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1884.

Nou Abonamente
ia

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

abonameaitft. la care învitămd pe onorațîi amici și 
sprijinitori ai fosei nostre.

Abouamentnltt: Pentru Austro-Usigaria cu 
posta: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe ună ană 
12 fi. Pentru llomânia și streinâtate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unii ană 36 
franci.

Ilugămu pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoî de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului sS nu se întrerupă.REDACȚIUNEA „RAZETEI TRANSILVANIEI"

BrașovH în 9 (21) Octomvre.
Debutulu Starcevicianiloră din dieta Croației 

și acela alb Antisemițiloră. din dieta Ungariei 
suntu seninele cele mai evidente ale decădinței 
parlamentarismului în partea de dinedee a mo- 
narchiei.

Unde se face atâta abusu cu libertatea; unde 
sub masca constituționalismului forța brutală își 
împlinesce tdte faptele; unde nu domnesce prin- 
cipiulu dreptății, ci acela a supremației și alu es- 
ploatării celoră ce au rămasă formali în minori
tate prin maioritățile create în modă artificialu 
cu ajutorulă unoru legi electorale nedrepte și cu 
totu felulă de abusuri: unde esistă o asemenea• 7
stare de lucruri, acolo nu mai pdte fi vorba de 
înflorirea parlamentarismului.

Resultatulu păcateloru, ce se comiții (Jilnicu 
în contra libertății din partea celoră dela putere, 
este că poporațiunea și-a perdută încrederea în 
lucrarea parlamentară a maioritățilorii și marea 
massă a ei pare a mai află plăcere și distracți- 
une numai în citirea discursurilor^ celoru din 
partidele estreme. In Croația suntă la modă Star- 
cevicianii, în Ungaria antisemiții și cei mai es- 
treml dintre oposițiunalii unguri. Pentru enun- 
țiările celorlalte partide publiculu celu mare nu 
mai arată nici unu interesă — căci bine scie, 
că ele suntu urmate consecventu de proiectele de 
legi pentru mărirea sarcineloru publice.

Este nemulțumirea generală cu mersulu lu- 
cruriloră, care a produsă aedsta stare psihică, și 
nemulțumirea se manifestă adl mai tare în Croația.

Ne putemu face o ideă despre marea irita- 
țiune ce domnesce în Croația, dăcă au ajunsă a 
fi confiscate acolo chiar și foile oficiale, pilele 
acestea a fostă într’adevără confiscată „Gazeta de 
Agramu,“ pentru simpla causă, că, conformă usu- 
lui, a publicată între celelalte și proiectulă de 
adresă ală Starcevicianiloră.

Spiritulă în care este scrisă acesta adresă 
îlă potu vede cetitorii noștri din estrasulă, ce’lu 
aducemă mai josă dintr’ensa. Oricâtă de bruscă, 
nepoleită și amenințătoră ar fi limbagiulă ei, noi 
credemu că maioritatea guvernamentală croată 
face rău că confiscă acăstă adresă și că voiesce 
să împiedece discusiunea ei în dietă. Parlamen- 
tarismulă croată va fi și mai multă compromisă 
dăcă se va face faptă, ceea ce ne anunță a<ji fi- 
rulă telegrafică, și dăcă maioritatea croata va 
escliide într’adevără pe Starceviciani din dietă.

Ni se pare că unu asemenea pasă este prea 

cutezătoră într’ună momentă când iTitațiunea și 
nemulțumirea poporului croată a ajunsă la culme.

Se dice că Banulă a fostă la Pesta ca să se 
consulte cu miniștrii unguresc! asupra situațiunei. 
P6te că cei dela Pesta i-au dată sfatulă să în
cerce a eschide din dietă pe StarcevicianI, cari 
astădi se bucură de cea mai mare popularitate 
în Croația. Pare că o mână nevădută pregătesce 
calea absolutismului în Croația.

Căderea constituționalismului în Croația nu 
pdte aduce nici unii bine pentru Ungaria. Cei 
din Peșta se facă ca și cum nu le-ar păsâ de 
cele ce se petrecă în Agramă. In realitate însă 
ei au motive de a fi cu ătâtă mai îngrijați, cu 
câtă nemulțumirea din Croația se manifestă în 
altă formă și în Ungaria.

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

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

Pesta, 21 Octomvre. — A cincea comisiune 
judiciară a verificată alegerea deputatului cercu
lui electorală Szentgotthard F e c k h (?), a noua 
comisiune e verificată alegerea comitelui Dominik 
Teleki în cerculă Lăpușulă ungurescă, a doua 
comisiune a anulată alegerea deputatului Ludo
vicii Toldy-Horvath în cerculă Brețcu.

Agram, 21 Octomvre. — In ședința clu
bului partidei naționale s’a hotărâtă se propună 
aiji dietei eschiderea a 11 deputați starceviciani, 
apoi s’a alesă ună comitetă, care să lucreze ună 
regulamentă ală dietei și să se introducă clotura.

Zara, 21 Octomvre. — Ună casă suspiciosă 
de coleră s’a întâmplată aci.

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

CRONICA POLITICĂ.
Organulă d-lui Tisza pledâză firesce pentru d-lă 

Tisza. Declarările ministrului-p reședințe au 
fostă așa de clare și leale — d.ice »Nemzet' — și cu 
tdte astea n’a schimbată nici ună cuvântă din adresă și 
n’a Introdusă nici ună gândă străină. Foile vienese in- 
terpretâză astfelă enunțiarea d-lui Tisza, der numai din 
răință și de ciudă, că lumea pune totă atâta greutate pe 
ceia ce (jică cei dela Budapesta ca pe ceea ce cjică cei 
dela Viena. . Asta este urmarea naturală a dualismului 
— esclamă »Nemzet.< Foile din Viena, adauge elă, se 
supără însă și mai multă când vădă că lumea din afară 
se interesezâ mai ântâiu de ceea ce cjice parlamentulă 
ungurescă. In Ungaria esistă o partidă mare, care este 
in clară asupra scopuriloră și năsuințeloră ei. In Austria 
nu mai esistă o partidă domnitdre.... Sâmțulă politică 
desvoltată ală națiunei maghiare este o garanțiă pentru 
aceea, că nici o partidă nu e aplecată a face politică de 
sentimente (??) și că partida liberală nu cunOsce, mai a- 
lesă în cesfiunl esteriâre altă directivă decâtă inleresulă. 
»Numele Vilagos (Șiria) deșteptă în inima fiecărui ma
ghiară reminiscințe triste, dâr directiva politicei ndstre 
nu o dă trecutulă, ci viilorulă....*

