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SorlsorT nefranoato nu se prlmesou. — Manusorlpte nu se retrămltu.

190. Joi 11 (23) Octomvre 1884.

Nou Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu i Octomvre st. v. 1884 s’a începutu unii nou 

abonatiieutit, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai fciei nostre.

Aboiiamentulă: Pentru Austro>Ungaria cu 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 fl., pe unii ană 
12 fl. Pentru România și streiaiătate: pe trei 
luni 9 franci, pe ș6se luni 18 franci, pe ună ană 3G 
franci.

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

Brașovu în 10 (22) Octomvre.
Amti <|isu de repețite ori: să ne luămu de 

esemplu pe Cehii și Germanii Boemiei, când se 
cere ca să luptămă pentru apărarea limbei nostre 
naționale.

In Boemia, unde își stau față în față două 
popdre, despre cari putemu dice că suntă cele 
mai desvoltate în cultură dintre tăte popărele 
monarchiei năstre și unde conduce frânele guver
nului unu ministeriu, care și-a propusă a împăcâ 
naționalitățile prin aplicarea principiului de e- 
gală îndreptățire națională; înBoemia, (Jicemă, seva 
alege dâcă este posibilă a se află ună mijlocă ca pe vi- 
itoră în monarchiă să trăiăscă Cehulă cu Germa- 
nulă, Polonulă cu Rutănulu și Ungurulă cu Româ- 
nulă în armoniă și bună înțelegere.

Dâcă acestă mijlocă nu se va pută află în 
Boemia, atunci cu atâtă mai greu va fi de ală 
găsi în alte țări ale monarchiei mai puțină îna
intate, ăr dăcă se va află, atunci nu înțelegemă 
de ce să nu se pătă introduce cu timpulă, în 
tăte țările vastului imperiu habsburgică, modulă 
de convețuire paeinică, ce se va fi stabilită între 
Cehii și Germanii boemi.

Din acestă punctă de vedere disensiunile 
din dieta boemă, cari au de scopă asigurarea 
drepturiloră de limbă și naționale ale naționali- 
tățiloră Boemiei, trebue să aibă pentru noi ună 
deosebită interesă.

Pe terâmulă școlară s’a aflată ună modă 
de soluțiune a cestiunei egalei îndreptățiri prin 
separarea după limbă a cercuriloră școlare și 
legea Kviczala are de scopă de a dă garanții 
instrucțiunei naționale și în comunele mixte, 
puindă stavilă tuturoră încercăriloră de desnațio- 
nalisare.

Nu totă așa de ușoră este soluțiunea numi
tei cestiunl pe terâmulă politică, pentru că Ger
manii se temă de preponderanța elementului 
cehică și Cehii luptă în contra preponderanței 
germane. In acâstă luptă Cehii suntă adi mai 
tari, nu atâtă pentru-că elementulă loră este mai 
numerosu, câtă mai multă pentrucă Cehii vor- 
bescă mai toți și limba germană, pe când cea 
mai mare parte a Germaniloră nu cunăsce de 
locu limba cehică. Acâsta se esplică prin aceea, 
că limba germană pănă mai erl-alaltăeri a pre- 
domnită totă terâmulă în Boemia.

Stăruințele conducâtoriloră germani din Bo
emia au țle scopă de a scuti pe Germani și pe 
viitoră de învățarea limbei cehice, de a împedecâ 

astfelu preponderanța acestei limbi. De aceea ei 
pretindă separarea după naționalitate și a cercu
riloră politice.

Scimă că dieta boemă a primită în princi
piu acâsta separare dâr numai sub anumite con- 
dițiuni, dăcă și pănă încâtă guvernulă țerei o va 
află de esecutabilă. Germanii nu s’au mulțumită 
cu acâsta și persistă în cererea loră, care este 
identică cu o divisare administrativă a țerei în 
două părți, una cehică și alta germană.

Cornițele Clam-Martinitz, unulă din cei mai 
însemnați dmeni de stată boemi, a respunsă la 
strigătele Germaniloră după totală separare prin 
propunerea, ca se se introducă la tdte scdlele me
die din Boemia limba a doua a țărei ca studiu 
obligată.

In ședința de Luni a dietei boeme a moti
vată Clam-Martinitz propunerea sa. Elă (jise că 
o separare totală a cercuriloră politice după na
ționalitate va fi imposibilă, căci totdâuna voră 
fi cercuri mixte și orașe mixte. împărțirea ad
ministrației ar periclitâ unitatea Boemiei. Trebue 
să se stabilâscă odată condițiunile pentru ca cele 
două popdră să p6tă trăi împreună și să se p6tă 
înțelege. De-o egemoniă a unuia asupra celui- 
laltă nu pdte fi vorba. Dâr cererea Germani
loră, ca în cercurile mixte se fie egală îndreptă
țire, ear în cercurile germane Cehulă să fie 
străină, este de natură a umili națiunea cehă și 
nebună este acea națiune, care vrea să umilâscă 
pe alta.

Zidulu despărțitoră, dintre cele două popdre 
trebue se cadă și acâsta se pdte ajunge numai 
prin învățarea împrumutată a limbeloră țării. In 
scdlele elementare nu se pdte introduce altă limbă 
decât cea maternă, dâr în scdlele medie — (jice 
Martinitz — putemă se îngrijimă de aceea, ca 
preoții, medicii, amploiații și advocații se cundscă 
amândouă limbile țării. Acâsta o reclamă inte
resele unității ale păcii și ale înțelegerii.

Vomă mai reveni asupra acestui interesantă 
discursă făcândă o paralelă între vederile dmeni- 
loră de stată boemi și între vederile Unguriloră.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans,«)

Agrawi, 22 Octomvre. — Eri după amâdi 
s’au ținută tractări între partida națională și Star- 
cevicianl, dar n’au avută nici ună resultată. Acji 
dieta nu ține ședință, ci se continue tractările.

Siesta, 22 Octomvre. — Comisiunea jude- 
cătorâscă a ordonată eri cercetare în privința ale
gerii lui Rudolfă Haller în comitatulă Cojocna, 
a verificată alegerea lui Dominik Teleki în Lă- 
pușulă ungurescă. Alegerea din Ipolysag se va 
trată -a4i.

Selgradii, 22 Octomvre. — Adi va 
apără ucasulă prin care se publică complectarea 
cabinetului.

SBruxela, 22 Octomvre. — Soirile despre 
demisionarea său străformarea cabinetului se des- 
mintă în modă oficială.

