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„Gazeta Transilvaniei."
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sprijinitori ai foiei nostre.
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JRugămu pe d-nii abonați, ca să binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diarului să nu se întrerupă.REDACțlUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI."

sunt de vină că s’au introdusă earăși stări escep- politică a Belgiei, 
ționale în Croația.

Ori cum va fi, idea că Ungurii suută^ de 
vină la tăte, a prinsă rădăcini, atâtă de afunde 
la poporulu croată, încâtă. nu va pută ajută nici 
ună felin da apucătură în privința acăsta.

Bine observă o făie din Viena, că cei din 
Pesta nu dau în totdăuna atențiune seriăsă ce- 
loră ce se petrecă în Agramă. Ei pară a fi 
mulțămiți acum cu aceea, că dieta croată a 
alesă deputății pentru camera din Pesta.

Dăr nici o eventuală amânare a dietei din 
Agramă nu păte decâtă numai amână conflictulu 
pe ună timpă ăre-care. Va veni timpulă când 
va trebui să se voteze budgetulă croată, și dăcă 
se va continuă starea de lucruri actuală, acăsta 
nu se va pută ajunge pe cale ordinară constitu
țională. Atunci absolutismulă va trebui să iea lo- 
culă constituționalismului în Croația, ceea ce păte 
avă urmări fatale și pentru Ungaria.

. In Bruxella, unde liberalii au învi ns 
cu 3750 voturi, stradele erau îndesate de poporajiupe 
care salută fiecare scire, ce sosea din provinciă în favărea 
liberaliloră, cu strigări nesfîrșite entusiastice.

Brașovu în 11 (23) Octomvre.
Totu mai amenințâtâre devine situațiunea îd 

Croația și se pare că conflictulu iscată între de
putății dietei din causa proiectului de adresă a 
Starcevicianiloră va avea nisce urmări forțe rele.

Modulă de procedere ală maiorității din dieta 
croată față cu adresa Starcevicianiloră nu putea 
gă fie mai nemerită pentru de a provocă nouă 
turburări. Par’că ună duliă necurată le șop- 
tesce se lucre tocmai așa și nu altfelă.

Nu voimă se cercetămă ddcă se potrivesce 
cu parlamentarismulă, ca, după ce fiecărei par
tide îi este ertată a presentâ ună proiectă de a- 
dresă, președintele camerei să vină și să pro
nunțe în numele dietei și ală națiunei anatema 
asupra unui asemenea proiectă de adresă și încă 
înainte de a se fi începută discusiunea. Destulă 
că președintele Hrvat a făcută o asemenea de- 
clarațiune condamnatăre, care produse o nespusă 
turburare în dietă, despre a căreia sfârșită încă 
n’amă aflată nimicu.

Se putea prevedă cu signritate, că Starce
vicianii nu voră primi declarațiunea lui Hrvat 
în tăcere, ci voră protestă energică în contra 
acusărei de nelealitate și de înaltă trădare.

îndată după cetirea declarați unei Starcevi
cianii cerură cu mare sgomotă, ca președintele 
sS-și retragă cuvântulă, dicândă că nu voră ertâ 
să se țină ședință mai 
câsta satisfacțiune.

Starcevicianii și-au ținută cuvântulă și în șe
dința următdre din 21 1. c., care a durată nu
mai vre-o dece minute, causă că președin
tele n’a voită se satisfacă cererei loră. In mij- 
loculă celui mai asurzitorii sgomotă președintele 
propuse ca să se eschidă din dietă 12 Starcevi
ciani și închise ședința,

Nici mijloculă acesta de a-i eschide pe es- 
tremi nu ni se pare nicidecum nemerită. Ur-1 alft 24 ană ală etății, pană la 1 Iulie 1885, ăr cei mai 
marea acestei eschideri va fi că scandalele din tineri după 6 luni de la ajungerea anului 24, voră de

clară ministrului - președinte ungurescă, că ei voescă să 
esercite aceslă dreptă numai în camera magnațiloră 
unguresc!.

