora, de esigențele altora, căci numai cu chi- 
pulă acesta putemă trăi în armoniă cu nâmurile în care 
amă intratb și noi. (Va urmă).

DIVERSE.
Rochefort s’a duelată în 10 I. c. cu căpitanulă 

de marină Fournier în pădurea dela Verrieres. Causa 
duelului a fostă acelă vehemetă atacă, ce iRochefort în 
»lntransigeant‘ l’a îndreptată contra lui Fournier, pleni- 
potențiară ală Franței în Tonking, din causa cunoscutei 
falsificări a tractatului cu China. Ciocnirea, cu pumnale, 
dintre duelanțl a fostă forte vehementă. Rochefort, care 
duelâză minunată, a dată căpitanului Fournier o împun
sătură adâncă în câstă, âr dânsulă numai la o mână fu 
rănită. Fournier pierdu o mare cantitate de sânge, patru 
ștergare s’au umplută de sângele său, cu tâte acestea 
însă rana nu’i e grea, și în decursă de o săptămână se 
va putâ întrămâ. Rana lui Rochefort e legată numai 
cu o simplă cârpă de busunară. Pecând medicii erau 
ocupați cu răniții, ună secundantă ală lui Fournier se 
apropiâ de Rochefort și ’i <Șise: — „Căpitânulă întrâbă, 
că putâ-va strînge mâna cu D-ta?« — »Cum să nu!« 
răspunse Rochefort mergendă la Fournier și dicându’I: 
»— Domnule căpitană, acuma vi-o potă spune, că arli- 
cululă meu nu a atacată persona d-tale; eu în d-ta nu
mai pe delegatulă lui Ferry l’am ofensatlă.« Și contra
rii ’șl strânseră mânile pretineșce. După despărțire Re- 
chefort (jise unuia dintre prietinii săi: »— Suntă în ade- 
vără mândru, că amă putută să mă măsură cu d-lă Fo
urnier. Ună vrednică soldată! zdravănă omă ! Mi-ar fi 
părută fârte rău, dâcă din întâmplare l’așă fi omorîtă.

Călugării chartreusieni și-au serbată în filele 
acestea aniversarea de 800 de ani dela întemeiarea or
dinului loră. Călugării aceștia trăiescă strictă isolațl și 
astăzi tocmai așa precum prescriu regulele întemeiătoru- 
lui acestui ordină, ale s-lui Bruno. Fiecare locuiesce 
deosebită în coliba sa, singură își face rugăciunile singură 
lucră șl singură ’șl face fiecare preumblarea dilnică. Pe 
dl de câte două ori, în fie care nâpte câte odată, se a- 
dună toți și’șl cetescă breviariulă, și numai la sărbători 
mari prânclescă împreună, dâr și atunci în cea mai mare 
liniște. Ordinulă e mândru, că în decursulă de 800 ani 
ală esistinței sale nimică nu a slăbită din strictele sale 
regule, și că nici o reformă n’a primită , chiar nici re
forme oferite de papa. Astfelă odată Roma a vrută să 
facă episcopă pe șefulă chartreusieniloră, însă acâsta 
totă așa de puțină a succesă, precum nu au primită o 
concesiune a papei, prin care celoră bolnavi șl bătrâni 
dintre dânșii li să permitea mâncarea de carne. Decândă 
esistă mănăstirea nici unulă dintre călugări nu a mân
cată decâtă mâncări de plante, și ca să dovedâscă papei 
că și așa potă trăi timpă îndelungată, deputațiunile ce le 

trimită la densulă constau numai din bărbați bătrâni de 
câte 80 de ani. Chartreusienii cuminecă încă și acuma 
culcați, după orânduâla S-lui Bruno, și după hostia sfântă 
bâu vină nesfințită. La prând.ă bâu apă, după ună obi- 
ceiu vechiu, dintr’o âlă de Iută cu doue urechi. Dar ună 
obiceiu mai strictă decâtă hainele de pâră, decâtă pos
turile și decâtă tâte chinurile ce și-le impună, este obi- 
ceiulă de a se rade pe capă de câte două ori pe lună 
chiar și pe frigulă celă mai mare ală ernei. Vestitulă 
spirtă Chartreuse nu se preparâză în mănăstire, ci’lă 
fabrică frații la o anumită depărtare de mănăstire; din 
vestitulă liqueur fiecare călugără capătă câte o sticlă pe 
ană, dar de cele mai multe ori ișl țină de datorință de 
a-lă lăsâ neatinsă.

Mijlocs în contra înmulțirii șoreciloră. de câmpii. 
— Se recomandă_ plugariloră ca să are tote pământurile 
îndată după secerișă, să are tote marginile drumuriloră, 
unde puiază mai cu sâmă șorecii, să risipâscă grămedile 
de gunoiu, cari se află pe câmpă.