CRONICA POLITICĂ.
Va se <|ică alianța între Sennyey și Tisza este 

ună faptă împlinită. »Pester Lloyd* ne spune, că ime
diată după desbaterea adresei se va discută proiectulă 
de lege, prin care se va separă demnitatea de Judex 
Curise de presidiulă curții de casațiune. îndată ce se va 

sancționâ acestă lege — ne spune aceiași foiă — baro- 
nnlă Paulă Sennyey va deveni fără îndoială Judex Cu- 
rise și dâcă se va retrage actualulă președinte ală came
rei magnațiloră, d-lă de Szogyâny, atunci va fi numită 
și președinte- ală acestei camere.

Câtă pentru caracterulă alianței dintre numiții 6- 
menl de stată unguri, «Pester Lloyd< dice că nici 
Sennyey n’a capitulată dinaintea lui Tisza, nici 
Tisza dinaintea lui Sennyey, ci își dau mâna numai 
spre realisarea aceloră puncte din programa loră, cu 
privire la cari suntă de una și aceeași părere. Și br. 
Sennyey e puțină liberală, și d-lă Tisza puțină conser
vativă ; cestiunile în cari diferă părerile amânduora le 
voră amână pentru mai târziu.

»P. Lloyd < enumeră totodată acele cestiunl cu pri
vire la cari crede că nu esistă diferență de opiniune 
între Tisza și Sennyey. Aceste suntă: a) reforma came
rei magnațiloră, b) prelungirea periodei legislative sâu "a 
mandatului de deputată, și ală treilea? — »P. Ll.« își 
ia ună aventă de a documentă că și acolo unde e 
vorba de,a se aduce legi rigurâse contra celora, cari ară 
turbură pacea dintre confesiuni, naționalități și clase 
d-lă Sennyey ca omă cu principii conservative va 
fi celă din urmă, care va voi să pună piedeci planuri- 
loră d-lui Tisza. Noi credemă din contră, că tocmai 
caracterulă conservativă ală lui Sennyey ar trebui să-lă 
oprescă de-a consimți la nisce măsuri escepționale ce nu 
suntă justificate prin nimică și cari suntă de natură de a 
produce și mai mare nemulțămire în poporațiune.

*

fiarele unguresc! din Pesta condamnă scenele pro
vocate în dietă de vorbitorii antisemiți. Foile gavernului 
iau în apărare pe Jidovi din răsputeri. Lucru fărte na
turală, mai alesă dăcă și cei ce scriu aparțină rassei se
mitice. Caracteristică este, că organulă d-lui Tisza, »Nem- 
zet<, găsesce acum deodată că «formele parlamentare* 
suntă stricăciâse pentru poporă. Va se (fică nu nemiloșii că
mătari, nu speculanții de voturi demoralisăză poporulă, 
ci libertatea prea mare, instituțiunea parlamentară, »sub 
a căreia imunitate tote pară iertate», corumpe poporulă 
maghiară. Ce fariseismă !

Pe lângă Z imândy , care a fostă mai ântăiu pro- 
fesoră în Pojună, apoi preotă în Torok-Balint, s’a dis
tinsă și antisemitulă Komlossy, preotă catolică, cu 
especlorațiunile lui, Qicendă între altele că elă și 
soții lui nu dorescă convertirea Evreiloră, căci ei 
ară vinde pe Christosă. Câtă pentru enunciațiunea re
gelui la Aradă, Komlossy (fi3e, că ea a fostă dictată 
Maiestășii Sale de cătră guvernă și merse până a mai 
dice că »preste acâsta» cuvintele ce le-a adresaLă regele 
clerului catolică »i-au fostă șoptite de Jidovi.»

*
Partida croată independentă încă s’a pre- 

sentată proectulă său de adresă. Proectulă vor- 
beșce cu înverșunare împotriva călcăriloră pactului 
săvârșite de Unguri; se plânge, că la alegerea Banu 1 ui 
se consideră numai persâne plăcute guvernului ungu
rescă, care se servesce de ele, pentru a face drumă ide- 
iloră sale în Croația; cere ,să se redea Croația sie-șl în
săși,» adecă să i se dea o posițiă independentă jconsti- 
tuțională. Proectulă pretinde ca la feluritele negoțierl ce 
se facă între Curtea ungară și cea austriacă a împără
ției să se cheme să ia parte și guvernulă croată, âr legis- 
lațiunea croată să fie privită ca factoră legislativă egală 
îndreptățită. Partida lui Mrazovici ar voi să realiseze 
dar idea trialismului. Ea mai cere apoi și reîncorporarea 
Dalmației și Fiumei.

Proiectulă, observă »N. F Presse» nu se deose- 
beșce nici de cum în modă esențială de proiectulă star- 
ceviciană decâtă în formă.

*
Guvernamentalii dinAgramă numai sciu ce să facă 

cu proiectulă de adresă ală Star ce vicianiloră. 
Clnbulă loră este în permanență și ca resultată ală ne- 
întrerupteloră consultări se anunță din Agram, că nu va 
fi cu putință a împedecâ dicusiunea adresei Star- 
cevicianiloră. Se <j>ce că guvernulă și președintele dietei 
se voră mărgini de a protestă în contra tonului și a cu
prinsului adresei starceviciane. — Clubulă guvernamen- 



taliloră a mai decisă de a se face luntre și punte nu-1 
mai ca să împedice scandalele în dietă. Dieta va con
tinuă lucrările ei și după discusiunea adresei. — Cei 40 
de delegați aleși de dieta croată pentru camera ungară 
și-au trimisă mandatele loră la presidiulă din Pesta.

*
. piarulă croată «Pozor,» vorbindă despre proiecfulă 

de adresă ală partidei guvernamentale, după ce face o 
espunere a posițiunii Maghiariloră dice:

«Rusulă înaintea Maghiarului e totă atâtă de pu
țină suferită ca și postavulă roșu în ochii bivolului. Ma- 
ghiarulă, îndată ce vede ună Rusă, vine în furiă.

Proiectulă de adresă accentueză legătura esistentă 
cu Germania, dar nu pole uită Șiria și nici altora nu li 
e permisă a o uită. Proiectulă de adresă ală maiorității 
maghiare, vorbindă despre alianța între doi, susține că 
ună ală treilea nu pdte ave locă în acestă alianță. Aci 
se înțelege numai Rusia. Acestă pasagiu a ajunsă în 
proiectă numai prin consâmțământulă lui Colomană Tisza. 
Ce efectă va produce acostă cutezare în Rusia, vomă 
află în scurtă timpă, dar că a făcută o impresiune ne
plăcută asupra tuturoră locuitoriloră nemaghiari din 
Austro-Ungaria, este faptă, deorece chiar și amicii ma
ghiariloră, anume partida stângei germane condamnă a- 
cestă pasă ală maiorității dietei maghiare. Mergă Ma
ghiarii mai deparle pe acestă cale și voră vedâ unde 
voră ajunge. <

piarulă croată, nefiindă mulțămită cu proiectulă 
de adresă, își esprimă părerea, că bărbații de stată, ai 
Ungariei, lipsiți de idei, acoperă acestă sărăciă prin nișce 
frase miserabile. Se potă bucură de acestă proiectă 
șoviniștii maghiari, dar nimenea altulă în Ungaria. E a- 
devărată că Maghiarii credă în propiulă loră globă 
pământesc ă, dar după acestă visă va urmă de sigură 
trezirea df_n astfelă de fantasii.