Față cu acestă limbagiu îngâmfată e caracteristică 
aserțiunea unoră foi din Pesta. >Egyetârtes« <fice că se 
repetă joculă de pe timpulă dinaintea ocupațiunei. Na
țiunea credea atunci că partida guvernului condamnă po
litica ooupațiunei, pe când guvernulă a primită adresa 
de atunci ca o aprobare a acestei politice. Este ună se
cretă publică că noi avemă o antipatiă mare în contra 
Rusiei și de aceea suntemă tractațlțjcu frase, ală căroră 
ascuțișă pare a fi îndreptată contra pulerei nordice. In 
fine ne convingemă că tote acestea se facă pentru că să
răcia ndstră parlamentară și neînsemnătatea nostră ad
mite asemeni comedii. »Budapester Tagblatt* spune că 
în cercurile mai înalte a făcută o rea impresiune pasa- 
giulă cu pricina din proiectulă de adresă și că în Viena 

}i s’ar fi disă representantului Rusiei: »Proiectulă de a- 
dresă ală maiorității din dieta ungară n’are o mai 

mare însemnătate decâtă ună articulă de 
d i ară scrisă fără de tactă.* —

*
La 18 Octomvre st. n. ducele Vilhelm de Braun- 

schweig a murită după o lungă suferință. După legea 
de succesiune, în Braunschweig ară trebui să urmeze linia 
hanoverană cu ducele de Cumberland, pe când iuriștii 
eorănei prusiene susțină că Prusia, ca succesâre de dreptă 
a Velfiloră din Hanovera, ar pute pretinde acestă ducată. 
In 1872, cu ocasiunea deschiderei dietei, guvernulă din 
Braunschweig a declarată, că ducatulă nu se pdte uni 
cu Prusia. Dela mortea regelui Hanoverei George V. — 
1878 — s’a vorbită multă despre o înțelegere între flulă 
său ducele de Cumberland și între Prusia, ca să renunțe 
celă dintâiu la Hanovera și pentru acăsta să fie recunos
cută ca duce ală Braunschweigului, restituindui-se și ave
rea privată ce o primise îndărătă sub titlulă de fondulă 
velfică. Prințulă a refusată categorică pretensiunea Pru
siei de a renunță la Hanovera și declară că, ce privesce 
regularea moștenirii în Braunschweig, rămâne pe săma 
ducelui Vilhelm. După legea de regență din 1879, afa
cerile guverniale le conduce ună consiliu de regență, âr 
țera e representată în consiliulă federală de împăratulă, care 
e și capulă supremă ală armatei. In timpă de ună ană 
trebue să se alăgă succesorulă. Se (jice că Prusia va 
consimți la alegerea ducelui de Cumberland numai dăcă 
acesta îșl va retrage protestulă său din 1879 și va pactâ 
cu Prusia. *

Situațiunea Angliei în India nu e tocmai favora
bilă, mai alesă că la granițele ostice ale Afghanistanului și 
în Birma superiără turburările nu mai au sfârșită. 
Pe de altă parte Francesii înaintează în direcțiunea Bir- 
mei superiore, au în mâni controlulă directă asupra Cam- 
bogei, au ajunsă departe spre nordă în atingere cu sta
tele Shau, și e probabilă, dice»Times,« că ei în curândă 
voră pune mâna pe o parte din ele. In Bengalia domnesce 
o nemulțămire aprope generală din causa dări'oră. In ast
felă de situațiune trebue neapărată redusă armata super
fluă și periculosă principiloră indiani. Totă așa de îngri- 
jată e și »St, James Gazette,< declarândă a sci, că Rusia 
de câtva timpă e în posițiune a aruncă asupra unoră 
puncte, care amenință India, 95,000 de ămenî, de unde 
apoi ar pută pătrunde în India când i-ar veni bine.

------o------
CINE TURBURĂ PACEA DINTRE CONFESIUNI?
In ședința dela 18 Octomvre a dietei maghiare, cu 

ocasiunea discusiunei proiectului de adresă, a lansată 
cestiunea de mai susă deputatulă antisemită Z i m a n d y. 
Elă <Jise că partida antisemită este singura adevărată re- 
presentantă a principieloră adevărată creștinesc!, ce le-a 
profesată baronulă losifă Eotvos: (ilaritate, strigări: săr
mane Eotvos) egalitate, libertate și frățietate. »Pacea din
tre clase și confesiuni o conturbă numai dmenif de stată 
scurtă văzători, patrioții fără de inimă, cari se uită indi
ferentă cum emigrâză poporulă în America, apoi jidovii 
și francmasonii. Și ministrulă Treffort conturbă pacea 
confesională prin aceea, că folosesce pentru scopuri co
mune fonduri ce au fostă testate pentru scopuri catolice. 
Elă ne dă ună esemplu de socialismă și comunismă. 
Propună dăr ca să punemă în stare de acusațiune pe mi- 
nistruiă Treffort. (ilaritate) Numai antisemiții suntă ade- 
vărații liberali, âr francmasonii din Ungaria, acăstă reu
niune netrebnică, turbură pacea între confesiuni.* (Ivanka: 
Nu e adevărată).

Zimandi începe apoi a face citațiunl din opere 
talmudice, ce le-a studiată. > Am învățată dintrensele, (Jice 
elă, ca Evreulă să asculte mai multă de rabină decâtă 
de bibliă și profetă. După datele Talmadului hahamulă 
este infailibilă.« Cetesce câteva citate și întrebuințâză ună 
cuvântă murdară. — Președintele îlă întrerupe provo- 
cându-lă să fie cu respectă față cu dieta, căci acăsta e 
datoria lui ca Ungură. Zimandy continuândă susține, 
că rabinii numescă în scrierile loră pe creștini numai 
măgari, porci și dihănii urîte. (Strigări sgomotăse: destulă! 
destulă! ajunge! să eșimă afară!) Mulți deputați părăsescă 
sala. Br. Andreansky: Voimă libertatea cuvântului. 
Zimandy repetă că a cetită, că rabinii înjură pe creș
tini și citâză mai departe din cărți vechi. — Președintele 
ejice, că nu se mai polrivesce aeji ca să se citeze din 
cărți vechi scrise pe timpulă fanatismului religiosă.

Zinaandy: Declară că isvorele mele nu datâză din 
evulă mediu. La 1864 a apărută opera lui Vitalis, în 
care se <jice din cuvântă in cuvântă, că toți creștinii suntă 
omeni fără de lege și că a vărsâ sânge de feciore creș- 

i tine este ună lucru plăcută Dumnetjeirei (mișcare). Ve 



voiu arătă acâsta în originalii. Sub ticluit! >Soharc a 
apărută în anulă 1880 o carte jidovâscă, care a eșită 
deja în a 22-a edițiune. In acâstă carte se arată pe 
largă în ce modă trebue să fie măcelăriei creștinii. De 
altmintrelea primeseă adresa antisemițiloră/ (Aplause și 
eljen-url pe băncile antisemițiloră).

