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Luni, Marți 9 (21) Octomvre 1884.

Nou Abonamente
Ia

Cu I Octomvre st. v. 1884 se începe urni nou 
uboiiaiiieîăjL la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonanieiitiilii: Peutru Austro-Ungaria cn 
posta: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe nuli ană 
12 fl. Pentru Komânâa șî sta’einîitiate: pe trei 
luni 9 franci, pe ș6se luni 18 franci, pe unii ană 36 
franci.

Rugămu pe d-nii abonați, ca se binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme premtmerările, pentru ca trimi
terea diarului se nu se întrerupă.RECACȚIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI.11

Brașovâ în 8 (20) Octomvre.
Numai până la o vreme merge ulciorulfi la 

fântână. Vorbirămu în număr ulii trecută ele par- 
lamentarismulă ungurescă. Pănă acum acestă 
parlamentarismu mai avea drecare trecere în a- 
fară) căci în întru scimu că și-a pierdută de 
multă creditulă. AstădI însă elă este în peri- 
culă de a’și pierde veda și în străinătate.

Cetitoriloră noștri le este cunoscută afacerea 
cu pasagiulă din proiectulă de adresă ungu- 
rescă, care se ocupă de relațiunile esteridre 
ale monarchiei. Elă a produsă mare nemulțumire 
nu numai în Rusia, ci și în Austria și în Ger
mania. Toți am înțelesă cuvintele din proiectulă 
de adresă așa că Ungurii nici că voescă se audă 
de-o legătură cu Rusia. Acăstă după cum con
stată ,,Gazeta de Miinchen44 nu se potrivesce 
nici cu intențiunile guvernului comună ală mo
narchiei austro-ungare, nici cu acelea ale popo- 
rațiunei cislaitane și nici Germania nu pdte ră
mână indiferentă ddcă Ungurii compromită ast- 
felă misiunea, ce și-a pus’o ea la încheierea ali
anței cu Austro-Ungaria. Speranțele ce au fostă 
basate pe acdsta misiune —• <Șice numita fdiă — 
au începută a se realisâ prin apropierea Rusiei 
de cei doi aliați și acum să se turbure aceste 
speranțe prin interpretațiuni ușdre și pasiunate 
unguresc!?

Stândă astfelă lucrurile firesce că ministrulă 
de esterne a trebuită se intrevină și se silescă 
pe ministrulă-președinte Tisza a face o declara- 
țiune mulcomitdre. Cornițele Kalnoky a trămisă 
pe primulă șefă de secțiune în ministeriulă de 
esterne anume la Peșta în acesta afacere. Ur
marea a fostă, că d-lă Tisza a făcută declarațiu- 
nile, ce le publicămă mai joșii, pe car! le-a ce
tită de pe hârtiă.

Ministrulă-președinte și-a aprinsă însă numai 
paie în capă prin modulă cum a căutată să su- 
cdscă interpretarea, ce s’a dată pasagiului me
morată din adresă. N’amă voită, 4’se elă, 
să ofensămă nici o putere cu atâtă mai 
puțină pe Husia, care vrea să mdi gă mână în 
mână cu monarchia ndstră și cu Germania 
pentru susținerea păcii.

Față cu interpretarea silită a d-lui Tisza 
declară foile vienese, că pasagiulă din adresă 
privitoră la afacerile străine’ este clară și lămu
rită și că nimeni nu s’a putută îndoi, că elă a 
vrută să facă o manifestația dușmăndsă în contra 
Rusiei. Tdtă pressa maghiară l’a interpretată 

astfelă. Der d-lă Tisza declară deodată că n’a 
fostă așa și aceleași cjiare maghiare susțină acum 
cu multă cutezate, că respectivulă pasagiu ală 
adresei s’ar pronunță în favdrea unei amicabile 
relațiuni cu Rusia.

„Nu scimă, 4’ce fr. Presse,44 ce-a pu
tută seduce pe d-lă Tisza de a aprobă o adresă 
dușmăndsă față cu Rusia, dăr, oricare ar fi causa, 
6re nu eră posibilă de a află o altă modalitate 
spre a îndreptă greșela, decâtă încercarea despe
rată de a face pe lume să crddă, că adresa a 
voită să dică cu totulă altceva, nu ceea ce a 
(j.isă în adevără? Reulă efectă ală adresei nu s’a 
putută delătură prin acăsta și parlamentarismulu 
ungurescă a suferită o lovitură nimicitdre.44

Numita fdie biciuesce apoi îngâmfarea Un- 
guriloră dela putere, le aduce aminte de sentința 
filosofică: „cunâscete pe tine însuți41 și întrăbă:

„Ce să crădă lumea despre o maioritate, 
care își schimbă părerile și principiele în trei dile 
și le întdrce pe dosă, cum se întdrce o haină vechiă? 
A fostă în adevără o neghiobia, de a dă espre- 
siune în proiectulă de adresă urei în contra Ru
siei ; dăr cu multă mai rău este fariseismulu ne- 
cavalerescu, cu care aceiași 6meni asigură acuma, 
că nici pe departe nu s’au gândită a ofensă Ru
sia.44...

Amă aflată de bine a cită aceste observări 
ale fbiei vienese, deărece credemă că articulii ei 
în casulu de față au fostă inspirați din biroulu 
ministrului de esterne și dedrece afacerea cu a- 
dresa tisaistă a câștigată o importanță fatală 
chiar pentru posițiunea viitdre a cabinetului Tisza 
și precum recunosce și o fdiă pestană, este de 
natură a discredită parlamentarismulu ungurescă 
în afară.

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

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

Pesta, 20 Octomvre. — Eri la amdcli s’a 
aședată pdtra unghiulară a spitalului Elisaveta 
ală societății „Crucea roșia44 a țăriloră Ungariei 
în presența regelui, archiduciloră Iosifă și Ludo- 
vică Carolă, a miniștriloră, a magnațiloră și a 
representanțiloră ministerului de răsboiu. La dis- 
cursulă plină de entusiasmă ală episcopului Sat- 
marelui Schlaucli, Maiestatea Sa răspunse asigu- 
rândă societatea de grația și îngrijirea Sa și de aci 
înainte. După „cercle44 regele visită localitățile spi
talului, esprimându’și de repețite ori mulțumirea Sa 
asupra întocmirii amăsurate scopului. La întdrcere 
în palatulă regală, Maiestatea Sa a fostă salutată 
cu entusiasmă de mulțimea numerdsă.

DECLARAȚIUrMLE D-LUI TISZA 
(Ședința de la 16 Octomvre a camerei.)