înainte de a li-se dâ a-

CRONICA POLITICĂ.
Declarații peste declarații. Pre când președintele 

dietei croate, Hrvat, făcea o declarațiune în contra Star
cevicianiloră, ministrulă-președinte Tisza dojenea aspru 
pe antisemiții din dietă, asemenea printr’o declara
țiune. Elă (jise, că nu voiesce să între în discusiune cu 
antisemiții, dăr fiindcă fructele agitațiunei loră suntă te
reștrii sparte, spoliarea și maltratarea cetățenilor!!, trebue 
să se ia alte mijlăce în contra antisemițilorii. Ca și 
d. Csernatony în »Nemzet« vorbesce și d-lă Tisza, stă- 
pânulă lui, de înveninarea poporului prin lățirea 
învățăturiloră antisemite și promite între aplause că elă, 
Tisza, va pune stavilă acestei înveninări. Pentru scopul acesta 
Tisza va cere dela dietă, ca să-i de mij lăcele de lipsă spre a îm
pedecâ efectul discursurilor^ agitatorilor^ antisemiți.»Mi sân- 
gerăzâ inima, esclamă d-lăTisza, de câte ori sufere 
ună nevinovată său ună omă sedusă de alții, 
unde dreptatea crede, ca nu elă, ci acela, care 
l’a sedusă se fie pedepsită.*  Ce ară fi de minis- 
trulă-președinte și de soții lui în guvernare, dăcă s’ar 
aplica și asupra loră cu rigore acestă principiu?

*
Ministrulă președinte Tisza a presenttată camerei 

deputațiloră proiectulă de lege privitoră la reforma ca
merei magnațiloră. Pe viitoră nu va mai formă numai 
nașcerea dreptulă de a avă cineva locă și votă în ca
mera magnațiloră, ci și meritele distinse pe teremulă pu
blică potă deschide unui omă ușile primei camere. După 
noulă proiectă de lege dară Intrarea în camera magna
țiloră o va înlesni a) moștenirea, b) anumite demnități 
și oficii, c) numirea pe vieță de cătră monarchu, și d) 
alegerea din partea dietei croate-stavone în sensulă para
grafului de lege îndrumăloru. Importantă e aceea hotă- 
rîre 
națl, 
roru 
votă 
potă 
din acești membri de familiă aceia, cari au ajunsă deja

din proiectul!! de lege, după care familii de mag- 
care posedă indigenatulă ungurescă, dar ai că- 
membrii de familiă au cu tote [acestea locă și 
în camera senioriloră din Austria, numai atunci îșl 
esercitâ dreptulă lord în camera magnațiloră, dăcă

I
Idietă se voră continua cu mai mare vehemență 

afară din dietă și că în casulă acesta parlamen
tarismulă croată va fi și mai amenințată.

Nu scimă cum va pută guvernă Banulă cu- 
o dietă trunchiată și c’ună poporă agitată în 
gradulă supremă. Păte ar fi fostă mai bine să 
se amâne dieta și să se guverneze Croația far’ 
de parlamentă. Gruvernulă ungurescă însă ar 
vrea să se evite acăsta cu ori-ce prețu său să se 
amâne y,amanarea“ dietei câtă mai multă, ca să ja ac^stă victoriă a liberaliloră. Cu tăte astea nu e pro- 
nu ae cjică, că Ungurii și sluga loră, Banulă, babilă că ea va schimba ceva în situațiunea interiără

*
Mare bucuriă domnesce în tabera liberaliloră din 

Belgia. Ei au învinsă la alegerile comunale în tăie 
orașele afară de Briîgge și Meehelu, unde au reeșită cle
ricalii. Asemenea au învinsă în o mulțime de localități 
mai mici și pe acolo pe unde mai nainte eră ocupată 
teremulă de clericali. Nemulțămirea cu noua lege de 
scălă și cu noulă ministeriu Maiou a contribuită multă

Din dieta Croației.
Așteptările Maghiariloră, că actuala sesiune a dietei 

croate va decurge în liniște, au fostă înșelate. Scenele 
ce se petrecă în dietă iau din di in di ună caracteră 
totă mai acută.

In ședința dietei dela 20 Octomvre n. Starcevi- 
cianii cerură, ca președintele dietei să-și retragă cuvin
tele, prin care i-a declarată de neleall din causa proiec
tului loră de adresă, căci elă n’are dreptă să vorbăscă 
în numele dietei și ală poporului. Nefăcendă președin
tele acesta, Starcevicianii voră împedecâ ori ce desbatere 
din dietă, în contra Starcevicianiloră. Când președintele 
și-a terminată declarațiunea cu cuvintele: »Trăiască pră 
grațiosulă nostru rege!« toți deputății s’au ridicată, pe 
când starcevicianii au șezută.