Dâcă e ca măsuri de acestea să aibă ună resultată 
însemnată practică, atunci autoritățile administrative tre
bue să dea porunci aspre deregătoriiloră comunale și să 
privegheze, ca acelea se se pună în lucrare cu tâtă acu
rateța. Dar din nenorocire autoritățile administrative dela 
noi nu se îngrijescă de lucruri de aceslea. Organele ma
ghiare dc prin comitate cu tdtele se ocupă, numai cu 
adevăratele interese economice ale poporațiunei rurale nu 
se ocupă.

t Necrologu. — lână Onițiu jun., proprietară și 
comerciantă în Sebeșă, după o bolă îndelungată a pără
sită cele pământescl în 14 Oclomvre n., în etate de 47 
de ani.

Fie-i țărina ușâră.

BIBLIOGRAFIA.
A apărută de sub pressă partea a doua din Ne- 

griada, Epopeiă națională în 12 canturi de Ar. Den- 
sușianu. Depositulă de vânzare la librăriile W. Krafft, 
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Țara nouă revistă sciințifică, politică, economică, și 

literară, de Ioană Nenițescu. Sumarulă Nr. 16: Gâte-va 
cuvinte despre educația inimei (urmare) de Ioană Neni
țescu. — Suferințele de la țară și măsurile pentru îmbu
nătățirea necesară, (sfârșită) de G. D. Nicolescu. — Chi
puri de câră (Gheorghiță Bucovânu IV) de Tudorașcu 
țară lungă. — Iarăși întrevederea celoră trei împărați, 
de M. — Notiță (Frica farului Română) de ***.  — Sin
gură. (poesie) de D. N. Voinovă. — Nu plânge, (poesie) de 
I. Nenițescu. ;— Corespondență. Abonamentulă: pe ună 
ană 10 lei. pe șese luni 5 lei, pe trei luni 3 lei. Ună 
numără 50 bani. Redacția și administrația: 104, Strada 
Berzei. — BucnreșcI.

După-ce Romanii eșiră cu cuceririle loră dintre 
marginile cele strîmte ale Lațiului și după ce supuseră 
după multe crâncene și îndelungate resbele tâtă Italia 
inferiâră, veniră mai ântâiu în nemijlocită atingere cu 
Grecii, cari locuiau pe țărmurele sud-ostică ală Italiei, 
apoi cu cei din Sicilia și in cele din urmă cu cei din 
Grecia propriă.

Dară între Romani și între Greci a esistată âre-care 
legătură încă mai nainte de ce ei porniră ca cuceri
tori asupra acestora. Astfelă Roma trimise cu ocasiunea 
unei fâmețl mari la Campania și Sicilia o soliă, spre a 
efeptui importă de bucate, ceea ce s’a și întâmplată în 
anulă 492 a. Chr. Cu Grecia propriă Roma întră în le
gătură asemenea prin solii parte în afaceri religiâse la 
Delfi, spre a întrebă pe oraculă (398 și 294) sâu spre a 
mulțămi lui Apolme (396), parte în afaceri legislative la 
Atena, spre a cunâsce legile aceleia (454—51). Ba chiar 
pe Herodoră (sâu Hermorodoră ?) din Efesă îlă chiămară 
Romanii la Roma, spre a le stă întrajutoră cu sfatulă 
său la compunerea legiloră de pe cele XII table; cu care 
ocasiune acela esplică decemviriloră romani legile Iui 
Solone.

îndată ce Romanii veniră în atingere mai ântâiu 
mijlocită, apoi nemijlocită cu Grecii, începu și înfluința 
acestora a se manifestă asupra acelora mai ântâiu mijlncită, 
apoi nemijlocită. Acâstă influință a fostă, după-cum s’a

*
«ar IVoulft cîiliudarăi de casă 

pe anulă comună 1885, anulă V, a eșită de sub țipară 
în tipografia Alexi din Brașovă. Prețulă 30 cr. v. a., 
în Româuia 75 bani. Cuprinde, pe lângă călindară: Fă
clia, nuvelă din poporă de Teochar Alexi. Patru ilus- 
trațiunl esplicate. Aurulă din Transilvania de 
I. Popă Reteganulă. Domnulă Bratîanu de Camillo 
Petri. Legea de meserii. Diverse. Târgurile 
din Transilvania, Ungaria, Bucovina, Româ
nia. Posta și telegrafulă din Ungaria și din Ro
mânia. Timbrele ungare și române. Căile fe
rate unguresc!. Cum zălogesce o mamă haine, 
spre a putâ cumpără medicină pentru fiu-său. Anunțuri.