*
«Berliner -Tageblatt» a primită de la coresponden- 

tulă său din Viena următârele împărtășiri sensaționale, 
ce le are de la o personă de încredere, care e inițiată 
în misterele politice:

«Alianța ger mană-a ustro-un gară esistă fără 
îndoială și mai departe, dar e întrebarea, dăcă esistă 
acum și ună tractată scrisă. Pănă în Septemvre 1884 
a esistată ună tractată scrisă, încheiată în 1879 pe cinci 
ani. Când eră vorba să se reînoiască său se se prelun- 
găscă, basele sale originale erau schimbate în modă esen
țială. Lucrulă principală însă este, că prințulă Bismark 
dorea o alianță, sancționată de amândouă corpurile le
gislative reciprocă, cu resultate productive, adecă să se 
pună la cale o uniune vamală între cele două imperii. 
Trădările pentru acesta s’au începută în 1883 în Salz- 
burg, dar au rămasă fără resultate, deorece Austro- 
Ungaria a cerută numai decâtă prelungirea pactului 
din 1879 și a declarată că nu se mai pote angaja în 
ceea ce privesce năsuințele cele mari ale cancelarului 
imperiului germană. Germania n’a insistată cu propune- 
rele sale, ci a renunțată la ele, său mai bine disă le-a 
amânată. Vedi bine că nu a reînoită nici trac- 
tatulă de alianță în scrisă, dar s’a declarată 
gata a lăsâ să esiste alianța și mai departe pe timpă 
nehotărâtă.«

*
Austro-Ungaria, Rusia șt Italia încă au fostă Invi

tate la conferența Congului și voră luâ parte la des- 
baterî. Pentru ca să nu dureze însă pră multă vreme 
conferința acăsta și pentru asigurarea unoră resultate, se 
va țină o conferință preliminară. Conferința va fi con- 
chemată îndată ce statelele voră notifica primirea învi- 

tărei. Presidiulă conferenței cade în sarcina Germaniei, 
pănă acum însă nu este sigură de-lă va ocupă însu-șl 
principele Bismark; posibilă este, câ-lă va ocupă contele 
Hatzfeldt..

Ce privesce atitudinea, ce va lua Spania în con
ferință. «Temps' aduce vestea că miniștrii spanioli au 
ținută ună consiliu,, la care a fostă de față și regele șî 
în care cu maioritate s’a primită hotărîrea, de a-șl sus
țină Spania pretensiunile sale în Golfulă de Guinea și în 
Maroco. Canovas del Castillo, ministrulă-președinte, nu 
s’a învoită cu astă hotărâre, băgândă de sămă, că sta
rea actuală a finanțeloră statului și a armatei ară tre
bui să facă pe ori cine, să observe o mare reservă în 
politica esternă. Câtă despre Anglia, ea a propusă, se 
se trimită în Africa vestică o comisiune germană-englesă, 
care să lămurăscă unele cesliunl nesigure de la Angra- 
Pequena. Din partea guvernului germană, se pare, că 
propunerea va fi primită și că va însărcinâ pe consululă 
său generală din Capstadt să-lă represinte în comisiune.

CORESPONDENȚA NâSTRĂ DIN COMITATE.
Al ba-Iu li a, 7 Octomvre 1884.

Nu credă că în intrăga Transilvaniă să esiste vr’ună 
orașă locuită în mare parte și de Români, unde afacerile 
nostre naționale s’ară aflâ în o stare mai deplorabilă ca 
aci. Inima omului trebue să se împle de mare grije vă- 
(Jăndă că Maghiarii cu Jidovii pună în mișcare tăte mijlâ- 
cele ertate și neertate pentru asigurarea esistinței loră, 
pe când noi cărturarii Români ducemă o vieță atâtă de 
liniștită și fără griji, cum nu duceu nici Romanii când 
Roma fu declarată eternă.

Lipsiți de sentimente mai înalte, la noi se văneză 
mai multă interese particulare, er unii cari amă dori se 
lucrămă pentru binele națiunii, înlimpinămă obstacule în 
neînțelegerea dintre noi.

In Alba-Iulia, unde se află o inteligență atâlă de 
considerabilă, nu esistă nici o scâlă capitală corespunijă- 
tore, în care elevii Români să-și potă căștigâ cunoscințe 
în limba loră. Sunlă însă două scăle poporale confesio
nale una mai slabă decâtă alta. Dăcă amă judecă pro- 
gresulă Româniloră în genere după acestea scole, așă 
pute afirmă cu siguranță, că stămă rău de totă.

Din acestă calamitate resultă, că cei mai mulțl Ro
mâni își crescă copii în scolele maghiare, unde primescă 
o educațiune neromâneseă și unde nu se învăță de locă 
limba română. De aceea nu’i mirare, că fărte puțini ti
neri români au cunoscință de limba loră maternă.

Se mergemă însă mai departe și să ne întrebămă: 
avemă vr’o societate de lectură, vr’o casină seu altceva, 
în care îmbrățișândă si clasele mai inferiăre ale socie
tății și anume: pe măestrii români să-i îmbărbălămă și 
se deșteptămă în ei cousciință națională?

Spre rușinea nemului nostru, trebue să constateză, 
că și acăsta ne lipsesce.

In anulă 1880 se ivise salutara ideă d’a să înființa 
o societate de lectură, compunându-se și statutele, dar 
n’a ajunsă a întră în viăță, căci îndată cn nascerea a și 
murită, din causa neînteresării de sărtea năstră și a ma- 
rei letargii, ăr statutele s’au pusă la disposiția șoreciloră 
din scălă. A presupune, că înființarea societății amintite 
n’a fostă posibilă din causa mijlăceloră, timpului său al- 
toră cause, ar fi ună neadevără. Unica causă este ne- 
înțălegerea și disarmonia, ce grasăză cu furiă aci, și din 
care provină tăte relele. Trebue se fimă orbi, ca să nu ve- 
demă că sunlemă amenințați cu peirea. De ce să stămă 
cu mânile în șină și se privimă cu ună fatalismă orien
tală cum ne înghite unda jidano-maghiară? Ne place se 
facemă gură mare, să blăstămămă sărtea amară, fără a 
ne fi pusă vr’odată mâna pe inimă și a ne fi întrebată: 
ore datu-ne-amă puțină silință a vindecă vr’una din ne
voile cari ne bântue. ?