După cetirea declarațiunii, președintele dă cuvăn- 
tulă raportorului comisiunei de adresă, Miscatovicl.

HincovicI: Mai nainte atnă să declară în numele 
partidei drepte.... Președintele: Amă dată espresiune 
lealității și credinței catră Regele; acesta nu pdte să se 
facă obiectă ală desbateriloră. (Zsivio în drepta; des- 
aprobărl furtunăse în stenga). — HincovicI: Mie mi 
se cuvine cuventulă! — Președintele: Nu! (Sgo- 
motă. Strigăte în drepta: Ascultați pe reterentulă 1 In 
stânga: HincovicI are cuventulă.) — BarcicI sbieră: 
E calomniă, se învinovățiți drepta de înaltă trădare. (Stri
găte în drăpta: »Adresa d-vostră e așa!< Starcevicianii 
se ridică cu toții de pe băncile loră și strigă înverșunată.)
— Baronulă Ru ca vi na; Voi nu sunteți representanțl 
ai națiunei, ci slugi ungurescl! (Arătândă pe Banulă) 
Vedeți, ăsta flăcău maghiară e domnulă yostru! — Ba- 
carcici: Afară cu astă flăcău maghiară. — Valus- 
nic: Suntemă supuși credincioși ai Regelui! — Pile- 
pi.ci: Banii suntă lealitatea văstră. Acum vațl dată pe 
față natura de spionă polițienescă. Denunțători sunteți. 
Președintele trebue să-și retragă cuvintele, de nu ședință 
nu se va țină! (In sgomotulă făcută de Starceviciani se 
ridică acum și în drăpta voci amerințătore: »Afară cu 
ei!«) — Pisa ci ci Chemați gendarmii! — Folnego- 
vici! Cu lealitatea văstră simulată o se ajungeți tare 
departe! Nu voîți să-i spuneți Regelui adevărulă! —

De ore ce referentulă nu păte apuc.â să vorbăscă, 
președintele sistăză ședința. Sgomotulă continuă. Star
cevicianii gesticulăsă înverșunați cătră maioritate, căreia 
îi aruncă batjocuri câte nu’șl mai pote închipui omulă, 
ăr după ce președintele redeschide ședința, se reinoesce 
scena de mai nainte, și ici colo în mai mare măsură. 
Membrii maiorității părăsescu locurile loră, în vreme ce 
Starcevicianii strigă: Ori îșl retrage cuvintele, ori ne lasă 
să vorbimă!» —

Pi saci ci (cătră președinte): Josă cu nemerniculă!
— Falnegovici: Dreapta nu se ofensă, josă cu elă!
— Starcevicianii strigă amerințândă cu pumnii pe pre
ședinte: Josă cu coțcarulă ăsta! Josă cu calumniatorulă !
— Folgenovici: Rușine să vă fie ticăloșiloră! Aveți
stipendiu acum, puteți disolvâ camera! — Pi le pi ci și 
RadosevicI: Să presidese vice-președintele! — Ban
cari ci: Se vie flăcăulă ungurescă de are curagiu! _
Pa vio viei: Sunteți trădători trădați pe Regele! _
Crucevici mergăndă spre localitățile clubului guver- 
namentaliloră, strigă cătră Pavlovici: Voi sunteți trădă
tori ! Pavlovici se aruncă după elă strigândă: Amă să’lă 
pălmuescă! In localulă clubului e reținută de câțl-va 
deputați ce’lă facă să se întorcă în sală.

Scena ia ună caracteră, ce nu se pote descrie. Pre
ședintele e de prisosă; neputendă restabili ordinea, în
chide ședința. Părăsindă sala, Starcevicienii se grărnă- 
mădescă pe lângă elă, strigându-i: Dta nu ești președinte ci 
denunciantă, spionă, bestiă( tălhară!... Sgomotulă s’a 
continuată și după ridicarea ședinței.



PROECTULU DESPRE REFORMA CAMERII MAGNAȚILORU.
Conformii anunțării ce s’a făcută în discursulă tro

nului s’a presentată în Marța trecută în parlamentulă un
gurescă din Pesta proiectulă despre reforma camerii Mag
națiloră. Despre acestă proiectă importantă dice .Pester 
Loyd/ că elă eră terminată de acum doi ani și că a- 
cestă elaborată l’a judecată și fostulă judex curiae George 
Mailath și contele Ionă Czirâky, ceea ce arată, că acesta 
lucrare este eminentă conservativă. De atunci guvernulă 
n’a mai făcută nici o modificațiune în acelă proiectă, deși 
ară fi avută grave motive, der elă n’a vrută să-și răsbune 
asupra magnațiloră.