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

»Czas< despre alianța colorii doi împărați.
țfiarulă cracoviană »Czas< a primită din Viena ur- 

mătârea corespondență:
»Ministrulă Tisza a făcută declarațiunl pe basa in

form ațiuniloră din partea comitelui Kalnoky. Aceste de
clarațiuni trebuia să fiă de totă clare și neechivoce. In 
totală însă ele conțină o echivocitate și necla
ritate mascată, care dau dreptă la îndoeli. In ân- 
tăia jumătate a declarațiuniloră a disă ministrulă: .Ființa 
tractatului între Germania și monarchia nâs- 
tră.... « In a doua jumătate preciseză situațiunaa astfelă:
.întărirea alianței celoră doi împărați și adeverirea ten
dinței de pace a alianței dintre împăratulă germană 
și monarchia nâstră.* Acestea suntă lucruri dis
tincte; aci suntă nu două, ci chiar trei definitiunl dis
tincte; odată se dice: tractată între două state, — 
apoi: alianță personală între doi împărați, — și 
în fine: alianța unui î m p ă r a t ă (a celui germană), 
adecă a persânei, cu monarchia austro-ungară. 
Mai departe: ună tractată, o alianță presupune 
esistența unui instrumentă diplomatică scrisă între 
două state. Ună astfelă de instrumentă a 
esistată înainte de espirarea ântâiului ter
mină ală alianței ger mano-austro-ungare. 
Esistă și adl ună astfelă de instrumentă? Mi
nistrulă nu asigură acesta categorică, ci în a doua jumă
tate a declarațiuniloră sale vorbesce de alianța du oră 
împărați și o astfelă de definițiune cere imperiosă, să se 
dea o deosebită atențiune aceloră informațiunl, care în- 
fățisăză situațiunea precum urmăză: In momentulă când 
a espirată tractatulă originală, situațiunea ’s’a arătată 
schimbată în modă esențială; motivele pentru o alianță 
defensivă și ofensivă ’șl perduseră valorea loră. Rusia 
întreprinse o schimbare de frontă, asigură, că primesce 
și ea pentru sine tendința de pace, și acăstă asigurare 
merită cu atâtă mai multă încredere, cu câtă ună nou 
și acută periculă, ală anarchismului, care amenință mo- 
narchiele, pe monarchii și întrega ordine socială, făcu să 
apară necondiționată necesară și nendoiâsă solidaritatea 
monarchieloră și a monarchiloră în susținerea păcii. Nu 
mai puțină Francia a încetată d’a amenință pacea. Deci 
(după părerea prințului Bismarck) nu mai suntă motive 
necesare pentru o alianță formală, care se se clausu- 
lez ■printr’ună instrumentă scrisă. Ajunge deplină, că 
monarchii Germaniei și Austro-ungariei, precum și mi
niștrii loră conducători, s’au înțelesă și au asiguraLă, că 
alianța între dânșii și statele loră este aLâtă de probată, 
atâtă de naturală, atâtă de necesară, încâtă esistă 
și va esistă fără mărginire, fără să mai aibă 
trebuință de forma unui tractată garantată, 
în scrisă, a unei alianțe formale. Ună astfelă 
de raportă este distinctă și multă mai estinsă, decâtă 
raportulă cătră orl-care altă stată, și acestă raportă, nici 
după întrevederea dela Skernevice, n’a suferită nici o 
schimbare (precum a asigurată și ministrulă Tisza.) Deci 
alianța se basâză deaci înainte pe natura lucruriloră, âr 
nu pe ună tractată anume. întrucâtă acâsta e mai 
comodă pentru Bismarck, âr pentru Austria mai puțină 
comodă și mai puțină sigură — asta’i altă cestiune. In- 
cele din urmă, cu tâte declarațiunile ministrului, sâu 

pâte tocmai în urma neclarității loră, râmâne o lacună 
De aceea vâ trimetă aceste informațiunl și adaugă că 
temerile și îndoiala numai atunci voră dispare, când se 
va dă o asigurare oficială categorică, că s’a reînoită în 
scrisă tractatulă dintre cele două state.»

Proiectil lft de adresă. alt! Stareeviclanilorîi.

Reproducemft (lin fulgerătorul^ proiectă de 
adresă ală Starcevicianiloră următdrele părți:

Rescriptulă M. Vâstre, cu care s’a deschisă sesi
unea acestei diete, ne îndemnă la lucru pe basa pactu
lui ce ar fi încheiată între regatele Croației și Ungariei. 
Acestă pactă stă în contrazicere cu drepturile istorice 
și naturale ale regatului Croației și s’a făcută pe cale 
nelegală, spre nimicirea poporului nostru și a dinastiei 
M. Vâstre. Acestă pactă nu pulemă și nu vremă 
să’lă considerămă ca lege. Convinși că corectitudinea 
este cea mai sântă datoriă a cetățeniloaă statului față cu 
domnitorulă, și că e în desavantagiulă domnitorului, când 
acesta nu dă ascultare poporului de care elă atârnă, nor 
ca representațl ai națiunei ne împlinimă acestă datoriă, 
precum se cuvine națiunei în numele căreia vorbimă și 
domnitorului cătră care ne adresămă. Conslituțiunea 
milenară a regatului Croației se basâză pe independența 
de stată și pe unitatea terirorială a țâriloră croate. Adl 
de faptă e nimicită acâstă constituțiune, de dreptă însă 
niciodată nu s’a desființată, deorece dreptulă publică ală 
regatului Croației niciodată nu s’a schimbată cu consim- 
țâmântulă națiunii. Sancțiunea pragmatică croată s’a în
cheiată cu 12 ani înainte de cea ungurescă, și încă se
parată de acesta, și cuprinsulă ei diferă de ală acesteia. 
Afară de unitatea în persâna domnitorului nu s’a pac- 
tată nimică comună nici cu Austria, nici cu Ungaria. 
Regatulă Croației a fostă și este, după lege, încă și adl 
independentă în tâte afacerile politicei esteriâre, în ces- 
tiunl de râsboiu, de finance, de comerciu și industriă, 
precum și în tote celelalte cestiunl, care adl, amâsurală 
pactului, s’au proclamată în faptă comune.... Intrâga 
monarchiă este supusă duoră rase diferite, unite numai 
în aservirea națiuniloră. Maioritatea dietei din Pesta, 
care în realitate formâză o neînsemnată minoritate, a 
jertfită din constituțiunea Ungariei totă ce avea valore, a 
prefăcut’o ca parte constitutivă într’ună nou corpă de 
stată, a legat’o de interese streine, împovărându-se pe 
sine însăși și pe ceilalți cu sarcine nesuportabile. Deși 
amă fi dorită să trăimă în pace și în unire cu tâte na
țiunile, der mai alesă cu ale Ungariei, deârece trecutulă 
nostru comună, precum și avantagiele reciproce ne avi- 
sâză la o amicițiă reciprocă cu atâtă mai căldurâsă, 
totuși credemă, ca în momentulă de față o traci are cu 
regatulă Ungariei a devenită imposibilă: deorece a pășită 
pe o basă nedrâptă. Suntemă convinși, că nici o dietă, 
care nu e convocată pe basa dreptului de votă univer
sală, și în care nu iau parte representanțl din Granițe 
și din Dalmația, adecă din cea mai mare parte a țâriloră 
croate de sub sceptrulă M. Vâstre, nu p6te nici tractâ nici 
decide asupra drepturiloră fundamentale ale regatului 
nostru. Pentru aceea pactulă e nulă și protestămă îna
intea lui DumneZeu și a popâreloră Jincontra prâ înaltu
lui rescriplă, prin care acestă pactă se declară ca o lege 
fundamentală a regatului Croației. Noi apărămă patria 
nâstră încontra acestui pactă, precum și încontra tutu- 
roră urmăriloră, ce decurgă din elă și care conducă si
lită la deplină ruină economică și socială.... Câtă timpă 
nu se va pune capâtă nelegalității ce domnesce, nu spe- 
rămă în nici o dezvoltare plină de succesă a stăriloră 
publice ale țârii, ci mai multă suntemă adâncă convinși, 