Mai ânteiu d-lu Tisza răspunde la provocarea comitelui 
Apponyi, der adauge că și decă nu ară fi fostă provocată ară 
fi trebuită să se pronunțe, de orece unele foi vienese au 
interpretată ună pasagiu din proiectulă de adresă, așa ca 
și când elă ară conține o espresiune vătămetore față cu 
vre-o putere europenă, care doresce a conlucrâ la sus
ținerea păcii. Elă, Tisza, a salutată cu bucuriă alianța 
dintre monarchiă și Germania din primulă momentă și 
unde numai i s’a dată ocasiune a stăruită pentru susține
rea acestei alianțe, de orece problema ei o vede elă în 
susținerea păcii europene. Efectulă acesta s’a 
și vădută prin atracțiunea ce a avut-o alianța pentru sta
tele esterne ce au aceea-șl dorință Cu câtă mai multn 
voră fi aceste state, cu atâtă mai îmbucurătoră lucru îu 
interesulă păcii europene, și decă și Rusia dice: și ee 
voiu să mergă cu voi, spre a susține pacea pe 
basa statului quo, stabilită prin tractate internațio
nale, atunci acăsta nu păte decâtă să bucure pe oii-ce 

amică sinceră ală păcii. (Aplause) In acestă sensă au 
înțelesă și compuitorii adresei memoratulă pasagiu și de 
sigură că și maioritatea îlă va primi numai în acestă 
sensă (Viue aplause în drepta.)

Cu privire la interpelarea lui Iranyi asupra în
trevederii monarchiloră în Skiernevice d.‘se 
Tisza: Relațiunile n6stre actuale cu Rusia potă fi bine 
judecate numai pe basa relațiuniloră năstre cu Germania. 
Natura tractatului între Germania și monarchia năstră 
este că elă legă aceste două state în contra periculeloră 
din afară; problema lui esclusivă a fostă și este susținerea 
păcii, nu răsboiulă. A fostă, firesce, una din problemele 
de capeteniă ale acestei alianțe de a întrețină cu celelalte 
state vecine și prin urmare și cu Rusia, care este 
atâtă de importantă din punctulă de vedere ală susți- 
nerei păcii, relațiuni bune, amicabile și de a creâ astfelă 
păcii garanții mai mari. De aceea guvernulă nostru îm
preună cu acela ală Germaniei a trebuită să năsuiască a 
desvoltâ aceste relațiuni, în tote privințele să fie liniști- 
tăre, leale și pline de încredere. Trebue se recundscemă 
că afâtă monarchulă Rusiei câtă și guvernulă său au 
fostă forle prevenitori. Relațiunile astfelă desvoltate 
au căpătată o espresiune faptică la Skiernevice, 
unde cei trei monarchl și-au esprimată din nou asigura
rea sentimenteloră loră amicabile — căci relațiile 
dintre ei n’au fostă niciodată turburate —și 
unde respectivii miniștri au convorbită în persănă.

Trebue se se bucure oricare amică ală păcii, dăcă 
monarchii și guvernele a trei imperii pulernice se înlru- 
nescă cu scopă d’a nu iertâ nimenui să conturbe pacea, 
și deorece nu s’a intențiunată altă ceva, n’a fostă lipsă 
a se face la Skiernievice nici o scrisă re, nici ună 
tractată, nici ună protocolă; căci pentru ca spre 
susținerea păcii să se facă Iotă posibilulă este de ajunsă 
decisiunea sinceră și consecventă a monarchiloră și a 
guverneloră. Acesta decisiune, ce s’a esprimată la în
trevederea dela Skiernevice, va conduce guvernulă mo
narchiei năstre, care cu privire la reciprocitate 
contăză cu încredere pe Rusia. Acesta, domni- 
loră, e situațiunea după întrevedere și așa se înțelege și 
în Germania, adecă: sancțiunarea alianței celoră doi îm
părați și întărirea tendinței de pace a alianței 
dintre împăratulă germană și monarchia 
a u s tr o-u ngar ă. Credă, d-loră, că acela nu este ună 
bună amică ală Ungariei și ală națiunei maghiare, care 
lățesce, că Ungaria său națiunea maghiară s’ar lăsâ a 
fi răpită de ură față cu vre-o națiune, și a face 
asemeni enunciărl seu fapte, cari ar pută seu să causeze 
tulburarea păcii, ce ne este așa de lipsă și nouă, său 
să servăscă de pretecstă la turburarea ei (aprobări viue 
în drăpta). Susțiindă acăstă interpretare unică corectă a 
pasagiului asupra afaceriloră esteriăre din adresă, pre
cum și protestulă meu față de orice altă interpretare, 
recomandă proiectulă de adresă spre primire, (Eljen-uri 
sgomotăse în drăpta).

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

Din. dieta Croației.
In ședința dela 16 Octomvre n. a dietei croate s’a 

făcută alegerea pentru dieta comună ungurăscă. Cu 
acăstă ocasiune s’au petrecută scene destulă de furtu- 
năse, dar în același timpă și comice. Aprăpe întrăga 
ședință s’a petrecută în insulte, în acusațiuni făcute atâtă de 
partida dela putere, câtă și de starceviciani. Lucrurile 
s’au petreculă astfelă :

Sta rceviei învinovățise în ședința precedentă pe 
baronulă ZsivcovicI, că acesta ar fi luată bani din 
donațiunile pentru cei nenorociți de cutremure, ăr Zsiv
covicI declarase acăstă acusațiune de minciună și calum- 
niă. Pe de altă parte secretarulă Pop o viei afirmase 
despre Starcevici, că acesta, ca advocată, 'făcuse să se 
venefă casa unui țărână pentru o datoriă de 90 creițarl.

înainte de a începe ordinea (Jilii, Starcevici ridică 
cuvăntulă: >Din catastru, dise elfi, m’am convinsă, 
că ZsivcovicI are trei împrumuturi din fonduiă țării; pen
tru două plătesce interese, ăr pentru ală treilea, de 1000 
fl., nu plătesce nimică.» Afirmarea lui PopovicI, Starce, 
viei o declară de falsă denunțare.

ZsivcovicI; »Cine afirmă, că am primită bani 
din donațiunile pentru cutremure, acela e ună calumni- 
atoru ordinară! Banii s’au împărțită la toți locuitorii neno
rociți, fără considerațiune de opiniunl politice. Din suma 
oferită de stată ca împrumută fără interese, a rămasă 
ună însemnată escedentă, din care am primită 1000 fl. 
Am oferită interese, dar comisiunea le-a respinsă. Prin 
urmare Starcevici a mințită și m’a calomniată, căc 
n'am luatu nici ună bană din donațiuni, deși am suferită 
pagube ca și ceilalți locuitori ai Agramului. Rușine să’i 
fie lui Starcevici!» (Sgomotă în stânga, aplause în drăpta.