Aruncândă numai o privire fugitivă asupra proiectu
lui îndată observi dice »P. Lloyd,«că celă ce l’a compusă, 
a voită să formeze o corporațiune liberă și independentă 
der în același timpă și conservativă. Camera cea nouă 
ungurescă stă cam pe acele base ca și camera vechiă a 
lordiloră englezesc!, pe care Englesii acuma voescă să-o 
reformeze. Ca și în camera lordiloră va precumpăni 
elemenlulă aristocratică ală proprietariloră. In Anglia 
poporulă e mai multă industrială, er în Ungaria este mai 
multă agricolă, de unde și representanța poporului în 
Ungaria representă mai multă interesele poporului agri
colă (?), Devenindă prin proiectulă celă nou și casa 
Magnațiloră eminamente representanța proprietariloră său 
a agricultoriloră mari, atunci caracterulă celă vechiu ală 
legislațiunii unguresc! este asigurată pentru multă timpă în 
contra tuturoră forluneloră. Camera cea nouă a Magna
țiloră se va compune o parte dintre Magnații, care 
plătescă contribuțiunea cea mai multă, alta dintre repre- 
sentanții preoțimei, ără o parte va fi denumită.

Acesta composițiune a camerii magnațiloră va forma 
(jice *P.  Ll.,« celă mai puternică scută ală intereseloră 
naționale maghiare în contra oricărei agresiuni, vină a- 
ceea or! de unde va veni. Se potă ivi în viitoră con- 
stelațiuni, car! se altereze caracterulă actuală ală repre- 
sentanții poporului; dar nu se păte cugeta nici o con- 
stelațiune, care să pătă înfluința asupra unei camere de 
magnați formată în modulă arătată, în vr’ună sensă, 
care ar aduce pagubă Integrității și consciinții naționale. 
In acăsta ordine a lucruriloră pote camera Magnațiloră 
în unele timpuri se câștige mai mare importanță ca ca
mera representanțiloră poporului. Camera Magnațiloră va 
fi o instituțiune conservativă și națională, pentru ca atâlă 
aristocrații, câtă și episcopii suntă conduși de simțămin
tele cele mai naționale. Camera Magnațiloră cum să 
proiectăză acuma îș! are rădăcini adânci în poporulă ma
ghiară. Nici ura dintre camerile magnațiloră din totă 
Europa nu se potă asămâna cu camera ungurescă refor
mată, care va încorona parlamentarismulă ungurescă. Pe 
de altă parte drepturile camerei viităre nu voră remână 
îndărăptulă sferei juridice a celoră dintăiă camere cari 
suntă organisate pe temeiulă principiiloră democratice (?) 
în proeclulă celă nou să vede ună progresă, să vădă 
asigurate interesele naționale. Chiar spiritulă celă con
servativă care transpiră în totă proiectulă ne arată, că 
desvoltarea naturală a relațiuniloră și a instituțiuniloră 
unguresc! ne mână pe cărări conservative așa, că nici 
bărbații de stată liberali, nici opiniunea publică liberală 
nu să pote sustrage de sub acăsta silă.

*) Comp, Horatius epist. ad Pisones vs. 56 sqq. 
cum lingua Catonis et Enni Sermonem patrium ditave- 
rit et nova rerum nomina protulerit (de vreme-ce limba 
lui Catone și alui Eniu a înavuțită limba părintăscă și a 
produsă nume nouă de lucruri).

Din acestea esposițiun! sumare ale guvermentalului 
«Pester Lloyd să vede limpede și apriată, că guvernulă 
actuală maghiară ală lui Tisza Calmană voesce prin re
forma ce o dă camerei Magnațiloră să asigure suprema
ția și dominațiunea elementului ungurescă pentru tăte 
eventualitățile chiară și pentru casulă acela, cândă nați
onalitățile din Ungaria poliglotă ar avă maioritate in par- 
amentulă din Pesta, compusă din represetanți ai poporului.