Nici pomenire de așa ceva, fără grije trecă dilele, 
trecă lunele și anii, fără ca să audimă de vr’o faptă a- 
devărată românescă severșită de Românii din Alba-Iulia. 
Trăiescă în Alba-Iulia Români probați din timpurile mai 
de demultă, cari de sigură că vădă răulă, vădă pericolulă 

ce ne amenință. Ar însemnă a ne îndoi în sentimentele 
loră adevărată românescl, dăcă nu amă speră că sătui 
de atâta slăbiciune și nelucrare, voră face apelă la toți 
Românii de bine și grupândă în jurulă loră tote elemen
tele sănătose, mai alesă cele din tinera generațiune, voră 
desfășură erăsl stăgulă naționalității românescl, care a lu
cită odată atâtă de mândru în vechea cetate a Ardeiului.

Așa să le ajute Dumneijău I Coresp.

Ungaria în străinătate.
IncăpăținațI mai suntă și Englesii! Sciu bine câtă 

de pretențioși sunt Maghiarii și nu le învață nici măcar 
limba. Ferăscă’i Dumnezeu de măsurile escepționale ale 
ministrului Tisza, că apoi o pățescă câtă de bună. Să’șl 
bage mințile în capă Englesii și să învețe unguresce cu 
binele, pănă nu se îndârjesce Colomană «liberalulă.» 
Credeu Englesii că Maghiarii n’au de unde se afle câtă 
de puțină preță pune Albionulă pe limba ungurăscă. 
Dar pănă odată a mersă urciorulă la apă și «Ellenzek» 
din 17 Octomvre l’a spartă, cu dreptă cuvântă. Pentruce 
plălesce guvernulă, dice foia clușiană, atâtea miliăne 
pentru legațiunl, consulate și ministere, pentru ca Ma- 
ghiarulă se fie persiflată, batjocurită și desprețuită pre- 
tutindenea? Și apoi să nu credă cei din Albion, cei cu 
musca pe căciulă, că »Ellenzăk« n’are dovedi. Stă una:

Nu de multă s’a înmânată filialei oficiului telegrafică 
din Budapesta, instalată în hotelulă Londra o tele
gramă oficiâsă spre a o espediâ. Pe plică — căci 
telegrama s’a dată ca scrisăre — erâ următdrea adresa 
scrisă unguresce: , Filialei oficiului telegrafică ung. reg. 
Londra, casa magistralului.» Telegrama-scrisore a ajunsă 
în cutia poștei și s’a trimisă la Londra.

Să înțelege, la posta din Londra nimeni n’a înțelesă 
unguresce atâtă au observată, că scrisărea e trimisă din 
Pesta. Au dus’o deci la ambasada austro-ungară cre- 
4&ndă că voră primi îndrumare. La ambasadă n’a fostă 
sufletă de omă care să scie unguresce, ci numai a în
drumată pe oficiantulă poștală, a se adresă la |consula- 
tulă austro-ungară. Der nici aici nu i-a mersă mai 
bine, căci au fostă suriul pentru limba maghiară și ne
descifrabila diplomă, a ajunsu într’ună museu ca o scri
ere hieroglifă egiptenă. Din întâmplare s’a nimerită ună 
domnă englesă care cu ajutorulă dicționarului i-a aflată 
înțelesulă, și astfelă au retrimis-o la Pesta.

»Ellenzâk« să miră, cum să pote, că streinii nu 
pună nici ună preță pe limba loră ba incă nici la am
basadele și consulatele austro-maghiare? întrâbă că unde 
e virtuosulă patriotă Tisza și așa scie face să se res
pecte limba maghiară?

Noi le (jicemă numai atâta Englesiloră: Feriț.I-vă 
de mănia ungurăscă, decă vreți să mai vedeți sărele!

SOIRILE DILEI.
In cursă de 35 de ani, dela 1848 până la începu- 

tulă anului 1884 M. Sa monarchulă Austro-Ungariei a 
împușcată, Ia diferite vânători, 43,130 de lighione.

—0—
Consilierulă polițienescă din Pesta Somogyi, conce- 

pistii Kallay și Minorich suntă suspendați din posturi. 
T6te secțiunile polițenescl se voră anchetă.

—0—
Duminecă în 7 Octomvre, ârna a prevestită Brașo

vului apropierea ei prin puțintei fulgi de zăpadă.
—0—

In Marție 1885 se va începe construirea căii ferate 
Deșă—Bistrița.

10.

lf o i l e t o n u.
Influința limbei grece asupra desvoltării cuvinteloru și 

asupra literaturei limbei latine.
(Urmare)

Romanii prin resbelulă ântâiu și ală doilea ilirică 
se făcură mântuitorii negoțului maritimă ală Eliniloră, 
ai liniștii și ai sigurității acestora. Din acestă causă co
lonii grecesc!, ca Corciră (Corcyra), Apolonia și alte ce
tăți se puseră formală sub scutulă Româniloră. Etolii, 
Archeii, Atenienii, Corinteniise întreceu arătându-șl mul- 
țămita loră Româniloră. Aceștia fuseră primiți ca par- 
ticipătorl la jocurile istmice, — o onăre, ce nu se făce 
fie-căruia (228 a. Chr.). Romanii trimiseră în decursulă 
resbelului ală doilea punică după lupta dela Cana pe Is- 
toriculă Cvintu Fabiu Pictoră (Quintus Fabius Pictor) la 
Delfî, ca să întrebe pe oracululă de acolo, ce să facă, 
fiindă amenințați și din partea lui Filipă, regelui Mace
doniei, și încheiară alianță cu Etolii (211 a. Chr.). Prin 
acăsta Romanii cunoscură totă mai bine pe Grecii din 
Elada, din Grecia propriă și deteră preste t6te acele is- 
v6ră ale culturii mai înalte, de cari se bucurau aceia în 
privința limbii.