ZsivcovicI nu mai p6te continuă din causa sgomotului | tară. Acestii rău nu să pote vindecă, decâtă sub unii 
care devine totă mai mare în stânga. Starcevicianii strigă guvernă onestă, care nu-și bate jocă de legile moralei
în coră ■ »Rușine să’ți fie d-tale, dă socotelelel*  Drâpta

*) Comp. Cicero Brutus 16 (61) de senect. 6. — 
,Comp. Saal de Appio Claudio Caeco pag. 22 squ.

strigă: >Zsivio Zsivcovicî!
Popovici: »Inaintea mea Starcevici este o nulă!*  

(Larmă în stânga și strigăte: »Dar d-ta ce ești? Ună 
ticălosă!*)  Vorbitorulă vrea să dovedâscă cu fapte, ia în 
mână publicațiunea de vânzare a casei țăranului și cites- 
ce, că la cererea lui Starcevici are să se vândă prin ese- 
cuțiune averea unui agricultoră pentru suma de 70 fl. 
90 cr., din cari 70 fl. se plătiseră. Ună sgomotă infer
nală se nasce în dietă. Starcevicianii strigă; > Cu interese 
și cheltuell de judecată cu totă! Asta o tace ticălosulă!*  
Tuscan se repede la masa secretarului și smulge publica
țiunea din mâna lui Popovici strigândă: »Aci e scrisă! 
Elă a trecut’o sub tăcere! < Larma ’șl ajunge culmea. 
De pe gălăriă se audă fluerături și strigări batjocuritâre.

Pa vio vi ci: ,Spânduratulă! Asta vrea să fie ună 
secretară ală dietei!*  Bacarcici! »Josă cu nedemnulă! 
(Intorcându-se spre Starceviciani:) Când va eși afară, îi 
voiu trage două pălmi!« Popovici nu mai pote vorbi de 
larmă. Președintele sună clopoțelulă mereu și abia isbu- 
tesce să restabilăscă liniștea.

Se trece la ordinea (jilei. Mazura declară în nu
mele independențiloră, că pardida sa nu va luâ parte la 
alegerile pentru dieta comună.

Antonă Starcevici propuse să se trăcă la ordinea 
(jilii: »Nu vrâu să credă, că maioritatea primesce alege
rea numai din motive egoiste, ci presupună, că se face 
pentru susținerea sistemului. Dăcă nu se face alegerea, 
atunci Croația nu e representată nici în delegațiuni; dar 
atunci Cislaitania pote că nu va consideră pe Maghiari 
ca factoră legală în delegațiune. Prin acăsta s’ar des
curcă acelă ghemă încurcată de ilegalități, pe care se 
basăză sistemulă actuală. * Alegerile pentru dieta comună, 
dice elă, e convinsă că se facă pentru ultima âră și că 
misiunea delegațiloră pâte nici trei ani nu va dură, că 
acâstă dietă e pâte, în referințele actuale, cea din urmă. 
Amintesce apoi discursulă tronului ungurescă, care nu 
amintesce nici de Rusia nici de evenimentulă dela Skier- 
nevice, și crede că în curăndă 'se voră schimbă actu
alele relațiuni de stată. In i^ioa, în care s’a cetită dis- 
cursulă tronului, ună supusă austriacă, consululă din 
Varna, a fostă băLută fără ca Austria se fi primită vr’o 
satisfacțiune. In năuntrulă Austro-Ungariei suntă stări, 
cari ruinâză poporulă. In relațiunile esterne ună supusă 
ală monarchiei n’are nici ună scută, nici o satisfacțiune. 
Merită așa dară să menținemă astfelă de stări și sistemă? 
Supușii monarchiei, în unele cașuri, mai bine se dau de 
țigani decâtă de cetățeni austro-ungari. In astfelă de 
împrejurări elă și aderenții săi nu potă luâ parte la 
alegere.

Propunerea lui Starcevici se respinge. Se procede 
la alegere. Amândouă oposițiunile părăsescă sala.

Davidă Starcevici: »Călătoriă_ norocâsă! Băgați 
de sămă ce faceți, dar păziți-vă și peile!« Strigări în 
drâpta: »Nu ne tememă!*

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

Proiectulu de adresă ală partidei independente.

In numărulă trecută ală foiei ndstre amă spusă, că 
proiectulă de adresă ală partidei independente și de 
Ia 48 a fostă cetită în cameră ungurâscă de Iranyi. 
Corupțiunea, influințarea, presiunea și} chiar violen
țele ce să comită la alegeri facă, 4i°e proiectulă], ca 
poporulă să-și pâr^ă încrederea în sistemulă parlamen-

8.

FOILE T ONU.

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

(Urmare)

Prin acăsta cunoscința limbei latine a devenită ne
cesară și afară din Lațiu. Mai târdiu însă și limba grăcă 
și-a deschisă cale în Lațiu și a câștigată tărâmă între 
Romani pe lângă cea latină; și în acestă modă și influ
ința ei a începută ase manifestă asupra acesteia*).

*) In titula acestei lucrări s’a (jlisă: »Influința Ihn- 
bei grece asupra desvoltării cuvintelorti etc.< Acâsta 
însă nu trebue a se înțelege așa, ca cum cuvântulă des- 
voltare ar avă același înțelesă cu formare, adecă ca și 
cum cuvintele limbei latine s’ar fi formată cu termina- 
țiunl său suficse curată grecesc!, ci că tesaurulă cuvin- 
teloră limbei latine s’a înmulțită, s’a desvoltată în multe 
direcțiuni prin influința limbei grece, care este fărte a- 
vută în cuvinte. Scriitorii atâtă romani câtă și streini 
de origine au formată, ce e dreptă, multe cuvinte parte 
prin derivațiune parte prin composițiune, ci numai forte 
puține cu suficse grecesc!. Cuvinte grecescl însă străfor- 
mate mai multă său mai puțină au adoptată multe. In 
desvoltarea formeloră se pâte constată o influință gre- 
câscă specifică, ceea ce se va vede la loculă său. 

și libertății constituționale dăcă se introduce votulă secretă 
și dăcă petițiunile date în contra alegeriloră nelegale se 
încredințeză curiei regale. Independenții încă suntă pen
tru reforma camerei magnațiloră, precum și pentru in
stituirea curțiloră judecătoresc! administrative, întru câtă 
acestora nu se voră încredința numai cestiunl în litigiu, 
ci voră împedecă și despotismulă funcționariloră și nu 
voră decide miniștrii în asfelă de cașuri, în care ei suntă 
interesați. îmbunătățiri în administrațiune nu se potă 
face, decând întroducându-se ună sistemă, care eschide 
centralisarea, și ună controlă și o responsabilitate mai 
severă, fără a se vătămâ autonomia; acestă resultată se 
pote obțină, când funcționarii nu voră mai fi întrebuin
țați de superiorii loră pentru scopuri de partidă. Mai 
departe se dice în proiectă:

»M. Vâstră ne atrage atențiunea și asupra împrejurării, 
că prelungirea duratei dietei e necesară în interesulă patriei. 
Nimenea nu simte mai multă ca noi efectulă corupătoră 
ală abusuriloră ce se facă la alegeri, dar remediulă, 
după părerea nostră, nu costă în prelungirea duratei die
tei, ci în severitatea- aplicării legiloră. Agitațiuni în con
tra raseloră, confesiuniloră și claseloră societăți și noi 
le condamnămă, și cu atâtă mai vârtosă că dorimă a 
susține libertatea și egalitatea fără nici o considerare la 
confesiune, naționalitate și la clasele societății, și întru 
câtă nu s’ar-,aplică în tote privințele, dorimă ca să se 
realiseze, îngrijindu-se în același timpă de scopurile sta
tului și de păstrarea intactă a instituțiuniloră societății. 
Suspendarea garanțieloră libertății cetățenescl, din moti
vele indicate în discursulă tronului, nu le socotimă ne
cesare, și dăcă s’ar încerca acâsta, ar trebui să ne pro- 
nunțămă cu hotărîre încontra acestei măsuri. Cu durere 
amă esperiată pănă acum, că guvernulă nu țintesoe la 
restabilirea echilibrului în finance; acâsta dovedesce ne
contestabilă deoparte propunerile esagerate, de altă'parte 
dificilele ce crescă din ană în ană și care abia se potă 
micșora, cu iote sporirile continue de dări.