Keclarațiuuea Ini Hrvat.
Hrvat, președintele dietei croate, a surprinsă pe 

Starceviciani în ședința dela 20 1. c. prin următărea de- 
clarațiune, ce a făcut’o îndată după deschidere și care a 
provocată scandalulă despre care vorbimă mai jostj:

«După regulamentulu camerei nu pote fi-oprită nici 
o partidă, de a presentâ o adresă. Adresa însă, care 
au presentat’o Hincoviei și consoții, nu conține numai 
unele espresiunl, ci proposițiuni întregi, cari ar pută să 
pună la îndoială nu numai supunerea și lealitatea aces
tei diete și a poporului față cu persona sacrată a pră- 
grațiosului nostru domnitoră și față cu dinastia nostră, 
ci ar pută fi privită și ca o denunțare a credinței și su- 
punerei omagiale a dietei și a poporului croată, a acelui 
poporă, a căruia credință a fostă și va rămână în orice 
împrejurări neclintită. De aceea protesteză în nu
mele și ca tălmaciu ală s e nt im e n t e 1 o r ă 
acestei diete și a întregului poporă, ce’lă re
presentă dieta, chiar și contra ideei, că represen
tanța acestui regată ar fi capabilă de a lăsă să se pre- 
senteze o asemenea adresă, care conformă stilului, ală 
cuprinsului și ală tendinței ei răspunde într’ună modă 
neauzită în state monarchice la pră înaltulă rescriptă.*

.Condamnă în numele dietei și ală popo
rului acestă proiectă de adresă, care este în contra ju
rământului de supunere și a sentiment el oră popo
rului, a acelui poporă, care venerăză mai pre susă de 
tote în regele său isvorulă nesecată ală dreptului și ală 
dreptății, a acelui poporă care totdeuna, în timpă de 
pace și de răsboiu, a fostă și va rămâne credinciosă 
domnitorului său. Răspunsulă înaltei diete și a poporu
lui ce’lu representă la acestă proiectă de adresă să fie 
ună «zivio regele nostru iubită Franciscă Iosifă!« (stri
gări sgomotose și prelungite de «zivio» pe băncile guver- 
namentaliloră).

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

SOIRILE DILEL
Ministrulă ungurescă de comerță a oprită importa

rea porciloră din Serbia.
—Cl

in săptămâna acesta începe culesulă viiloră pe dă- 
lurile Clușului, er la 22 Octomvre în Bistrița. In fiecare 
parte recolta e slabă și vinulă va fi oțetă curată.

—0— '
Astă sără trupa germană va jucâ pentru a doua 

6ră »Răpirea Sabineloră.*
—0—

Cetimă în «Românulă:» «După scirile ce avemă, 
guvernulă a propusă d-lui Al. Plagino (tatălă) funcți
unile de ministru plenipotențiară la Viena. Suntemă ensă 
în posițiune a afirmă, că d. Plagino a refusată ondrea 
ce i s’a propusă. Putemă adăogâ din sorginte bine 
informată că numai numirea d-lui D. Sturdza ar fi agre
ată la Viena.»

—0—
D. Michailă Ferikide, fostulă ministru ală României 

la Parisă, a plecată cu trenulă , Fulgeră« la Parisă spre 
a-și presinlâ scrisorile sale de rechiămare.

—0—
La 20 Octomvre, n. ministrulă italiană de agricul

tură a deschisă congresulă Internațională filoxerică din 
Turin.

—0—
Noulă alesă patriarchă ecumenică, Ioachimă IV, a 

fostă întronată în modă sărbatorescă, asistândă publică 
în fârte mare numără. Sultanulă l’a decorată cu marele 
cordonă ală «Ordinului Megidie.»

—0—
In pasagiulă Saladovnicovă din Moscva au arsă la 

9 Octomvre 364 de prăvălii și teatrulă germană până’n 
pământă. Paguba e cam de 10 miliOne ruble.

Oficiele poștale englese au Introdusă în serviciulă 
loră velocipede cu trei rote, întocmite pentru transporta
rea pachetelor ă.

REUNIUNIUNEA FEMEILORU ROMANE DIN SIBIIU.

In urma apelului din 10/22 Maiu a. c. au incursă 
mai din tote părțile locuite de Români peste 1200 de 
obiecte alese, cele mai multe lucru de mână țărenesci 
de totă frumsețea. Suntă fârte multe și lucruri de sa- 
lonă, manufacturi ale dameloră năstre, apoi obiecte cum
părate, de aură, argintă, sticlă și altfelă de metală.