Romanii tractară, ce e dreptă, limba grecă la tăte 
ocasiunile cu asprime și cu duritate și cu inimicii bătuți 
și umiliți se înțelegâu numai în limba loră propriă, adecă 
în cea latină; eră Grecii trebuiau a se folosi de inter- 
preți (tălmăcitori). Păci și tractate se încheiau numai și 
numai în limba latină. Cu ună cuvântă Romanii la orice 
făceu, ceea ce trebuia scrisă seu vorbită, numai idiomulă 
latină îlă întrebuințau, va să dică orice productă limbis- 
tică numai în limba latină se scriâ. Totă asemenea se 
întâmpla și’n viața privată. Precum crescă și se întin
dă puterea poporului romană în tâte direcțiunile, așa 
se înavuțea și se desvoltâ și limba sa. Acăsta a trebuită 
urmândă pe cea grăcă clasică, să devină mal scurtă, mai 
dulce la pronunțată, mai repede, contrăgendu vocalele 
lungi și schimbândă pe unele mai întunecate în altele, 
precum și duplicândă consonantele după vocalele scurte 
său scurtate, s. e. classis p. clasis (xXăaig), homiues p. 
honiones. In puține cuvinte totă sistema limbei se schimbă 
cu totulă după legile naturale ale fonologiei său ale teo
riei vorbirii său ale pronunțării lesniciose, întru câtă au 
suferită acăsta geniulă și caracterulă limbei latine. Limba 
latină ese din drumulă, ce l’a urmată pănă aci, urmăză 
său însoțesce pe pretutindenea, ca și umbra, pe gloria 
romană; și unde acăsta s’a stabilită ună timpă, oricâtă 
de scurtă, s’a așeclată și ea și a rămasă pănă în Țlele 
năstre său celă puțină ne-a lăsată urme de esistința ei. 

Și pe acestă drumă îi veni Romanului^ într’ajutoră cu e- 
semplulă și cu perfecțiunea său meritulă clasică ală lim
bei proprie, precum și cu instrucțiunea limbii în tăie 
direcțiunile Greculă. Eră Romanulă celă atâtă de mân
dru pe terenulă său politică și militară se plăcă înaintea 
înălțimii culturii spirituale a unei națiuni supuse lui. 
Limba Româniloră erâ ca o creațiune a omului, ce e 
dreptă, regulată etimologice și sintactice, dar astfelă că 
numai în generală domniâ analogia, ără în spețială erâ în
cărcată de anomalii său ramificațiunl, precum se întâm
plă acăsta la limbile vii desvoltate naturală în gura poporului. 
Limba latină erâ preste totă aspră,' întunecată așa 
de monotonă, așa de stângace și greăiă, va să Țcă ade
vărată limbă pentru ună poporă păstorescă, agronomă și 
militară. La periodologiă, la ritmă, la varietatea, la 
ușurătatea pronunțării cuvinteloră grupate la olaltă Ro
manii nu s’au gândită mai de locă. Gu privire la metru 
ei s’au mulțămită cu uniculă versă saturnică con- 
stătătoră din piciore iambice și trocheice, cu metrulă 
basată pe accentă, dăr nu pe cantitate. Ce contrastă 
erâ între Romani și între Greci numai pe terenulă lim- 
bistică, despre care și vorbimă. La Greci aflămă o avuțiă, 
o prisosință fără asemănare, ără la Romani cea mai mare să
răciă și lipsă, acolo cea mai mare volubilitate, varietate 
și grațiă, aci rigiditate și grosolăniă, monotoniă și uscă
ciune; acolo teoriă, artă, frumseță calculată, aci natură



In Sibiu a ninsă în nâptea de 6 spre 7 Octomvre. 
Zăpada se prinsese binișoră pe coperișele caseloră, dar 
a doua 4i s’a topită. Munții dinprejurulă Sibiiului suntă 
albi.

—0—
In ântâia jumătate a anului 1884, și-au maghiari- 

ghiarisată numele peste 700 de âmeni. Mai toți jidovi 
— nouăle elemente de întărire ale ministrului 
Tisza.

—0—
Studenții in dreptă B. M. și L. S. din Clușiu în 

20 1. c. s’au duelată în camera unui amică ală loră, 
căci poliția îi oprise a se duelâ în locă deschisă. Tânărulă 
L. S. a primită o tăietură nepericulâsă.

—0—
Regele și Regina României voră sosi mâne în Viena. 

Voră fi âspeții părechei princhiare de coronă în Laxen- 
burg.

—0—
In tâte orașele din România aderenții partidului li

berală țină întruniri electorale. Comifetulă centrală ală 
partidei liberale conservatâre a hotărîtă ca acâsta să se 
abțină dela alegeri.

—0—
Sinodulă bisericescă din România e convocată pe 

14 Octomvre,
—0-

«Românulă* spune că d. Vasile Alexandri va 
candidă în Bucuresci pentru camera deputațiloră.

—0—
In Sinaia a ninsă ca în toiulă ernei. Slratulă de 

zăpadă e de o jumătate de metru spune «Voința Națio
nală « De asemenea a ninsă și în Predeală.

;-o-
Congresulă mediciloră din România s’a închisă prin- 

tr’ună banchetă.
—0—

Dela accidentulă de pe calea ferată română, dela 
Azuga, au fostă pănă acum două deralierl: una la gara 
Câmpina și alta la gara Bradiii dintre Ploiesci și Bu
curesci.

—0—
După noua lege electorală din România, au să se 

alăgă pentru cameră 182 deputațl, âr pentru senată 120 
senatori. Intre aceștia, universității au 2 senatori, ăr 
clerulă 8 senatori.

—0—
Astă seră trupa germană va jucă piesa .Castelulă 

blestemată,' operetă comică In 5 acte de Alois Berla.
—0—

La ună escesă de studențl din Mo seva fură ares
tați 99 studențl, 2 servitori din bucătăria studențiloră ș 
4 alte persâne. Aprâpe de tipografia lui Catcov, unde 
se strânseră studenții să află ună sacă, câteva făcălețe și 
nisce pondurl de orologiu și ună revolveră cu 6 focuri în
cărcată. Si în Odesa au făcută studenții ună asemenea 
escesă. Din tăte mișcările nihiliștiloră se vede, că guver- 
nulă rusescă este tare departe de a înțălege, că sistema 
actuală guvernamentală nu mai este de ținută și cu tăte 
acestea guvernanții țină morțișă la guvernulă despotică și 
nu voră să introducă reforme și instituțiuni democratice 
ca în alte state creștine europene.

Festivitatea presei vienese.
Presa vienesă a serbată Duminecă în 7 Octomvre 

st. v. o festivitate însemnată, pentru că tocmai în aceea 
<Ji s’au împlinită două-decl și cinci de ani dela înființa
rea reuniunei «Concordia/ care este chemată a formă 

ună centru unde să se adune puterile tuturoră diariști- 
loră și ale scriiloriloră vienesi. țîiaristica a devenită 
mai multă decâtă o chemare simplă, mai multă decâtă 
ună câștigă ordinară; a devenită o instituțiune publică, 
care are de a împlini dorințe seriăse în serviciulă intere- 
seloră generale. După parlamentarismă în care răsună 
cuventulă în numele poporului, urmâză presa totă atâta 
de importantă, care duce cuvintele cele scrise în regiu
nile cele mai depărtate, mijlocesce schimbarea opiniuni- 
loră în cestiunile cele mai importante și urmâză pentru 
tăte manifestațiunile tribunii parlamentare, arena cea 
mai largă și cea mai răsunătore.