Amă esperiată și aceea, că guvernulă n’are să ușu
reze pe cetățâni de prâ greua povară, ci din contră 
suntemă siliți a arătă M. Vostre, că financele statului 
nostru, mai alesă dela ocuparea Bosniei și Herțegovinei, 
ne-au pusă pe seriose gânduri cu atâtă mai vertosă, că 
poporațiunea, a cărei putere este peste măsură încordată 
și ale cărei venituri din causa concurenței străine se mic- 
șorâză totă mai multă, nu numai că nu e în stare a su
portă greutăți nouă, dar și sub cele actuale se încovoie. 
Aceste rele se manifestă într’o măsură atâtă de îngriji tor e 
atâtă în clasa industriașilor!!, câtă și de câțiva ani, în 
clasa economică, așa ca vindecarea său alinarea acestora 
calamități, trebue se formeze o problemă dintre cele mai 
principale a legislaturei.

Regularea finanțeloră țării, după convingerea 
năstră, se obține prin micșorarea cheltueliloră, prin re
ducerea timpului de serviciu activă în armata perma
nentă, și prin promovarea intăreseloră economice pe tâte 
terenele, dâr mai alesă prin ajutorulăaceloră venituri mari, 
ce le-amă avă în casulă instituirei unei bănci naționale 
independente și a teritorului vamală separată, putându- 
ne regulă independentă vămile, se desvăltă industria 
patriotică și economică/

Proiectulă esprimă apoi marea satisfacțiune pentru 
raportulă cu Germania și cu celelalte state, dăr declară 
că. numai atunci voră fi liniștiți Maghiarii în privința 
existenței de stată și a viitorului loră, c'ând se va 
șterge articululă 12 din legea dela 1867, dis- 
punendă Ungaria independentă de afacerile esterne, fi-

Prin atingerea cu Grecii Romanii își lățiră cerculă 
cunoscințeloră loră geografice, sociale etc., câșligândă o 
mulțime mare de nume de totă felulă, cari nume însă 
ei nu le lăsară încălțate și îmbrăcate, cum le primiau 
dintr’o limbă sâu dintr’alta, ci pe acelea, cari nu corăs- 
pundâu geniului și formei limbei latine, le străformară, 
le schimbară, le latinisară. Câteva cuvinte voră fi de a- 
junsă spre a ilustră acâsta: Bursus (U6^og), elephas și 
elephantns, Lucas bos, classis (în însemnarea de flotă), 
classiarius (mărinară, matrosă), manus ferrea, liarpago 
ș. alt. Din Tccpa$ Romanii au făcută Tarentuin, din 
Axpccyag Agrigentmn, din Bpevreaiov Brnndisium, din 
MaXoeiț Maleventnm, care mai târziu s’a schimbată în 
Beneventuin. Prin acâsta limba Romaniloră a trebuită 
să încâpă a se despărți de dialectulă celorlalți Latini, 
Romana lingua de lingua Latina. Firesce că acestă con
trastă încă nu s’a făcută în literatura nouă cunoscută, 
pentru-că în acestă a doua periodă n’avemă notițe des
pre acâsta și fiind-că Roma a devenită după aceea așa 
de mare, încâtă s’a perdută într’ânsa Lațiulă întregă.

Pănă pe acestă timpă, când Roma deveni dâmna 
nu numai a Italiei întregi, dar și a Greciei, limba latină 
se învăță numai din comunicațiunea verbală, adecă din 
conversațiune. Devenindă însă cunoscința limbei latine 
necesară și afară din Lațiu, elocința, adecă mânu ar ea 
măestrită a limbei, a vorbirii bine întocmite 

nanciare, comerciale și militare, ceea ce condiționâză o 
armată națională independentă, și rămânândă 
prin urmare cu celelalte țări ale monarchiei legată numai 
prin persdna Maiestății Sale.

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

Din Croația.>
Desbaterea proiectului de adresă la discursulă tro

nului, cu sare s’a deschisă dieta croată, s’a amânată pe 
adî. Motivulă e, să Starcevicianii au presentată ună pro
iectă de adresă fulgerătoră. Proiectulă dice partida na
țională — e o scriere incendiară ce ară putâ aduce mare 
nenorocire, limbagiulă și tonulă suntă inaltă trădare 
și lesă-maiestate. Guvernulă croată caută să îm- 
pedece cetirea acestui proiectă de adresă și ară fi sfă
tuită chiar pe Starceviciani să și-lă retragă.
Banulă Croației a plecată la Pesta, ca să se sonsulte în 
privința acâsta cu guvernulă ungurescă.

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

SOIRILE DILEI.
. Se (jice, că congresulă bisericescă gr. or. se va în

truni la 11 Noemvre st. n.
—0—

Se scrie die Deva că societatea archeologică a ho
tărâtă să se ridice ună monumentă pe câmpulă Pânei.

—tl-
pilele trecute, biu oulă telegrafică din Pesta ne co

municase mârtea soției lui Ludovică Urvary, redactorulă 
fdiei ,Pești Naplo.*  După cele mai nouă scirl tânăra, 
de 32 de ani, și frumosă soțiă s’a sinucisă, împușcân- 
du-se c’ună revolveră. Acâstă întâmplare a făcută mare 
sensațiă în capitala Ungariei, mai cu sâmă că nu să scie 
causa sinuciderei.

—0—
In Pesta, capitala Ungariei suntă acji peste 80,000 

de jidovi, nouăle elemente, cu care ministrulă Tisza își 
îndâsă rândurile.

—0—
La exposițiunea din Iași pe lângă mai multe lucrări 

de artă, a sosită statua independenței*  lucrată în ipsos 
de artistulă Tronescu, care este așezată în mijloculă ex- 
posițiunei. A. S. Principesa Elena Guza a binevoită a 
onora exposițiuuna cu trimiterea a mai multoră obiecte 
de artă Barbotină; lucrate cu mare fineță de Alteța Sa.

—0—
Regele și Regina României voră visi'tâ curtea re

gală din Stockholm, unde se va representâ cu acâstă 
ocasiune »Nega,« opera M. Sale Regina României. In 
actulă ală 111-lea se va danțâ ună jocă românescă în 
costumă națională.