RECTIFICARE.
In foiletonulă din Nrulă 185, pag. 2, colâna 2, rân- 

dulă 5 de josă să se cetâscă ĂyaB'oț în locă de dya-6$; 
colâna 3, rândulă 1 de susă IĂap6ț în locă de iĂapâg; 
rândulă 8 de susă âXeâfi-epos în locă de âXeuTepog; apoi 
rândulă 5 de josă uperepos-Jn locă de upeTspoț.

Editoră: Iacobtt Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

arătată, ca și atingerea Romaniloră cu Grecii, mai ântâiu 
mijlocită, adecă prin solii, și forte slabă, mică și se 
mărgini numai pe lângă cunâscerea și adoptarea de Zei
tăți și nume (Țeități grecescl, ca a lui Libei’ și a Liberei 
(496), a lui Dens fitlius, a lui Apollo (433), a lui Castor 
(484). Ea însă deveni cu atâta mai mare și mai inten
sivă, cu câtă Romanii, venindă în contactă cu Grecii, 
începă a învăță limba grâcă și a se ocupă seriosă cu li
teratura aceleia. Despre acâsta vomă avâ ocasiune a ne 
convinge în periâda III și IV. Când Romanii făcură prin 
tractatulă încheiată cu Alesandru, regele Epirului, care se 
luptă în Italia cam pela anulă 333 și 332, cea dintâiă legă
tură directă cu Elada, limba elină se află în a doua jumătate 
a periodei de aură. In resbelulă I punică Romanii fă
cură cunoscință cu o parte din Sicilia. Resbelele lui 
Pirhă au fostă în adevără resbelele Romei cu Grecii. încă 
înainte de aceslea, cam pela anulă 304 a. Cr., Rodienii 
întrară în legătură cu Romanii, și în anulă 273 a. Cr. 
elenistulă rege ală Egiptului, Ptolomeu Filadelfă a Intro
dusă printr’o legațiune o apropiare cu Roma. Prin acâsta 
Romanii facă cunoscință mai de-aprope cu grecismulă, 
cu cultura grecâscă și cu aceea, în ce se cuprindea mai 
cu deosebire acâstă cultură, cu literatura grecă, cu mo
numentele literare ale limbei grecescl. Și astfelă urmă 
și a trebuită să urmeze de aci o trăsărifură asupra Ro
mei, resp. asupra limbei latine, ce domniâ acolo, și v i c- 

toriosulă Romană fu învinsă de Greculă în- 
vinsă.

Numai Romaniloră nu li-s’a întâmplată nenorocirea, 
ca multoră altoră popore cuceritâre din evulă mediu, 
să-și pârdă limba cu totulă; dar a trebuită să-o modi
fice, să-o poleâscă, să-o cultive, primindă cu
vinte și forme nouă, și să-o înavuțâscă din 
bogatele isvore ale libei grecescl. Romanii au 
dusă limba latină cu sine în provinciile supuse și chiar 
în provinciile grecescl amploiații romani nu se folosâu de cul
ta, amabila și plăcuta limbă grecâscă, ci ei constrinseră pe 
Greci a se folosi de dragomani (interprețl), când tractau cu 
dânșii. Ei aduseră pe învinși în posițiunea de a învăță 
limba latină sâu a întrebuința interprețl, spre a se înțe
lege cu dânșii, și stimau fără îndoiâlă pe acei streini, 
cari vorbiau limba loră (latină) și astfelă se înțelegâu cu 
dânșii nemijlocită. Acestă evidentă folosă a făcută pe 
mulțl bărbați, și chiar sclavi talentați, fericiți; pentrucă 
învățândă ei limba latină, au fostă întrebuințați când de 
Romani când de Greci ca tălmăcitori și astfelă binevă- 
duți de amândouă părțile. Astfelă vomă întâmpină la 
începutulă periâdei următâre pe ună Li viu Andronică, 
pe ună Eniu ca iubitori parte ai unoră Romani, parte 
ai națiunii întregi. (Va urma).

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



Curaulu la bursa de Viena
'din 17 Octomvre st. n. 188-4.

Rentă de aura ungară6“/0 123.05 
Rentă de aură 4°/0 • • ■ 93 05 
Rentă de hârtiă 5°/0 • ■ 88.70 
ImprumutulO căiloru ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de osta ung.
(2-a emisiune) . . ... 119.30 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 193.75 

Bonuri rurale ungare . . 100.75 
Bonuri cu cl. de sortare 99.65 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt................................ 99.75
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

vina ung............................. 98.25
Imprumutula cu premiu 

ung.....................................114.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.75
Renta de hărtiă austriacă 80.90
Renta de arg. austr. . . 82.—
Renta de aurtt austr. . . 103.05
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  860.—
Act. băncel de credita ung. 283.40 

> Act. băncel de credita austr. 287.40 
ArgintulO —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.68‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlinge 122. —

Bursa de Bucureseî.
Cota oficială dela 4 Octomvre st, v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Cump.