Din partea Reuniunei s’au cumpărată dreptă câștigă 
principală două girandolurl de argintă (china) câte cu 7 
brațe, în valore de 200 fl.

Din tăte obiectele s’au compusă 1000 de câștiguri, 
dintre cari o mulțime suntă de valăre dela 5—20 fl. 
suntă și dela 20—40 fl. dâr nici unulă sub 50 cr.

T6te obiectele împreună suntă prețuite prin esperțl 
peste 3000 fl.

Obiectele, cari voră căde pe sorturile nevândute, a- 
poi cele ce nu se voră redicâ în timpulă prescrisă, se 
voră vinde la licitațiune publică în favorulă fondului.

Deși este usă ca la loteriile cu scopă filantropică 
să se emită sorturi în valOre nominală de celă putină 
dece ori mai mare decâtă valOrea premiiloră, reuniunea 
nOstră ținendă contă de publiculă nostru angajată la 
dese și totă feliulă de contribuirl va emite pentru 1000 
de câștiguri numai 12,000 de sorturi a 50 cr. în valore 
nominală de 6000 fl., va să dică nici de două ori câtă 
e valârea obiecteloră, din cari totă pe 12 numeri cade 
ună câștigă.

Tragerea la sorți va fi la 25 Noemvre a. c. din 
întemplare chiar pe timpulă congresului, care precum se 
afirma se va deschide la 23 Noemvre.

Ca publiculă să fie informată despre valărea și frum- 
seța căștiguriloră la timpulă său, se va aranjâ o esposi- 
țiune la ună locu potrivită, carea va fi deschisă 8—10 
c|ile.

Pentru evitarea ori cărei bănueli din partea pro
prietariloră sorțuriloră, tragerea la sorți se va efeptui cu 
totă publicitatea și controla posibilă. Anume:

Se va compune ună catalogă despre lăte câștigurile 
cu numeri curenți. In acestă catalogă se va descrie fie
care obiectă și se va provedâ cu numărulă din catalogă. 
Catalogulă voră servi de basa căștiguriloră și spre acestă 
scopă se va legalisâ prin notarulă publică. In acestă 
catalogă se va induce obiectele astfelă ca pe fie-care sulă 
se cadă de o potrivă obiecte din tote categoriile.

In ijiua premergătăre tragerei la sorți, se voră tăiâ 
numerii în presența unui notară publică și așezată fie
care în câte ună mică cilindru de lemnă, se voră pune 
totă câte 1000 într’ună săculeță, care se va provedâ cu 
sigilulă Reuniunei și a notarului publică.

In tragerei la sorți se va trage din fie-care 
1000 câte 83 numeri, totală 996, 6r din t6te împreună 
4 numeri, peste totă 1000 câștiguri, cari apoi punându- 
se de nou în urnă, se voră trage pe rendă, și se voră 
introduce în catalogă cu începere dela Nrulă 1 în ordi
nea în care se voră trage.

Numărulă, care se va trage ânteiu, va câștigă obiec- 
tulă 1 din catalogă și așa mai departe.

Tragerea la sorți încă se va efeptui sub controla 
unui notară publică.

• Catalogulă se va tipări dinpreună cu numerii trași 
la sorți și se va distribui pela colectanțl, ca fiecine să se 
pătă orientâ acasă despre eăștigulă său.

Banii incurșl din șorțurile vândute, precum șorțurile 
nevândute voră avea să se espedeze la adresa reuniunei 
astfelă, ca celă multă până la 23 Noemvre se ajungă la 
biroulă comitetului.

Obiectele neridicate In 30 de dile dela diua tragerii 
la sorți remână în favârea fondului.

Sibiiu, 20 Octomvre 1884.
Maria Coama, 

președinta comitetului.

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

10.