—0—
In privința facultății de teologiă, »Voința Națională*  

află că comisiunea delegată din sînulă Sf. Sinodă a pro
pusă ministerului culteloră ca cursurile acestei facultăți 
se fie de 4 ani și să se acorde 20 burse. La acâstă fa
cultate se voră numi profesori: archiereulă Enăcânu, ar- 
chereulă Silvestru Piliștânu directorulă seminarului cen
trală, părintele Timușă doctoră dela facultatea de teolo
gie din Cernăuți și archimandritulă T. Scribenă.

—0—
Acelașă (țiară spune că, d. T. Maiorescu va începe 

în curândă, la facultatea de litere din Bucuresci, cursulă 
de logică și de istoria filosofiei moderne dela Kant încâce.

*-0—
• Națiunea*  află, că într’o Întrunire din serile tre

cute a guvernamentaliloră, mai mulțl membri influenți 

și regulate, câștigă din <ji în $ totă mai multă pu
tere și mai mare influință. Din acâstă causă Romanii, 
când vorbiau în publică, căutau adecă alegâu cuvintele 
și espresiuniie și se siliau a le acomodâ reguleloră gra
maticale, sintactice și retorice, ceea ce în usulă de tote 
(jilele nu se făcea pe atuncia, precum nu se face nici as
tăzi. Și în ăstă modă apoi s’a totă mărită deosebirea 
între vorbirea comună și cea de tâte Qilelețser- 
mo coininunis sâu domesticus și quotidianns) și între vor
birea mai înaltă, mai regulată, adecă între lim
bagiulă de foră (sermo forensis). Acum, fiindcă Ro
manii începură a scrie mai multă, arta scrierii deveni 
totă mai necesară și mai generală, și productele limbis- 
tice începură a fi încredințate scrierii cu litere, 
cu alte cuvinte a fi prefăcute în opuri literare 
In privința acâsta avemu dela Cicerone*)  atestată posi- 
tivă, că cuvântarea orbului Apiu Claudiu, ținută în se- 
nată la an. 279 a. Cr. pentru a desmântâ pe Romani, 
de a încheiâ pace cu Pirhă, a fostă scrisă și a esistată 
pe timpulă lui Cicerone*).  Câtă de prețiâsă ar fi acea 
cuvântare pentru scopurile nostre! putândă constată din- 
tr’ânsa pe de-o parte starea limbei latine din timpulă 
acela, âră pe de altă parte elocința lui Apiu Claudiu. 



ai partidului s’au ridicați! cu putere în contra întrărei în 
cabinetă a d-lorii Carpii, Maiorescu etc. și în genere în 
contra dărei unei sancțiuni practice nouei evolu- 
țiuni a junei drepte amenințândii pe primulă-mi- 
nistru, că voră părăsi partidulă în casă cândă doriuța 
loră n’ar fi aurită și satisfăcută.

—0—
Celimă în »Răsboiulă.« O înțălegere se dice că s’a 

stabilită între d-nii D. Brătianu, M. Cogălniceanu și C. 
A. Rosetli pentru o acțiune comună în vederea alegeri- 
loră viităre

—0—
Cu ocasiunea sărbătorii Bairamului în Constantino- 

pole, când fiecare mulsumană trebue să jerlfăscă o oiă, 
în curtea palatului Sultanului s’au jertfită 100 de oi în 
numele familiei imperiale. Serbătorea a ținută o săp
tămână, fiindă sistate ori ce lucrări.

—0—
In grădina de aclimatisare din Parisă se află o buhă 

albă pră frumosă. Unui Englesă îi plesni prin capă s’o 
năcăjăscă, apoi s’o lovăscă cu bastonulă și’n urmă s’o 
trântăscă de pămentă, din care causă buha muri.. En- 
glesulă, luată la socotelă de fapta sa, răspunse flegmatică : 
»Nu mă deranjați!’ Comisarulă însă îlă sili să-șî dea nu
mele și adresa. Apoi se re’ntărse Englesulă în grădina zoo
logică si scrise pe nisipă: »Eu am omorîtă buba. Leith- 
lidge.» La 15 Octomvre a. c. apăru Englesulă înaintea 
tribunalului din Parisă, care-lă condamnă să plătăscă 200 fr. 
pedăpsă și 800 fr. despăgubire. A plătită 1000 fr. și 
și-a făcută gustulă ... englesescă.

CRONICA AGRICOLA SI ECONOMICA.
Crisa agricolă în Europa. — Concurența transocd- 

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

(Urmare și fine).
Nu se pote teoriă mai periculosă atâtă pentru in

teresele nostre economice, câtă și pentru cele politice. 
Țara acesta cată să aibă, după cum o ceremă de ațâți 
ani, ună programă economică, ca tăte țările; trebue să 
urmărăscă realisarea acestei programe, lăsândă la o parte 
ori ce consideratiune politică. Nu trebue să amestecămă 
politica cu economia națională, căci suntemă pierduți. 
Principele cancelară, ale căruia cuvinte sunt ună credo 
pentru atâta lume, a spus’o ’ml pare pe la 1879, că 
interesele economice n’au a împărți cu cele politice și 
ca urmare că două țări potă trăi în bune relațiuni po
litice și să aibă neînțelegeri economice, fără ca raportu
rile loră politice să sufere dintr’acăsla. Să mai lăsămă 
dără la o parte înalta politică, adenca diplomația, și să 
facemă mai multă economiă națională, și să fimă siguri 
că lumea cea seriăsă ne va aproba și chiar cei interesați 
de a ne vedea stândă înapoi, voră conveni în cele din 
urmă că nu să păte ca ună poporă liberă și indepen
dentă să se lase a fi cucerită economicesce.

Așa dâră cu privire la industria să ne punemă 
seriosă pe lucru căci timpă de pierdută nu ne-a mai 
rămasă.

Cu privire la agricultură (jiseiă că trebue să o în- 
dreptămă cătră acele ramuri de producțiune care suntă 
mai puțină espuse de a fi concurate. Pănă când mijlă- 
cele de transportă erau cu totulă primitive și pănă când 
unele dintre statele Europei nu ne cereau grâne, econo
mia nostră agricolă era pastorală 'micstă, și mai multă 
pastorală, adică produceamă vite și ca accesoriă grâne. 
In trecută noi esportamă cal, vite cornute, porci, lână, 
pei, seu, untă, cărnuri, miere și cără, și prea puține 
cereale în Turcia. Cu înmulțirea relațiuniloră comerci
ale, păstoria a pierdută treptată din osteitatea ce avea 
în economia nostră și cultura cerealeloră s’a întinsă. 
Acăstă schimbare în producțiunea agricolă a mersă atât ă 
de departe încâtă numărulă viteloră s’a împuținată în 