întocmirile parlamentare s’ar degradâ la neputință și ș’ar 
perde totă însemnătatea, decă nu le-ar stă la dispositiune 
o presă bine organisată și tare lățită, și ar dispărea ma
nifestațiunile cele mai admirabile și mai puternice orato
rice, decă nu le-ar luâ corulă presei pre aripile sale și 
le-ar duce ca fulgerulă în tăte părțile. De sigură reu
niunea «Concordia' n’a ajunsă la aceea perfecțiune de 
organisațiune, după cum cere chemarea sa. «Concordia* 
trebue să fie ună microcosmă ală tuturoră diariștiloră și 
ală scriiloriloră vienesi și în acâstă calitate păte contă 
pe simpatia populațiunii și numai în basa acestei misiuni 
frumose au alergată la acesta festivitate însemnată toți 
amicii progresului și ai libertății. Și deși «Concordia* 
nu este concentrațiunea tuturoră puteriloră spirituale vie
nese, totuși este o reuniune mare și imposantă de talente, 
care merită omagele tuturoră în acâstă di solemnelă. 
Acâsta reuniune păte fi mândră de succesele ce le-a do
bândită în decursulă unui pătrară de seculă pe arena 
diaristicei vienese.

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

Scandalultî cil poliția din Poșta.

Agentulă polițienescă Bleyer a fostă arestată. Acesta 
i a surprinsă pe mulțl în modă neplăcută. Bleyer eră 
agentulă generală tocmai ală acelei partide, care făcea 
mușama Iote abusurile. Elă se dă totdeuna de protegeată 
ală guvernului și chiar a amenințată, că, decă elă va 
fi arestată, și alte persăne voră apucă calea cătră arestu. 
Bleyer eră agentă de cereale în Pesta. Mai târziu s’a 
dusă la Berlină unde deveni asociată ală unei firme de 
cereale și, ca agentă ală acesteia se ’ntârse în Ungaria, 
ca să facă cumpărări. Avea la sine atunci 8000 fl., 
bani de-ai firmei. Bleyer însă găsi cu cale să trăâscă 
bine cu cele optă mii. Ba încă mai făcu o poliță falsă 
de 10,009 fl. pe firma din Berlină. Hoția s’a descoperită 
și Bleyer petrecu 3^anl în pușcăria din Waitzen. După 
ce ’și făcu pedepsa veni în Buda, unde făcea servicii po
liției, descoperindă multe planuri hoțescl și pungășescl.

Din instrucțiunea ce o face consiiierulă polițienescă. 
Maithenyi resultă că Bleyer erâ asociată cu nisce pun
gași, dintre cari unulă, anume Gerstmann a spus’o pe 
față. Acesta se lăsase de pungășii, dar Bleyer prin ame
nințări l’a făcută să s’apuce din nou de ele. 0 pungășiă 
a făcut’o Gerstmann chiar în presența lui Bleyer și îm- 
părțiră amândoi. Totă astfelă Treuer și Da vid Kann se 
lăsaseră de furată, dar Bleyer i-a îndemnată să continue 
acâstă meseriă. Consiiierulă polițienescă Majtheni a as
cultată și 2 copii în etate de 12—13 ani, cări au de
clarată că, furândă unei femei 5 fl. din buzunară, Bleyer 
i-a văzută, le-a luată banii, lăsându-le numai câte 1 fl., 
âr lui și-a oprită restulă de 3 fl. O altă acusațiune în- 
contra lui Bleyer e, că a luată printr’altulă dela ună 
negustoră 200 fl. • acesta vindea marfă de furată, fără 
să scie însă, și a dată banii, ca să nu’lă denunțe Bleyer 
precum îlă amenințase. Din istrucțiune resulfă, că Ble

yer era în legătură cu toți hoții și pungașii. Loculă unde 
se adună aceștia e o speluncă lângă spitalulă Rochus. 
Aci mergea și Bleyer în țâțe cailele și luâ raporturi.

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

DIVERSE.
0 Candidată la președența din Statele nordu ame

ricane. — Despre Mis. Lockwood, candidata la președență, 
se scrie din New-York: «Cavalerismulă bărbațiloră din 
America în <}iua de astădl numai este decâtă o vorbă 
gâlă. Adversarii politici ai domnei Belva Lockwood, can
didata partidei pentru emancipațiunea femeiloră, o defai- 
meză și pe acâsta cu aceea-șl necruțătâre crudelitate, ca 
și pe ceialalțl cinci candidați: pe domnii Blaine, Cleve- 
land, Buttler, St. Iohn și Pomeroy. Mai nainte de tăte 
au născocită despre dânsa că pârtă perucă, și după ce 
a dovedită că are pără veritabilă, ună diară a scrisă, că 
domna Lockwood, care este advocată în Washington, 
a coruptă pe ună judecătoră — cu bombâne. Și acâsta 
suspițiune a combătut-o domna Belva (jic^ndă că dânsa 
numai trei bucăți de chocoladă a dată judecătorului, și 
apoi și procesulă îlă pierduse. De altădată âră-șl fă 
provocată să-și dea părerea într’o cestiune principială de 
o forte mare importanță, cu scopă de a-i răpi și sim
patia propriului său sexă. Au silit’o să declare, că âre 
cum să cuvine femeiloră să umble în pantaloni sâu în 
fustă? Mis. Lockwood nu de geaba e advocată, și răs
punse ocolindă, că adecă cestiuuea pantaloniloră nu e 
de o importanță cu totulă națională, ci numai locală, 
pentru că ei să estindă numai peste o parte a corpului. 
Și în 4 Noemvre , 4iua alegerei, totuși va mâncâ trân- 
tâlă acâstă escelentă damă, care ar fi ocupată forte demnă 
scaunulă președențială, fundă că dânsa e ună eminentă 
oratoră, și afară de aceea, cu privire la etatea sa de 53 
de ani, e sigură că nici ună membru ală regimului nu 
s’ară fi amoresată de densa. Căderea sa însă cu greu 
o va face neconsolabilă, și și de aci înainte Iotă așa de gra- 
țiosă se va preâmblâ cu trăsura pe stradele din Washington, 
ca și până acum.