că din situațiunea actuală a lucruriloră numai peirea 
monarchiei se pâte desvoltâ și ne consolămă cu aceea 
că națiunea croată va supravețuf acea peire.... Indepen
dența financiară stă în strînsă legătură cu independența 
de stată, una fără alta nu se pâte cugetă, dar noi nu 
avemă nici una nici alta. Așa numitele afaceri comune 
tâte suntă în mânile dietei ungare, esecutiva în privința 
loră o esercită ministerulă din Pesta. Din acâstă causă 
înzadară Croația arde de dorulă de a avâ o cale ferată, 
care sâ lege Slavonia prin Croația directă cu marea, ci 
sub numele de investițiunl se construescă numai astfelă 
de căi ferate, care au de scopă ruina comerciului croată 
și totă acestă scopă îlă au și tarifele introduse pe ele. 
In Pesta se decidă dările nâstre și totă acolo se hotă- 
răsce la ce sâ se întrebuințeze veniturile nâstre. Aceste ve
nituri se înlrebuințâză numai în desavantagiulă nostru și 
ce râmâne, după regularea afaceriloră comune, ni se a- 
runcă ca o pomană pentru trebuințele nâstre interiâre.

M. Vâstră aștâptă dela noi acelă spirită de prudență 
și moderațiune, aceea liniște și demnitate, care se cuvine 
unui corpă representativă. Dar nu esistă corpă repre- 
senfativă, care sâ fie întocmită în modă atâtă de nele
gală ca ală nostru și căruia, sâ-i lipsescă tâte condițiu- 
nile fundamentale de activitate ca corpului nostru repre- 
sentativă. Amu pâcătui încontra iubirii nâstre depalriă, 
când am privi în liniște și cu demnitate, cum se împinge 
spre peire patria nâstră totă mai multă cu ajutorulă fii- 
loră ei nedemni. Legea de presă se mânuesce astfelă, 
că se confiscă totă ce se scrie adevârală și Ziariștii pa
triotici se aruncă în arestă înainte de a judecă jurații, 
dâcă fapta ce li-se impută acelora este ună delictă. Cum 
amă putâ râmânâ liniștiți și plini de demnitate în fața 
astorfelă de violințe?

Convinși fiindă, că regele atârnă de po
poră și că-și câștigă încredere și alipire nu
mai câtă timpă apâră sfintele drepturi ale na
țiunii, plini de iubirea cătră patriă vomămâ- 
surâ altora cu aceeași mâsură, cu care ni-se 
mâsură nouâ.

...Numai promisiunea strămcșiloră M. 
Vâstre, că voră complectă patria nâstră, a 
înduplecată pe CroațI la alegerea lui Ferdi- 
nand I. și la sacțiunea pragmatică. ^jcele 
promisiun1 nu s’au împlinită... Provinciile cro
ate Dalmația, Stiria, Carniolia, Carintia și Istria suntă șj 
aZI despărțite de noi... Regatulă Croației s’a îmbucă- 
țită, onârea nâstră națională s’a pâtată, sfântulă testa- 
mentă ală părințiloră noștri, constituțiunea nâstră, s’a ni
micită.

Asta-i situațiunea națiunei croate. DelaM. Vâstră 
atârnă, ca prin împlinirea drepteloră ei ce
reri și prin restabilirea patriei și conslitu- 
țiunei ei, sâ faceți posibilă a asigură tronulă 
și cu ajutorulă acestui poporă.

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

SOIRILE BILEI.
O telegramă din Timișâra dă scirea, că mai mulțl 

capitaliști din România, voră înființa acolo o bancă 
poporală română, care va începe a funcționa chiar 
în anulă acesta. Adunarea de constituire se va țînâ în 
Noemvre. Scopulă băncei este promovarea intereseloră 
miciloră proprietari români, Capitalulă e de 500,000 și 
se voră emite 700 de acțiuni.

Decă scirea se adeveresce, nu putemă decâtă sâ 
ne bucurămă.

—0—

9.

FOILE T ONU.

Influința limbei grece asupra desvoltării cuvintelor^ și 
asupra literaturei limbei latine.

(Urmare)

Dar acesta s’a întâmplată în urma ântâiului resbelă 
punică, în urma căruia Romanii supuseră mai multe ce
tăți grecescl, âră cu altele se aliată. Comunicațiunea în
tre Romani și Greci deveni' totă mai viâiă și viața ele- 
nică, care eră întru tâte cu multă mai rafinată, cu multă 
mai politicâsă, cu multă mai nobilitată, începu a face 
cuceriri printre Romani. Mai pre susă de tâte eră limbă 
grâcă f6rte cultă: ea eră mijloculă celă mai elegantă 
spre a înfățișă frumâsele producte spirituale, seu cu alte 
cuvinte: într’ânsa și printr’ânsa a putută a se desvoltâ 
o literatură bogată și multi-literală atâtă în prosă câtă 
și în poesiă.

De-o-cam dată însă Romanii, cari eșiră victorioși 
din resbelele punice, fiind-că tâtă literatura loră pănă în 
acelă timpă nu eșise din terenulă militară și politică, 
câștigară mai multă gustă pentru dramă, care la geni
alii Greci se desvoltase din desfătările poporului pentru 
poporă, dar tot-deodată a fostă înălțată de genialii poeți 

pănă la celă mai înaltă gradă de perfecțiune, atâtă tra
gedia câtă și comedia. Tragedia și-a ajunsă perfecțiunea 
mai vertosă prin Eschilă, Sofocle și Euripide, âră come
dia prin Aristofane și Menandru. Și câți alții au mai 
lucrată drame! Și câte opuri dramatice ave Elada pe 
acelă timpă! Grecii se puteu făli cu 150 de poeți și cu 
1500 de comedii originale.