atâtă încâtă astăcjl noi importămă vite din afară și cul
tura cerealeloră a cuprinsă mai totă pămentulă. Țăranii 
cari odiniără aveau câte optă și dece boi, vaci, oi, as
tăzi de abia mai țină câte patru și chiar câte două vite 
de jugă, și acesta pentru că s’au spartă fânațele și pă
șunile pentru a sămănâ locurile cu cereale. Astădi când 
cerealele americane, indiane și australiane au inundată 
Europa, vedemă că producemă mai multă de câtă putemă 
desface. De altă parte acestă abusă de cultură cereală 
a sărăcită în forte multe localități pămentulă, astfelă că 
grânele produse suntă mai ușore, prin urmare de cuali- 
tate mai inferiără. Față cu acestă situațiune caută să 
schimbămă sistemnlă nostru de cultură, adică să redu- 
cemă cultura cerealeloră, și să sporimă cultura pastorală 
prin înmulțirea viteloră. Vitele și produsele loră se voră 
esporta cu multă înlesnire, căci pănă astăzi americanii 
facă concurență cu cereale și pră puțină cu vite, pentru 
că transportulă animaleloră se face cu multă greutate ăr 
carnea sărată nu este îndestulă de căutată.

Suntă ani de când recomandămă agricultorilorănoștrii 
ca să’șl îndrepteze esploatațiunile spre păstoriă; sunt ani 
de când le spunemă, aceea ce sciu ca și noi, că s’a să
răcită pământulă. Cu tăte acestea cultura grâului totă 
se întinde și vitele se împuținăză. Să sperămă că acestă 
îndărătnicie va avea ună sfirșită.

Pe lângă întinderea păstoriei este neapărată să cul- 
tivămă câtă mai multă cânepă, ină, rapiță, tutună, hemeiu, 
macă tăte plante care se potă desface cu cea mai mare în
lesnire. Cultura cânepei atâtă de întinsă odiniără a mai 
dispărută. Ministerulă de răsboiu și câțl-va particulari 
care au avută trebuință de cânepă pentru a fabrica frân
ghii, au fostă nevoiți să aducă cânepă din Ungaria. Și 
ne mai plângemă că plătimă miliăne Ungariei pentru a 
ne trimite sfără, frânghii, căpestre și chingi.

Acestea sunt mijlăcele care credemă că ne păte 
scăpă de crisa economică de care este amenințată pro
ducțiunea națională.

„Economia Rurală.“

DISCIPLINA ȘCOLARA.
(»Sc61a Română*  din Prahova)

Amă pută vedă dintr’ensa, câtă de tare înaintase limba în 
fonetică, în comoditatea vorbirii, în tăria gramaticală, în 
abilitatea sintactică și stilistică. In multele tractate, ce 
Romanii le-au încheiată în acăstă periodă și cari de si
gură au trebuită să fi fostă scrise, apoi în inscripțiuni 
pe petri, pe edificii, pe monumente a fostă întrebuințată 
limba latină. Din inscripțiunea aflată pe așa numita co
lumna rostrata, restaurată de Germanica. — despre care 
Heffter se esprimă în următorulă modă: »Aus diesen. 
obwohl wenigen, ăchten Bruchstucken, angenommen — 
was nicht ohne grosse Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden kann, — dass die Copie dem Originale der In- 
schrift moglichst entsprechend gemacht worden ist, ăus 
Pietăt schon (din aceste deși puține, autentice fragmente, 
admițendă, ceea ce nu fără mare verisimilitate se păte 
admite, — că copia a fostă făcută pecâtă a fostă cu pu
tință corăspuntjătore originalului inscripțiunii, chiar din 
pietate), — aflămă, că ortografia este tare vechiă, că 
semnulă g nu erâ cunoscută d. e. lecionis (pentru legionis), 
macistratus (pentru magistratus), exfocion1 
(pentru effugiunt), oppucnandod și pucna (pentru 
oppugnandod șipugna), Cartaciniensis (pentru 
Cartaginiensi s\ Geminațiunea consonantei, care se 
pronunță numai simplă, se și scrie simplă, ca: clases 
(p. classes); lungimea vocalei i seu e erâ arătată de 
regulă prin ei, ca: castreis (p. castris), claseis

Grațiă indulgenței sistematice în educaținnea copii- 
Ioră, care este astăzi forte la modă între pedagogii mo
derni, și care începe a prevalâ chiar și în institutele de 
instrucțiune publică; grațiă acestui spirită de moliciune, 
care s’a Infiltrată, ânteiă în familiă, apoi în educațiunea 
publică, disciplina scăleloră nostre lasă multă, fărte multă 
de dorită, căci ea este aprăpe anihilată. Dăcă lucrurile 
totă mai mergă, acăsta se datoresce unui felă de con
tractă tacită, încheiată între elevi și între învățătorii loră ; 
însă celă mai mică accidentă este de ajunsă, spre a de- 
rangea acestă acordă, spre a turbură buna ordine, spre 
a face în fine orî-ce înțelegere imposibilă.

Sciu că acăstă veritate nu este plăcută; sciu că 
mulțl părinți, ba chiar și unii din colegii și colegele mele, 
nu se voră uni cu vederile mele; sciu că păte voiu fi 
taxată de antiliberară și de retogradă, de ărece amă cu- 
ragiulă a mă opune curentului pedagogică de astădi; cu- 
cunoscă tăte acestea, și, de și amă celă mai mare res
pectă pentru opiniunea publică, credă că facă ună ser
viciu educațiunii^.cercetândă, împreună cu cei competinți, 
dăcă nu cumva acestă curentă este fructulă unui preju- 
dițiu, vătămătoră societății, ca să nu umanității. 
Cele mai ingeniăse disertațiunl ale pedagogiloră moderni 
nu voră pute face, ca disciplină să nu fie indispensabilă, 
atâtă în institutele de intrucțiune, câtă și în familiă Pe 
câtă vreme nu se va fi schimbată natura omenăscă, co
piii voră găsi de sigură mai multă atracțiune în jocuri 
de păpuși, de smeu și de mingiă, de câtă în lecțiuni de 
gramatică, de aritmetici și de geografiă. Intr’adevără, 
unii dintr’enșii nu învață, de câtă de gustă și pentru plă
cerea loră propriă; cea mai mare parte însă, nu consimtă 
a părăsi joculă pentru studiu, a-și da ostenăla de a în
țelege o esplicațiune dificilă, a-șl îndeplini în fine o da- 
toriă, decâtă când superiorii loră sciu a-i sili la acesta. 
Internatele au pe lângă acăsta și alte necesități ale loră 
particulare. Aci ordinea este condițiunea sine qua non 
a succesului. Decă acăsta nu este ținută cu rigăre, nici 
vorbă nu mai pote fi de succesă. Este adevărată că 

nu este o mare crimă ca să vorbăscă elevulă cu vecinulă 
său; însă dăcă numai o jumătate duzină de elevi său 
eleve, s’ară dâ acestei petreceri inocente, tătă sala s’ară 
găsi turburată prin sgomotulă acestoră voci. Trebue 
prin urmare, în interesulă tuturoră, a se impune tăcere 
chiar și acelora pentru cari acăstă abținere ară fi ună 
sacrificiu, și a se reprimă acăstă necesitate de espansiune, 
care esceptândă sala de studiu, ară pută trece, ori și 
unde, ca o calitate plăcută. Suntă ei însă pentru acăsta 
demni de atâta compătimire? Ore acăstă regulă la care 
trebue să se supună, cu ori-ce preță, fiă-care elevă său 
elevă, nu constitue una din cele mai mari folăse ale 
scăleloră publice și ale educațiunii comune? Și 6re nu
mai scăla contrariăză fantasia năstră prin obligațiuni și 
îndatoriri, câte odată necomode? Eu credă că și în So
cietate putemă fi, încă și mai desă și mai multă contra- 
riațl, de câtă în scălă. Dăcă asăsta însă este adevărată, 
de ce să nu familiarisămă de timpuriu pe elevii noștri 
cu idea, că ei nu suntă singuri în lume, și că Societatea 
avendă legile sale proprii, nu păte ține comptă de ca
priciile loră?