92
vând.

»
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93V8 >

> convert. (6%) . . > >
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » »
Credit fonc. rural (7%) • . » »

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

Banca națională a României 1410 1420
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 367‘/a 3711/

< » » Națională . . >
Aură.................................... 6 °/0
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Curs'ulu pieței Brașovu
din 18 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românesc? . . . . Cump. 9.06 Vând. 9.07
Argint românesc .... . . > 9.— » 9.05
Napoleon-d’orî................. . . » 9.65 * 9.67
Lire turcescî..................... . . » 10.92 » 10.98
Imperiali......................... . . • 9.90 > 9.92
Galbeni............................. > 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.50
Ruble Rusesc! ...... . . » 122.— > 123.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
_ _ silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge

ria Iui Gross (în casa ppefecturei.)

dela 1 Aprile c.,
•. . , * ■ llhii •

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețul ti abonamentului pe jumetate de anu 
seu pe unu ami, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“

duzina*
*
*
«K
*
*
* 
*
*

bucata

fl. 1,20
Elegante! Moderne! Bnne! Eftine!

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

„Falârii“ — 3.Biirgese1!
din pâslă fină și mole pentru domni și copii, în ori ce mărime, pentru 
ori ce clasă, pentru săraci și bogați, pentru cavaleri, pentru burghesi și 
lucratori, în diferite 16 colori, mai multe cenușii, cafenii, 'măslini și verdi, 
împestrițate, albastre și negre, nuanțe deschise și închise. — Din causa 
fineței, eftinătăței și durabilităței acestoră pălării, se cerii de prin iotă 
lumea.

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

**&*i*

Societatea comercialii română Bassarabianu Caitoglu & Comp,
BULETINU

BRĂILA 2 Octomvro 1884,

Vendetoră Cumperătorti Felul îi Kilo Libre Pretulăî Notite5

D. C. Zavo Peirano Fils & C-ie.
1

Orză 980 47s/, 45 Slepp
dt. G. Mendl Fasole 180 7oO 20 25 Caică

Dim. Tâtene dt. Secare 110 54— 57 —
Janolescu L. Mendl & C-ie. Porumbă 500 597, 56 75 Magasiă

dt. dt. n 230 62— 59 —“ i j

I2 Urn. «ff. JFekete, But-Manufactur,
Wien, MariahiM, Engelgasse Nr. 105.

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Mersulu tresiurîloru

pe linia Teiușft-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Teiușiî-Aradik-Budapesta Budapesta-Aradii-Teiușii.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persâno omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușft 9.50 Viena .8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

12.28Vințulă de josă 4.04 11.09 ■ Szoluok 11.14
Șibotă 4.35 11.43 A radu 3.35

4.00
5.30

Orăștia 5.02 12.13 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19 1
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bărzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22

8.40
11.57
12.27Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia

Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicîca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

Aradtt 12.32 8.05 9.45 Orășliă 10.47 3.46
4.2012.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21

12.53
6.15
7.00Viena 6.20 — — Teiușiî

Aradd-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persâne omnibus

Arad fi 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timisdra* 8.58 3.15 P etroseui3 7.00

Timișdra-Aradik Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenîî de Trenu Trenu
persone omnibus omnibus

Tiniis6ra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3^
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradtt 3.10 8.00 Simeria 12.37 1

Pentru repețiri de 3-- 4 oii . . . . 10°
W 5-- 8 . . 15°

v w 9--11 • • . . 20°
v ?? 12--15 . . 30°

?? 16--20 . . 40°
Dela 20 ,ae repețirI în susu • • • . . 50°
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se factt învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustt

Brașovii 1113 Maiu 1884.

(„Burger‘‘ Htite)

<

Duzina

12.50
Ușore ea pena! Elegante! Forte moderne!

Abia de o greutate de 60 grame!
Intre t6te pălăriile până acum fabricate nu va fi nici una care 
s& fi ajunsu perfecțiunea, ca ușurelele, modernele, de totu efti- 

nele și la t6te exposițiile premiate
CIEXjIE MAI KTOT7E!

pălării de „burgesi“
Aceste pălării sunlă cele mai comode, din pâslă fină, pentru Domni 

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

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

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

gură numai prin firma:

Groste „HecM/6
WIEN, I. Bez. Christiueugasse G. 

(Pentru imitațiă și reproducții se avertiseză).

Tipografia Alexi BrașovA.