Militarii, amploiații și solii romani, petrecândă mai 
multă timpă în cetățile grecescl din Italia inferiâră și din 
Sicilia, au putută câștigă cunoscință despre acele desfă
tări poporale atrăgetâre și adese-orl și instructive, nu nu
mai din auZite, ci prin intuițiunea propriă. Acâstă cu
noscință apoi au adus’o ei la Roma, punctulă centrală 
ală armeloră romane, unde poporulă ave gustă și simță 
pentru petreceri publice scenice, fire-ar fi fostă comedii 
sâu tragedii. Dar în Roma nu se aflau poeți, cu atâta 
mai puțină de aceia, cari ar fi pricepută se prelucre 
drama astfelă, ca sâ nu perdă nimica din perfecțiunea 
ei limbistică; pentru-că Romanii erau pe acelă timpă 
prâ absorbiți de politică, de gloria militară și preste totă 
de alte lucruri practice, decâtă sâ se ocupe cu literatura 
și în speciă cu poesia. Dramele grecesc! însă le plăcâu 
forte tare, căci într’ânsele la începută aflau celă puțină 
distracțiune în timpulă de neocupațiune. Loră li se părâ 
lucru de totă secundară a se ocupă înșiși cu aceea, ce 
le cășună plăcere și trecere de vreme. Pentru aceea au 

trebuită să fie âră streinii, âră Grecii (cari sciau limba 
latină), cari au străplântată la Roma acele opuri de arte 
limbistice și dramaturgice ale Eliniloră. Din Sicilia, din 
Grecia, ba chiar din Asia-mică se adunară la Roma, 
deo-dată cu opurile de artă, tesaurile culturii spirituale 
celei neresistibile și ale modului de viață, și o mulțime 
de talente, cari mai nainte aflau îndemnă și mijlâce de 
cultură și activitate literară în patria loră, în Pergamu, 
în Alecsandria etc., se traseră, se concentrară în cetatea 
triumfuriloră.

Celă dintâiu, care a ruptă ghiața, a făcută drumă 
și prin acâsta și epocă în istoria limbei latine, — căci 
ea prin acâsta întră într’o periâdă nâuă a desvoltării sale 
spre clasicitate —, a fostă, precum amă mai vâZută la 
ună locă, L. Liviu Andronică. Acesta a căZută în prin- 
sârea Romaniloră la luarea Tarentului de aceștia (272 
a. Chr.) și fu făcută sclavă. Astfelă a fostă în serviciile 
lui L’lviu Salinatoră și pentru învățătura și cultura lui 
fu alesă de acesta de educătoră ală copiiloră sâi. Căști- 
găndu-șl elă merite în acestă calitate, a fostă eliberată 
de domnulă sâu. Astfelă elă, cunoscândă aplecările po
porului romană la desfătări publice și cunoscândă și limba 
latină, începu a traduce drame grecescl în latina și a le 
aduce pe scenă (140 a, Cr.). Elă a tradusă parte tra
gedii, parte comedii. Mai tâi’Ziu elă traduse și Odiseea 
lui Homeră, care fu întrebuințată ca lectură la instruc-



Baronulă de Sennyey se află în Pesta. Ministrulă 
Tisza i-a dată o visită.

—O—
Generalulă Klapka a convocată )a o conferență pe 

acei camerali ai săi, cari au subscrisă ca și dănsulă 
declarațiunea, privitâre Ia depunerea armeloră la Șiria, 
pentru rehabilitare comandantului Arlhur Gbrgey. Con
ferința a hotărîtă să se publice celă multă în două săp
tămâni declarațiunea în tâte diarele din Peșta din Viena 
și din străinătate. Din cele două declarațiunî originale 
pentru rehabilitarea, una se vaînmânâlui Arthur Gbrgey 
printr’o deputațiune, cealaltă se va păstră în museulă 
națională. La conferință au asistată mai mulțl depu- 
tațl dietall, profesori dela universitafe, membri ai acade
miei, advocațl, medicî etc

—0—
»Pol. Corr.« confirmă scirea, că cu ocasiunea vi- 

sitei ce a dat’o ministrulă Brătiană principelui Alexandru 
ală Bulgariei în Rusciucă s’au aplanată diferențele ce 
esistau între România și Bulgaria în cestiunea Arab- 
Tabiei-

—0—
Studenții facultății de medicină dela universitatea 

din BucurescI în adunarea ce au ținul’o Vineri săra, au 
subsemnată o petițiune cătră ministrulă instrucțiunei, 
prin care ceră înlocuirea d-rului Râinniceanu la facultate. 
Ne satisfăcându-li-se cererea, voră persistă în grevă.

—0—
D. Mihailă Eminescu s’a numită profesoră suplini- 

toră de geografiă și statistică la scola comercială din 
Iași.

—0—
D-ra Elena Teodorini s’a întorsă, (jice »Românulă<, 

la Madridă, în urma unei campanii strălucite de patru 
luni în America de Sudă, densa aduce cu sine șăpte- 
deci și cinci mii lei beneficiu netă și giuvaeruri în va- 
lâre de mal bine de șâse-(jecl mii lei.

—0—
,L’Indăp. roum.« spune, că lucrările pentru con

struirea forturiloră din nordulă Bucuresciloră, voră fi 
gata la începutulă lunei Decemvre.

—0—
Astă sără trupa germană va juca piesa Fromont 

jun. și Riesler sen., dramă în 5 acte de Alfons Do- 
det și Adolf Belot.

drumulă. Poliția are mulțl âspețl în fie-care dl: advocațl 
și acusațl. Moritz Schultheiss e ună astfelă de advocată 
— fără diplomă — visitâză desă scările poliției, pentru- 
că e pretină bună cu consilierulă polițienescă, se plimbă 
la brață cu densulă. Și cum nu, când Moritz e cafe
giu și acționară ală unei bănci de jocă cu cărți și 
ună creditară de frunte ală poliției ? Când ună 
pungașă, ună jucătoră de cărți care înșelă său o gazdă 
de pungași e arestată, Moritz a și suită scările la 
referentă, care eliberâză pe celu arestată pe garanția lui 
Moritz, bunulă amică ală consilierului polițienescă. Veni
turile cafegiului și acționarului crescă cu miile pe ană, 
căci hoții îi suntă recunoscători. Minorich 4*ce că Ș’ 
advocatulă orășenescă Dr. Leo Tauber este după cum 
se laudă însuși bancherulă judecătoriei și poliției, pe care 
le tratâză de minune prin birturi. Prin Ianuarie a. c. 
Moritz Schreiber erâ bspele arestului polițienescă, fiindcă 
furase nisce lucruri. Erâ să se facă cercetare, dar Dr. 
Leo Tauber garantă pentru »cinstitulă« Morii z și scăpă, 
cu scirea chiar a consilierului Somogyi. Mai lârdiu Mo
ritz Schreiber fu din nou arestată; vânduse nisce giuva- 
ericale furate dela ună deputată. Dr. Leo Tauber veni 
să-lă scape din nou. Minorich nu voesce. Moritz când, 
pentru că ofensase pe referentă, fu dusă să-i pue fârăle, 
a începută a strigă că-lă bate. Acâsta însă erâ o șire- 
teniă, pusă la cale de advocată. Minorich e acusată pen
tru abusă de putere; dâr elă descâpere tate mișeliile. 
E acusată și consilierulă Somogyi. Se face cercetare. 
Se află că agentulă polițienescă Bleyer luâ bani de la 
hoți și-i scăpă. Acum 2 ani s’au furată in Pesta din 
buzunarulă unui omă 10,000 fl. Tâte cercetările au 
fostă zadarnice. Poliția încurcase lucrurile.