Defectulă generațiunii presinte este de a-șl iubi pră 
multă copii, său mai bine disă, de a-i iubi cu o afec
țiune puțină raționabilă și putină bărbătăscă. Ea voesce 
ca copii săi să se bucure încă de Ia naseere, de o feri
cire perfectă și constantă. Ea se alarmăză de cea mai 
mică nemulțămire ce aceștia întâmpină de la educatorii 
loră și mai eu sămă de la cei din scălă. Și cu tăte 
acestea nu pote fi educațiunea fără disciplină, și nici disci
plină fără penalitate. Nu potă fi însă, nici penalități după gus
tulă acelora cari le suferă, căci ori câtă de negative ară 
fi ele, nu se păte susțină, că nu suntă pănă la ăre-care 
gradă supărătăre. Și în adevără suntă destulă de simple 
și de nevinovate acelea, de cari usâză astăzi scăla. Gu 
tăte acestea s’ară pută formă mai multe volumuri din 
tătă hârtia ce s’a stricată până acum, spre a reclamă 
în contra acestoră pedepse barbare, și a demonstra 
că ele suntă în contrndicțiune flagrantă, cu libertatea 
individuală. înscrisă în constituțiunea năstră.

Este adevărată, că copiii trebue să se jăce; este 
adevărată că ei trebue să umble multă; este adevărată, 
că ei trebue să respire aerulă mare; este asemenea ade
vărată ca internii instituteloră de instrucțiune ară fi bine 
să petrâcă celă puțină o di pe săptămână în familiă; re- 
cunoscă tote acestea, îesă credă totă dodată, că ei suntă 
datori să învețe și lecțiunea loră, să-și îndeplinâscă t6te 
datoriile, să se supună învățătorîloră loră și respecte re- 
gulamentulă școlară. Credă asemenea, că noi, învățătorii 
și învățătorele loră, suntemă datori să-i silimă la acăsta 
când ei nu și-ară îndeplini aceste datorii debună voie, 
și că prin urmare nu ne vomă pută dispensă de a nu-i 
pedepsi câte odată. Nu mai încape îndoială că observa- 
țiunile și blamurile năstre frebue să fie înainte mergăto- 
rele pedepseloră; însă ară fi o ilusiune singulară de a 
crede că acestea ar pută fi de ajunsă, și că vorbele frumăse 
singure ară fi vre-odată în stare da a readuce ăre-carl 
naturi rebele pe calea cea bună, pe calea cea drăptă.

Suntă mulți omeni de scălă cari vorbescă neînce
tată de autoritatea morală ce trebue să esercite 
învățătorulă său învățătărea asupra eleviloră său eleve- 
loră. Acești fraseologi pretindă că acăstă autoritate este 
de ajunsă, spre a ține bună ordine, nu numai în clase 
dăr și în sălile de meditațlune și de mâncare, în dormi- 
tăre, și chiar pe strade. Noi nu împărtășimă aceste 
vederi; acăstă auloritate morală, despre care se face 
atâta paradă, este alipită de persăna învățătorului său 
învățătorei: prin urmare ea nu păte trece pragulă 
clasei, căci ea d’abia ajunge a comandă atențiunea și 
liniștea în clasă. A comptâ dăr pe acăstă autoritate, 
spre a obligă pe leneși să lucreze și când se voră găsi 
singuri, acesta ar fi ună actă chimerică, care n’ar probă 
tocmai o mare cunoscință a renatui copilărescl.

------------------ (Va urmă).
Congresulii medicilorft români. Sâmbătă 

la ora 2 p. m., s’a întrunită în sala Senatului primulă 
Congresă ală mediciloră, veterinariloră și farmaciștiloră 
din România. Au luată parte la acestă Congresă peste 
100 de membri din familia medicală română. Scopulă 
congresului e curată sciențifică
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(p. clasis), socieis (p. sociis); dar pe lângă asta 
vină și clases, navales, cartaciniensis, adecă scrierea nu 
erâ statornică. Mai departe vedemă din acea inscrip- 
țiune, că în vorbirea de tăte (Țlele eră multă comoditate 
și negligență, anume vocalele nu erau așa de tare mar
cate, ca mai târziu în limba clasică, precum: exemet) 
cepet, ornavet (pentru exemit, cepit, ornavit)- 
en (p. in), navebos (p. navibns), primos (p‘ 
primus), captom (p. captam), arcentom (p. ar- 
centum), popi om (p. pop uium); că Romanii pe 
atuncea ținău morțișă 11 ablativulă singulară în d, de 
care se emancipară mai târziu, ca: pucnandod, ma- 
rid, dictatored, altod, navaled, praedad; că 
ei păstrau celă puțină în scriere, forme dure și grele de 
pronunțată și evitau asimilațiunea său eschiderea conso- 
nanteloră necomăde său grele de pronunțată, ca: ex- 
fociont (p. effodiunt), triresmos (p. triremos); 
său că încă nu verau vocala corespuntjătore între conso
nante, ca: poplom (p. populum). Totă aslfelă se 
vede, că terminațiunile declinațiunii nu erau încă ficsate, 
macistratos (p. magistratus), triremos (p. tri- 
remes), navaled (p. navali). Ce s’atinge de sintacsă 
și de stilă, în piivința acăsta nu este nimica stângaciu, 
necorectă în disa inscripțiune.

Din a doua periădă mai putemă notă și tendința de 
a înlocui pe s cu r în nume de persăne, ca P a p i r i u s 

(p. Papisius), Furius(p. Fusius). Totă în acăstă 
periădă Romanii au începută a pune temeiu la instruc
țiunea tinerimii. Instrucțiunea, care la începută constă 
mai cu sămă în cetire, în scriere și în recitarea de legi, 
de versuri și de istoriăre și se dedea copiiloră acasă de 
cătră părinți, căci scăle publice încă nu esistau, a con
tribuită multă la regularea și la ficsarea limbei.