*

Unii b andin tă cu pensiune de la stată. — In fru- 
mâsa insulă Ischia trăesce astă-tjl ună bătrână care, în 
juneța sa, a fostă o căpeteniă renumită de bandiți. 
Nici o violință nu era pentru dânsulă îngrozitâre nici ună 
faptă prea cutezătoră. Elă se destingea mai cu deose
bire prmtr’ună mare talentă de organisațiune, se price
pea la totă felulă de șiretenii, astfelă că ’i era peste 
putință guvernului să pună mâna pe banda lui care era 
împrăștiată în tâte părțile. Din acâstă causă guvernulă 
încheiă ună compromisă cu acestă bandită, care se pri
cepea să ’ntârcă capetele juniloră iubitori de aventuri; 
elă îl garantă o deplină ne-pedepsire și o pensiune pe 
viață, cu condițiunea să înceteze d’așl mai esercitâ 
meseria și să’șl disolve banda. Banditulă primi 
acâstă propunere și se stabili în insula Ischia. Elă 
începu, aci a se face călăuză a streiniloră și primi pen
siunea de cinci franci pe 4'- După cată-va vreme elă 
reclamă că nu-i ajunge acâstă sumă și ceru 6 franci pe 
4i. Guvernulă consimți, și elă are acum 6 franci pen
siune pe fie-care 4>- Elii duce acum o viâță liniștită și 
povestesce c’o adevărată satisfacțiune străiniloră, cărora 
le arată acâstă frumosă insulă, despre tâlhăriile lui cele 
mai îndrăsnețe. Naturalminte însă, adaugă elă, a<j!I n’a-șl 
mai putâ să facă asemenea lucruri, căci amă îmbătrânită.
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brută și popularitate ordinară; acolo delicateță, polcitură 
regularitate, armoniă în limbă întru totă libertatea, aci 
încă duritate, nepoleitură, necomoditate în pronunțarea 
singuraticeloră cuvinte și grupate, lățire, lungire, și pe- 
lângă ficsarea și regularitatea încă o mulțime de ano
malii.

Limba latină erâ lipsită de puterea de a se face 
frumâsă, plăcută, delicată, spre a primi varietate în su
nete și în tonă, spre a deveni fluentă în conbinațiunl de 
sunete; îi lipsiau cuvinte și însemnări de cuvinte, ficsa
rea măsurei silabeloră, varietatea piclâreloră și a metre- 
loră. Insă ea ca soră a limbei grece sâu ca membră a grupei 
de limbă indo-germane avea tote, câte s’au arătată aci, 
că-i lipsiau, ascunse în sine; căci altfelă, cu tâlă influ- 
ința celei grece, nu s’ar fi putută desvoltâ și înălță 
pănă la celă înaltă gradă și prin urmare să devină cla
sică. Calitățile ascunse întrânsa nu erau încă cunoscute 
Romanului. întrebuințarea fusese pănă acuma prâ-res- 
trinsă, decâtă Romanii să potă simți aceea, ce zace as
cunsă în limba loră. Der cunoscința cu elinismulă, cu 
cultura și literatura grecâscă le-a dată Romaniloră în- 
demnulă trebuinciosă, spre a se deșteptă și cunâsce, ce 
are și ce n’arâ limba loră, spre a-șl înavuți, modelă, în- 
frumsețâ limba și a-șl îmbogăți literatura.

Acum începură junii romani, fruntași și cu avere, 
doritori de cultura și literatura grecâscă a se duce în 

numără mare la Grecia, ca să facă studii în fllosofiă și 
în retorică. De acestă aplicare însă cătră cultura și lite
ratura grecâscă n’au fostă cuprinse tâte straturile popo
rului romană, ci după cum amă arătată puțină mai na
inte, numai fruntașii, nobilii. Pentru acâsta deosebirea 
între limba poporului de rândă și între a fruntașiloră și 
învățațiloră deveni din 41 în 4* fotă mai mare.

Prin studiarea literaturei grece și prin reproduce
rea opuriloru grecescl în latina, precum și prin facerea 
altoră opuri originale limba latină s’a îndulcită, s’a no- 
bilitată și s’a rafinată în tonă, și-a înavuțită tesaurulă 
cuvinteloră și ală însemnăriloră acestora, a devenită 
periodică, mlădiosă și flesibilă pentru cele mai diferite 
metre, ce le avă literatura limbei elină, fără ca ea prin 
acâsta să-și fi perdută cat.n-șl de puțină din pomenitele-i 
calități individuale. Ba s’a dovedită de aptă de a se în- 
nălțâ preste usulă de tote a se desvoltâ și a se
prelucrâ într’ună productă dintre cele mai nobile ale dis- 
posițiunii limbei omenescl și a ocupâ în istoria limbiloră 
a literaturii și culturii omenescl loculă acela înaltă, ce 
vedemă, că’lă țîne cu multă demnitate.

Celă dintâiu bărbată, care a bine-meritată de limba 
și literatura latină, scoțându-o din amorțâla, din groso
lănia ei și făcându-o mai fluentă și mai dulce, a fostă 
Greculă Eniu (Enius, 239—169 a. Chr.), care, pe-lângă 
multe traducțiunl în prosă și în poesiă, compuse mai

multe poesii latine mai mici, precum inscripțiuni mor- 
mfentale și satire mai lungi și mai scurte în diferite metre, 
apoi anale. Din acestea însă totuși putemă vedâ, că Eniu 
a părăsită teritorulă și monotonulă versă saturnică, care 
erâ de natură de a împedecâ desvoltarea, fluența limbei, 
a introdusă în limba latină hecsametrulă și distichonulă 
și prin acâsta a înavuțit’â în forme metrice, a făcut’o aptă 
pentru piciore dactilice și spondeice și a arătată, că ea 
nu se potrivesce numai obicinuitulă versă saturnică, că 
n’are în sine puterea numai pentru piciore iambice și 
trocheice, ci că este așa de volubilă, încâtă se potri
vesce prea bine pentru alte astfelă de forme. Mai de
parte vedemă din acele fragmente, că Eniu a măsurată 
și a învățată a măsură cantitatea silabeloră după proce
dura grecâscă, delăturândă principiulă accentului. Cu 
tâte acestea Eniu nu s’a înălțată pănă la acurateță și 
artă, ca să recunâscă posițiunea și acolo, unde ună 
cuvântă se termină în m sâu s, și celă urrnătoră se în
cepe cu o consonantă; deci elă cutâză combinațiunl, ca: 
priu quam, coelu’ genuvit, artuba lumen în locă de prius 
quam, coelum geuuvit, artubus luinen etc. (mai nainte 
de ce lumina a făcută cerulă cu membrele); combina
țiunl, cari abia timpulă mai artificiosă de mai târziu le-a 
evitată. (Va urma).