Multe și nenumărate suntă abusurile și corupțiunile 
de care e învinovățită poliția, că ai pută dice: Feresce- 
mă D6mne de poliția din Pesta, că de pungășl mă fe- 
rescă eu!

Scaii <1 al ulii cu poliția <!iu Peșta.

4 De grele păcate e împovărată poliția din capitala 
Ungariei, dela consilieră polițienescă pănă la referentă. 
Concepistulă Mi nor ic h e acusată de abusă de putere 
în oficiu. Se face cercetare și numitulă funcționară, în 
apărarea sa, acusă o sumedeniă de colegi ai săi. Se 
ascultă vr’o 60—70 de martori, să descoperă fapte crimi
nale, care te înspăimântă: corupțiune, despotismă, ună 
curată scandală. Secțiunea criminală se compune din 
Omeni nepricepătorf, din odraslele familieloră nobile, cari 
ajunși în miseriă au intrată în serviciulă poliției. Ună 
controlă nu esistă, referenții resolvă afacerile cum vreau, 
arestâză și liberâză pe hoți, pe tâlhari și pe cetățeni 
paclnicl după chefă. Consilierulă polițienescă Somogyi 
n’aude, nu vede, confirmă sentințele referentului fie drepte 
seu nu. Vedi bine referenții au și ei pofte, le place 
să se j6ce cu banii, lâfa, deși destulă de mare, nu le 
permite acâsta. Ce e de făcută? Caută ună omă cu 
sufletă bună, îi caută nodu în papură, și bietulă ne
vinovată ’șl golesce punga numai să scape; hoțulă de 
altă parte, dă și elă din ce nu’i aiu lui și p’aci îi e

DISCIPLINA ȘCOLARA.
(>Seâla Română* din Prahova)

(Urmare și fine).

Acâstă autoritate nu se comunică și nici nu se im
pune. Ea va lipsi tot-d’auna aceloră învățători seu în- 
vățătore cari nu posedă calitățile ce o producă. Ori câtă 
de distinsă ar fi învățătorulă său învățătarea de clasa 
l-a, sâu de a IV-a primară, ori câtă de autoritară ară fi 
profesorulă sâu profesâra de retorică sâu matematică, tâte 
meritele loră nu voră împedecâ de locă pe elevii sâu ele
vele scâlei, de a nu face viața amară învățătorului sâu 
Invățătârei de clasa a II-a, de a IlI-a de geografiă sâu 
de limbi, dâcă aceștia, din partele, nu voră sci a se face 
respectați. Asemenea și pedagogii sâu guvernorii in- 
ternateloră, ală căroră singură oficiu este de a prive
ghea la buna ordine și la regularitatea lucrăriloră, nu 
potă fl respectați, de câtă cu condițiunea de a fi 
sciută să facă pe elevi a se teme de dânșii; într’altă 
modă, autoritatea loră morală fără o energiă și o fer
mitate neclintită, ară peri, precum piere ghâța înaintea 
foculni. A susțină, după cum facă unii, că o simplă 
căutătură încruntată ară fi de ajunsă spre a țină susă 
ordinea, este a glumi, este a nesocoti viitorulă junimii. 
Nici cetățenii, nici copii nu potă fi astăzi guvernați. — 
In societate, autoritatea legii și a inagistrațiloră este spri
jinită de sancțiuni fărte positive; în scâlă, aceea a regu
lamentului și a învățătorului are asemenea necesitatea de 
o basă solidă și reală. Scola va pută rupe paragrafulă 
legii și regulamentului său, cari tratâză de penalități nu
mai atunci, când societatea va fi destulă de perfectă, spre 
a pută arunca în focă, fără prejudiciu, codulă său penală. 
Este tristă a vedâ, că aceste adevăruri atătă de simple, 
nu suntă recunoscute nici de scriitori, cari, cu bune in- 
tențiunl negreșită, pună în cestiune în tâte filele regu
lamentele școlare, nici de părinții de familiă, cari citescă

aceste scrieri și le credă. Aceste discuțiunl fără sfîrșită 
provocă, înainte de tate, 6re-care îndoâlă în spiritulă în- 
vățătoriloră. Acâsta însă ară fi cea mai mică din incove- 
nientele loră. Răulă capitală este că ele vină și la au- 
dulă eleviloră. Ei n’audă vorbindu-se decâtă de miseriile 
condițiunii loră, și sfârșescă prin a crede că ei suntă în, 
adevără fărte nenorociți. Nici programele școlare, nici 
cărțile didactice, nici regimulă disciplinară ală scâlei, nu 
glsescă graciă înaintea acestoră critici, cari au luată 
asuprăle sarcina gratuită de a reformă scâla. Intâm- 
plându-se ca unii din acești elevi sâu eleve să se revolte 
.și să facă neorânduell, acești reformatori improvisațl se 
silescă a probă că elevii sâu elevele în cestiune, au fostă 
în dreptulă loră să facă acâsta, și că de sigură, învăță
torulă, sâu învățătarea, care a reprimată rebeliunea, este 
o ființă fără inimă. In acestă modă însă, scâla nu mai 
găsesce decâtă adversari acolo, unde ea n’ară trebui să 
găsâscă decâtă aliațl și calaboralorl.

Și de ârece disciplina în familiă este fârte slabă, 
părinții suntă câte odată totă atâtă de dispuși ca și co
pii loră a resistâ disciplinei școlare. Acâsfă disciplină i 
genâză și-i irită; ei nu se sfiescă de a spune susă și 
tare. Dâcă învățătorulă este prâ severă, ei deplângă vic- 
timile sâle; dâcă elă este prâ puțină prevădătoră sâu prâ 
indulgentă, ei rîdă de strengăriile copilașiloră loră, și la 
cașuri se asociâză și ei cu dânsele.