Din cele espuse pănă aci putemă constată numai 
atâta, că influința limbei grece se manifestăză asupra 
celei latine prin aceea, că Romanii începă a spori tesa- 
urulă limbei, resp. ală cuvinteloră limbei loră în modulă 
arătată mai nainte; și că limba grăcă începe a-și face 
locă în casele Romaniloră pe lângă cea latină.

Perioda III.
Partea său perioda a treia cuprinde timpulă dela cu- 

noscința Romaniloră cu limba grăcă pe la finea resbelului 
ântâiu punică pănă la mărtea împăratului Augustă, său 
cam dela anulă 244 a. Chr. pănă la 14 d. Chr. Acăstă 
periădă se numesce periădă de aură său timpulă 
clasică ală limbei latine. Din acăstă periădă avemă și 
sigure isvăre: Inscripțiuni pe petri, dar mai cu 
sămă opuri literare.

După-ce Romanii supuseră tătă Italia inferiără (266 
a. Cr.) veniră în mijlocită atingere cu Grecii și deveniră 
domnii multoră colonii grecesc! aflătăre pe țărmurele sud- 
vesiică ală Italiei. (Va urma).

■O-



Curaulu la bursa de Viena
din 18 Octomvre st. n. 1881.

Rentă de aurii ungarâ6°/0 123. — 
Rentă de aură 4% . . . 93.05 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.75 
Imprumutula căilord ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.30 

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

Bonuri rurale ungare . . 100.70 
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.......................  99.25
Bonuri cu cl. de sortare 98.50 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

vină ung.............................98.25
Imprumutula cu premiu 

ung.....................................114.75
Losurile pentru regulareă

Tisei și Segedinului . 115.60 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 82.05
Renta de aurii austr. . . 102.95 
Losurile din 1860 . . . 135 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  863 —
Act. băncel de credită ung. 286. - 
Act. băncel de credită austr. 285,30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’ori.................. 9.691/2
Mărci 100 îtnp. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlinge 122.—

Bursa de Buct&resci.
Cota oficială dela 6 Octomvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 92 »
Renta rom. amort. (5°/0) . 93% >

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

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

Banca
Ac. de

națională a României 
asig. Dacia-llom. . . 366%

1410
370

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

5 95%
2 07

>

2.08

Cursuîu pieței Brașovă
din 20 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.OG Vend. 9.07
Argint românesc .... . . » 9.— » 9.05
Napoleon-d’ori................. . . > 9.65 > 9.67
Lire turcesc!..................... . . > 10.92 > 10.98
Imperiali......................... . . > 9.90 > 9.92
Galbeni............................. . . » 5.66 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 122.50 » 123.-
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

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

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

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. 
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANSA

o si inssrliiiiiiloi’O
’ J.în „Gazeta Transilvaniei^

AnunciurI în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă

Pentru repețiri se
Pentru

j?

Dela
Pentru anunciuri ce se publică 

se făcu învoiri și reduceri și peste 
susît

Brașovtt 1|13 Maiu 1884.
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pe linia Teiuștt-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Teiuștt-Ai'adtt-Budapesta ÎS sa d apos t a-Aradik- Teisi ș ia.

Trenu do Trend Trcnfi Trenu de Trenu
persone omnibus omnibus persone omnibus

Teiuștt 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Rjudapesta 8.00 6.do
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12,28
Șibotă 4.35 11.43 A ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradu 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 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 Bârzova 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 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 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

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Bn dapesta 7.44 6.40 —■ Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradtt-Timișdra Simeria (Piski) I’etroșesil

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persono omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou i 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
Tlmișdra 8.58 3.15 I’ etreșeiBS. 7.00

Timișdra-Aradft Petroșeiil—Simeria (Piski)

Trenu do Trend Trend
persone omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Fetroșeiii 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradii 3.10 8.00 Simeria 12.37 1

Societatea eomereială românii Bassarabianu tJaBtogîn «fc Oouip. 
BULETINU

BRĂILA 5 Octomvre 188-1.

Veiulătoră Cumperetoră Felulft Kilo Libre PretulttJ Notițe

Haracopo M. Cohen Porumbă 409 60— 57
i

% Magasiă
dt. dt, 200 59% 56 75

C. Nicolaidi & C-ie. dt. O 200 60% 57 25
dt. L.&M.Feitier&C-ie. 200 60- 57 —

O. Silberstein Peirano Fils & C-ie. Orză 500 45— 38 75
At. Lombardo M. Cohen & C-ie. O văzu 135 33% 29 50 Caică

dt. Louis Dreyfus & C- ie. 150 31— 28 — J,
A. Emberico L. &M. Feitler &C-ie. Fasole 180 7o 20 25 H

ANUNTU.
bine păstratu se află de ven-

cjare cu prețu eftinu.
A se adresa la ȘTEFAN PAPP și fiul u, Strada 

Teatrului. 1—3.

Vindecare (Radicală și (Rapidă
de tfite

Bâtele Nervâse, Epileptice și Secteer
numai prin, metoda mea.

Onorariele nu se dau dâcât ii după, restabilirea completă.

BB. PBOF. A. ASPINA,
membru ală mai multoră societăți sciențifice

106, Fautourg St. Antoine. — FAFIS.

Tratarea se face prin corespondență.

Neputându-se da în întreprindere zidirea scdlei de fete a asociațiunei 
transilvane pe basa licităței publice escrise cu terminulu până la 25 Scp- 
temvre a. c. se escrie prin acostă unu nou

pentru presentarea unui planii de edificiu de scblă de fete pe terenulu 
din curtea casei Nr. 8. Josefstadt, strada Morii, însoțită de unii ofertă 
pentru întreprinderea esecutărei edificiului proiectată. Proiectulă dimpreună 
cu ofertulă, primite fiindă de comitetulu asociațiunei, îndreptățescă și 
obligă pe proiectantulii oferentă a execută edificiulu proiectatu de densulu.

Planulu și ofertele, nesubscrise, au a fi predate în 30 Noemvre 
st. n. la posta din Sibiu pe adresa comitetului asociațiunei transilvane 
însoțite de o cuvertă sigilată, care în internulă său va cuprinde numele ofe- 
rentului, ăr în afară va fi provădută cu unu moto, care va fi însemnată 
și pe plană și pe ofertu.

Suma paușală maximală cerută pentru executarea edificiului să nu 
tr6că preste 56,000 fi. v. a.

Condițiunile mai de aprope se potu primi dela comitetulu asocia
țiunei, dimpreună cu cotele trebuincidse, și oferentulu are a declară în 
ofertu că a cetită tdte condițiunile, le-a înțelesu și le-a acceptată.

Oferenții, ale căroră planuri și oferte nu se vor fi primită, nu au 
dreptulă a face pretensiune de onorară.

Sibiu în 10 Octomvre n. 1884.
Comitetulă associațiunei transilvane pentru literatura română și cul

tura poporului română.
Haeebu ISologa» ®r. fi*.  Barciaim.

v.-pres. secretară.
Tipografia Alexi Brașovă.