__  _ ✓"



Cursulu la bursa de Viena Bursa «le Buetiresci.
din 21 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 123. -
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.40
Rentă de hârtia 5®/0 . . 88.80 
ImprumutulQ căilord ferate 

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

lorfi ferate de ostn ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.—

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră 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- 

mișd................................ 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
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................115.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.60
Renta de hărtiă austriacă 80.95
Renta de arg. austr. . . 82.05
Renta de aurii austr. . . 103.05
Losurile din 1860 . . . 135 30
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 287.75
Act. băncel de credită austr. 286.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI................ 9.69‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.85 
Londra 10 Livres sterlinge 121.95

Cota oficială dela 8 Octomvre st.
Cump.

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5%) . .

» convert. (6°/0) . . »
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . »
Credit fonc. rural (7°/0) . . »

* » » (5°/o) • • >>

> » urban (7°/0) • • *
’ » » (6°/0) • •
» , > (5%) • ..

Banca națională a României
Ac. de asig. Dacia-Rom. , . 368

« » > Națională . .
Aură.................................... 5’95°/0
Bancnote austriace contra aură 2’07

v.

3691/,

6«/0
2.08

Cursulu pieței Brașovfi
din 22 Octomvre st. i>. 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 
zj silvaniei“ se potiî cumpSra în tutunge- 
8^ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețuia abonamentului pe jumătate de ana 
L/ seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c„ sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcata

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei. 
_______________________ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru

??
??
??

Dela 20

repețiri
w

w

de

de 3— 4
5— 8
9—11

12—15
16—20

ori • ♦

î?
V

V
V

repețiri în susu

v

v

10°
15°
20°
30°
40°
50°

o 
o 
o 
o 
o 
o

Societatea comercialii română Bassarabianii Oalfoghi Comp. 
BULETINU

BRĂILA 5 Octomvre 1884.

Vemlfitoră Cumperetorti Felulfi Kilo Libre Prețulă Notițe

Haracopo M. Cohen Porumbă 400 60— 57 Vb Magasiă
dt. dt. 200 59’/< 56 75

C. Nicolaidi & C-ie. dt. Îî 200 6OV4 57 25
dt. L. & M. Feit.ler & C-ie. 200 60- 57 —

0. Silberstein Peirano Fils & C-ie. Orză 500 45— 38 75
At. Lombardo M. Cohen & C-ie. Ovăză 135 33V4 29 50 Caică

dt. Louis Dreyfus&C-ie. JJ 150 31— 28 — H
A. Emberico L. &M. Feitler &C-ie. Fasole 180 0//o 20 25 îî

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 
se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susu.

Brașovu 1 13 Maia 1884.

Mersulu tremmlorîi
pe linia Predealft-Biulapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de

I*re<lealiî"I5ii«lapesta

Trena 
accelerat

Trenă 
de 

persone
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persone

Bucurescl 7.15 .— — —
Predealu 1.09 — — 3.50
Timișfl 1.33 — • 10.15
BrașovQ

Feldiora

(
(

2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28

Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorod'u 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigili șdra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașfi 6.00 12.11 1.23

"Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
CrăciunelO — 1.45 3.22
Tciusu 7.38 2.26 4.15
AiudO 7.55 2.48 4 44
VințulO de susă — ' 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cucernica 8.24 3.36 5.47
Gliirișu 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clusiu l 10.08 5.59 9.18

( 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghiriștt — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedinâ 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratea — 9.29 1.21
Rev 12.51 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Văsă,rhely — 10.46 3.39
Vârad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare ( 

(
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30

P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-posta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

nopte sunlă cele dintre liniile grâse

budapesta—l®redealtt

Trenu 
de 

persdno

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Tronu
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01. 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 1 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Rev 5.46 11.41 4.31
Bratea 6.09 12.15 —
Bucia 6 28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 ---

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
(lliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora* 12.12 9.58 —
Vințulă de susu 12.19 10.07 —
Aiudfl 12.45 10.42 9.17
Teiușii 1.15 11.32 9.40
Crăciunelu 1.44 12.03 —
BlașQ 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
MediașQ 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Ilomorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44
n ( 9.20 10.15 3.15
Brașovu — 6.00 3.25
TimișQ — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucurescl 10.25

^umai câteva dile a se vede unu
wiu Leta de mare

(Focă comată)
care a fostă prinsă de nisce pescari din Nubia, în marea roșia. Acestu 
animală e de 350 de chile său 7 măji de greu și e de 2Va metri lungă; 
are mâni ca unu omu cu 5 degete și unghii; afară de acea o cddă, 
ochi mari, dinți, mustață, totă corpulă lui acoperită cu peri.

Leulă de mare se hrănesce cu pese! și pdte mancă pe cți 20—40 
chile; Hrana i se dă la 9 și 12 6re a. m. și la 3 și 7 6re p. m. și 
este interesantă de a vedă cum mancă pescii. După mâncare leulă de 
mare esercită diferite producțiuni. Acestă animalu e cunoscută din istoria 
naturală, de aceea d-nii învățători suntă rogați a aduce cu sine și pe 
școlarii d-loru, căci se oferă forte rară ocasiunea de a vedă ună leu de 
mare. — Prețurile de intrare suntă așa de mici, încâtă fie-care p6t,e să 
vedă foca.

Lealii de mare sO pote vede în Brașovft în șatra dinaintea 
Porții Vămii dela 8 Ore diminOța până la 8 ore sera.

Omenii mari plătescu 30 cr. intrare — copii până 
la 13 ani numai IO cr.
Invitîî onor, publică cu totă respectul ă

loanâ Michailâ
din Egipetă.

1OO fl piătescă aceluia, care după ce va întrebuința mai multe 
dile mijloculă meu probată pentru bătături (ochi de găină) 

Veralyn defarmacistulăSchneid, fără de nici o durere, fără dea caute- 
risâ său de a tăiâ, nu va scăpă de bătăturile sale. Se păte căpătă veritabilă numai 
din farmacia St. George a lui Max Schneid, Viena V. Bez. Wimmergasse 
Nr. 33 unde sunt a se adresă tote comandele în scrisă — Prețulă 1/1 fl. 1 și 
1/a 60 cr. cu poșta 10 cr. mai multă. A se cere numai Veralyn dela farmacia 
Schneid și se se ferescă ori cine de imitațiunl și de alte mijlăce.

Vindecare Radicală și (Rapidă
de tdte

Botele Nervose, Epileptice și Secrete
numai prin, metoda mea.

Onorariele nu se dau decâtă după restabilirea completă.

■>1€. PKOF. A. MEALASPISTA, 
membru ală mai multoră societăți sciențifice 

lCe. ZE'sm.’bourg' St. Antome. — ZFLA-ZRIS.

Tratarea se face prin corespondență.
Tipografia Alexi Brașovă.