Și fiindă că ei nu țină a fi respectați, se miră că în
vățătorii copiiloră loră îșl permită a fi mai esigențl și a 
reprimă familiaritățile, cu cari ei, din parte-le suntă fârte 
obiclnuițl.

Acesta însă n’ară fi ună rău prea mare; nenoro
cirea este că mai în urmă vină alte dificultăți mai însem
nate: erori seriose, revolte grave, neorănduell în fine 
neertate: dâr și chiar în aceste cașuri, ei, necunoscându- 
și înteresulă, ascultă și credă esplicațiunile culpabililoră 
loră copii, și în orbia loră, să grăbescă a-i justifică, a-i 
consolă și une-orl chiar a-i admiră.

Acâstă slăbiciune părintâscă, pe care de altmintre
lea trebue să o înțelegemă și să o scuzămă, are conse
cințele cele mai deplorabile, căci de la dânsa decurge 
totă răulă, de care va putea să se plângă mai în urmă, 
atâtă familia, câtă și Societatea. Disciplina școlară este 
destulă de dulce, destulă de suportabilă? este dâr des
tulă de tristă de a observă, că familiile găsescă o plă
cere. deosebită de a combate acâstă disciplină, de a o 
desrădăcinâ, de a o anihilâ cu desevărșire.

De ce acâsta? De ce acâstă silință continuă ce se 
depune pentru slăbirea principiului autorității?! Unde 
mergemă, unde voimă să ajungemă?

Din iubire prea multă, maimuțele îșl* strângă puii 
loră în brațe pănă ce i omoră! Nu cum-va învidiămă 
acâstă iubire a maimuțeloră și voimă a o aplica și noi 
copiiloră noștri celă puțină în sensă morală?

Eu desaprobă cu desăvârșire acâstâ urmare; ’ml per
mită dâr a recomanda, ca conclusiune concetățeniloră și 
compatriațiloră mei: Autoritate și disciplină multă în fa
miliă, autoritate și disciplină și mai multă în scâlă, dâcă 
voimă seriosă fericirea copiiloră și eleviloră noștri:

E. I. E.
------------------O------------------

DIVERSE.
înveninară prin bureți. — In institutulă orfaniloră 

din Saint-Louis, ținutulă Girondei, care stă sub condu
cerea călugărițeloră s’a petrecută următarea întâmplare 
în săptămâna trecută: Călugărița Brigitta a adunată bureți 
din pădure și i-a dusă acasă, celelalte călugărițe i-a a- 
flată de forte buni. Călugărița Brigitta s’a dusă din 
nou în pădure și culegăndă o grămadă de bureți 
după ce s’a reîntorsă acasă, pregăti din ei la 13 
copii orfani de mâncare. Bureții fiindă veninoși, 11 băeți 
au murită. Spre cercetarea acestui casă s’a trimisă o 
comisiă.

f NECROLOGtj.— lână Caballini, căpitană în 
pensiune, a răposată în etate de 70 de ani în 17 Oc- 
tomvre st. n. în Făgărașă.

Fie-i țărina ușâră.
Editară: lacobfi Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

țiunea elementară. Nici unulă din aceste opuri, adecă 
din traducerile lui Liviu Andronică, nu mai esistă spre 
paguba istoriei limbei latine. Din puținele fragmente însă, 
ce ne-au mai rămasă, putemă celă puțină constată cu 
siguritate, că elă învățândă limba latină din comunica- 
țiunea cu poporulă, adecă din vorbită, n’a întrebuințată 
multă fineță în cuvinte și în composițiune. Limba la elă 
e fârte săracă și sarbădă, rău sunătare, grea de pronun
țată. Presta totă în limba latină a lui Liviu Andronică 
nu se vede transpirândă acea volubilitate a vorbirii, acea 
frumseță și dulcâță a tonului, precum se întâmplă acâsta 
în originalele grecescl. Totă elă a compusă ună cântă 
spre împăcarea prodigiiloră. In traduceri elă a păstrată 
metrele originale; în traducerea Odiseei a păstrată me- 
trulă saturnică obicinuită în Roma. Fiind-că limba la
tină n’are ocsitâne, ci numai baritone, Liviu Andronică 
a trebuită să sîlnicâscă limba latină în privința accentu
lui, întrebuințândă iambii. Elă n’a sciută alcătui din ne
cioplitele elemente ale limbei latine ună opă frumosă es
tetice, să nobiliteze limba însăși, cu alte cuvinte elă n’a 
sciută face, ca frumseță limbei eline să transpire câtu-.șl 
de puțină prin cea latină, și apoi noi să fimă în stare a 
constată o influință a aceleia asupra acesteia.

Din fragmentele păstrate din traducerea Odiseei lui 
Homeră VIII, 139 și mai în colo ne convingemă de ade- 
vărulă celoră cjise niai susă:----------- - —

------------— namque niluin pcjus
Macerat hemoneni quamde mare saevom: vires quoi Sunt 
magnae, topper confringent importunae undae. Va să 
<j.ică: namque niliil peins macerat hominem, quain mare 
saevuin; cui vires sunt magnae (eum) toto opere confrin
gent importunae undae — căci nimică nu înmâie (slă- 
besce) pe omă mai rău (tare) decâtă marea turbată; pe 
acela, care are puteri mari, îlă frângă valurile cele su- 
părăciâse cu tată tăria).

încercările Iui Andronică servescă ca ună punctă 
de trecere la activitatea literară, care acum îșl așeejă 
scaunulă său în Roma și a avută influință mare asupra 
formării și modificării idiomului latină.

După esemplulă lui Andronică a urmată mai ântâiu 
Gneiu Neviu (Gn. Naevius), carele fiindă Campană de na- 
scere și sciindă și mai bine latinesce decâtă Andronică, 
a putută dâ limbei latine în opulă său: âutâiulă răsbelă 
punică, la care însuși a luată parte ca soldată, mai multă 
fluență, mai multă avuțiă de cuvinte și mai multă eufoniă 
și a o desbrăcâ de vestmântulă sărăcăciosă ală durei 
lipse de tâte, câte trebuescă unei limbi, spre a se înălță 
la ună gradă înaltă de cultură. La Neviu aflămă cu
vinte, ea: sardare (intellegere a înțălege), resarire (a- 
perire a descoperi), frustra (salum înzădară), vicissa- 
tim (per v ices pe schimbata), stuprum (turpido rușine), 
prima puci* (priirus puer celă dintâiu copilă) etc.

Qui terrai Letiai tuserunt homones,
Vcres frudcsque Poenicas, fabor.

(Qui terrae Latin» homines tutuderunt vires frau- 
desqne Poenicas, fabor [canam] cântavoiu pe Omenii țâ
rei latine, cari au sdrobită puterile și înșelătoriile pu
nice).

Din fragmentulă aci citată și din altele, ce s’au 
mai putută păstră în lungimea timpului, vedemă: a) că 
ortografia limbei latine nu mai este așa antică, ci mai 
modernă; b) că limba, ca să mă esprimă mai pe scurtă, 
este mai frumâsă și mai desvoltată; și c) că influință 
metreloră dramatice ale limbei grece este pănă la Neviu 
încă neînsemnată. Totă acâsta se pâte cjice și despre 
influință limbei grece asupra celei latine.

Eșindă Romanii învingători din ală doilea resbelă 
punică, se făcură domni presta tată Sicilia și prin acâsta 
făcură cunoscință mai dea-prâpe cu elinismulă. Acesta 
începu acuma a manifestă oastfelă de putere, încâlă câș
tigă pe toți cei luminați. Romanii recunoscută, că desvol- 
tarea vieței romane prin influință limbei, literalurei, artei 
și a sciinței grece este o necesitate pentru dânșii. Publiu 
Corneliu Scipione, marele învingătoră dela Zama, a repre
zentată acâstă direcțiune. Elfi a cunoscută de-aprâpe pe 
istoriculă grecă Polibiu (Polybius) și pe filosofulă grecă 
Panețiu (Panaetius), iubia limba, literatura și cultura gre- 
câscă și se dede cu totulă loră. (Va urma).



Oursulu la bursa de Viena 
din 20 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aurfi ungară6o/o 123.— 
Rentă de aurti 4% . . . 93.30 
Rentă de hârtiă. 5% . . 88.85 
Imprumutulfi căilorfl ferate

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

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.85

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

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

Bonuri rurale ungare . . 100.70 
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...................................99.50
Bonuri cu cl. de sortare 98.80 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

vină ung............................... 98.25
Imprumutulfi cu premiu

ung....................................... 115.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115 70 
Renta de liărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 82.—
Renta de aurii austr. . . 103.— 
Losurile din 1860 . . .135 25
Ac(iunile băncel austro-

ungare........................... 850.—
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. băncel de credită austr. 285.80 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc!.................. 5.78
Napoleon-d’orI................. 9.69‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.85 
Londra 10 Livres sterlinge 122. —

SSursa de Rsiewrescî.
Cota oficială dela 7 Octomvre st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Cump. vând.

>
Renta rom. amort. (5°/0) . . »

» convert.. (6°/0) . . >

împr. oraș. Buc. (20 I.) . . » >

Credit fonc. rural (7%) • • » 3»

> „ » (5°/o) • • »
> » urban (7%) • • >

>

> , (6%) • • » >

> > (5o/0) ■ .
Banca națională a României 1410
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 366V2 <370

< » » Națională . . 242V,
Aură
Bancnote austriace contra aură 207 2.08

Curstflu pieței Brașovu
din 21 Octomvre st. r. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vând. 9.07
Argint românesc . . . . . . . 9.— * 9.05
Napoleon-d’orI................. . . . 9.66 » 9.68
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 °/0 pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran 
~Z. silvaniei“ se potu cumpăra în tuturige- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.1)

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

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

Societatea comercialii românii SSassarabianu Calfoglu Comp. 
BULETINU

BRĂILA 5 Octomvre 1881.
------------------------------------------------ ț ,

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 

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

12—15
16—20

,Pentru repețirî se
Pentru de orî ♦

V

w

v
20

repețirî

v

de repețirî în susu

10°
15°
20°
30°
40°
50»

o 
o 
o 
o 
o 
o

Veiuletorii Cumperăforft Feluia Kilo Libre PretultiJ

Haracopo M. Cohen Porumbă 400 60— 57 Vs
dt. dt. 200 59’A 56 75

C. Nicolaidi & C-ie. dt. )) 200 eoy* 57 25
dt. L. &M. Feitler &C-ie. 200 6() — 57 —

O. Silberstein Peirano Fils & C-ie. Orză 500 45— 38 75
At. Lombardo M. Cohen & C-ie. Ovgză 135 33V,4 29 50

dt. Louis Dreyfus&C ie. 150 31 — 28 —
A. Emberico L. &M. Feitler &C-ie. Fasole 180 °/o 20 25

Notițe

Magasiă
n
h

îj

Caicii
H
n

w
w

Dela
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustb

Brașovă 113 Maiu 1884.

Mersulft trenurilor^
pe tiuia Predealft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntfi cele dintre liniile grose1

iPredealii-Budapesta budapesta--JPredeaitl
Trenă Trenu Trenu Trend Trenu Trenu Trenu ■

de oimiibus de de omnibus accelerat omnibus.
persdne persone persone

BucurescI 7.15 ___ ___ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișil 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovft 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ') 4.11 5.13 3.20
Feldiâra 2.44 7.09 6.28 t 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 F ugy i-V âsârhely 4.40 9.59 —
Homorodfi 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișdra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 A
Mediaști 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copșa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 8.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blaștu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelfi t — 1.45 3.22 Ghirbfiu 8.24 4.52 —
Teiustt 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulfi de susfi — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiâra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
GhirișU. 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

Cin sin . 10.08 5.59 9.18 Vințulfi de susfi 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.U0 Aiudfi 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teinșu 1.15 11.32 9.40
Ghirbfiu — 7.10 8.59 Crăciunelfi 1.44 12.03 —
Aghirișfi — 7.25 9.35 Blașfl 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10 16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinfi 11.33 8.11 11.04 Copșa nucă 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașfi 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — . 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
Oradia-mare ( 1.54 11.14 7.30 f 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 Bi «isovu. — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișfl — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

ANUNTU.
Unii Pîanu bine păstrată se află de ven-

(Jare cu preță eftintL
A se adresa la ȘTEFAN PAPP și fiultt. Strada 

Teatrului. 2—3.

De observată.
I». 1 • % ■ ’ • * • 1 »

Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de bmeni.
Proj. Dr. Albert, 

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aurti cl. 1.

6. Place du Frone, PARIS.

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

Concursu ■■
pentru presentarea unui planii de edificiu de scolă de fete pe terenulă 
din curtea casei Nr. 8. Josefstadt, strada Morii, însoțită de unu ofertă 
pentru întreprinderea esecutărei edificiului proiectată. Proiectulă dimpreună 
cu ofertulu, primite fiindă de comitetulă asociațiunei, îndreptățescă și 
obligă pe proiectantulă oferentă a executâ edificiulă proiectată de dânsulă.

Planulă 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, 6r în afară va fi provădută cu ună moto, care va fi însemnată 
și pe plană și pe ofertă.

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

Condițiunile mai de aprdpe se potă primi dela comitetulă asocia
țiunei, dimpreună cu cotele trebuincidse, și oferentulă are a declară în 
ofertă că a cetită tdte condițiunile, le-a înțelesă 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.

lacobâ ISologa.
v.-pres.

Tipografia Alexi Brașovă.

l>r. D I*. ISarcianu.
secretară.