F O I L E T O N U.
înfluința limbei grece asupra desvoltării cuvinteloru și 

asupra literaturei limbei latine.
(Urmare)

Afară de cele citate mai aflămă la Eniu mai multe 
hiaturi său hecsametre greoie, nătângi, monotăne și 
pentru aceea și rău sunătăre, s. e. flentes, plorantes, 
lacrimantes, obstestantes, său: moerentes, flentes, lacri- 
niantes ac nriserantes, său: nos esse arquatos? Snrga- 
mus, eainus, agamus, său: sed quid ego haec meinoro? 
Dictum factumque facit frnx, etc. Unele cuvinte, cari nu 
s’au potrivită în metru, le-a ruptă, ca: saxo cere com, 
minuit bruni, său : deque totondit. Pentru multe idei 
pentru metrica cea nouă, pentru representațiunl poetice 
limba latină cea dură nu avea cunvinte: de aceea Eniu 
a cutezată a formă cuvinte nouă său prin derivațiune 
său prin composițiune*),  ceea-ce cu unele i-a succesă, 

ără cu altele nu (comp. s. e, tartarinus (ca tartarulă în
fricoșată), dnlcifer (aducătoră de dulceață), altivolans 
(susă sburătoră), concorditer (în unire), bipatens (des
chisă în două părți), altisonus (susă sunătoră), seiuiaui- 
mis (jumătate viu, jumătate mortă), bellipotens (puter
nică în resbelă), sapientipoteus (forte înțeleptă), său că 
a luată cuvinte chiar grecescl ca: Masa p. Camaena; 
r(h)oinpftaea (lance a Traciloră), macliaera (sabiă scurtă 
și lată), terino (margine, termină), lyclini (ună felă de 
plantă), pansa (pausă), inalaca (moleșire), sopliia (înțe
lepciune), do după dialectulă dorică pentru donuiu (dară). 
Ba elă a împrumutată chiar din dialectele italice vechi 
espresiuni, s. e. cael (-coelum ceriu) din limba oscică .— 
Eniu pricepea și acâstă limbă — catus (ascuțită la vorbă) 
și cascus (vechiu) din dialectulă sabinică. Pe lângă 
acăsta Eniu a mai păstrată și cuvinte și forme archaice, ca: 
speres p. spes speranță, mis p mei de mine, sain p. 
ipsain, suni p. euin sos p. suos, horitor p. liortator îm- 
bărbătătoru, debilo p. debilis slabă, veter p. vetus vechiu, 
endo p. iu în, la, ques p. quis cine, Albai Longai, sil- 
vai froudosai, terrai frugiferai, populoi Romaiioi p. Albae 
Lougae, silvae froudosae, terrae frugiferae, populo 
Romano, ș. alt.

Preste totă Eniu, după chiar spusa, adecă judecata 
lui Cicerone, nu s’a depărtată tare de usulă îndatinată 
ală limbii și a scrisă curată latinesce. Elă a fostă, după 

cum amă văzută, invențiosă, der a rămasă fidelă idio- 
mului latină, a ruptă cu mână puternică duritatea și as
primea, ce țineau limba latină strânsă ca în lanțuri, și 
i-a dată fluență, mlădioșiă și o pronunțare mai dulce, 
mai rotunjită. Elă are meritulă de a fi deșteptată în 
Romani cunoscința calitățiloră și a facultățiloră limbei; 
loră (a celei latine).

Plaută, care urmâză lui Eniu pe arena literară, a 
purcesă totă în modulă acestuia, numai câtă elă nu s’a 
încercată la poesii originale, ci a tradusă drame grecescl. 
Elă încă a păstrată forme archaice sâu espresiunl și idi- 
otisme întrebuințate de poporulă de rândă și, unde n’a 
găsită în latina cuvinte potrivite cu ideile, ce elă vojâ 
să esprime, a latinisală cuvinte grecescl, ca: badizare 
(badissare pâșescă, mergă), moechus, moecliare,
moecliissare (p,oixoț adulteră, |ioixeua) comită adulteriu), 
liarpagare (apixa^w răpescă), propinare (xporavio dăru- 
escă cu ușurință), clepere (xXăxxw fură; înstreineză) etc. 
ba chiar (jumătate grecescl, jumătate latinesc!) pergraplii- 
cus (fărte fină, forte șiretă); și a formată altele nouă 
parte prin derivațiune, ca: acceptrix (primităre), admu- 
tilare (a tunde, a reteză), viaticatus (provătjută cu bani 
de drumă), allaudabilis (de laudă, de lăudată), amussi- 
tare (a trage pe sfâră, pe dreptariu), allndiare (a glumi) 
ș. alt. parte prin compunere, ca: meudaciloquus (minci- 
nosă, celă-ce spune minciuni), confldentiloquus (celă ce



DIVERSE.
Geza de Somoskeoy. — Multă lume îșî bate capulă 

se cunâscă caracterulă acestui omă, și adecă este elă 
periculosă societății, sâu e ună omă în care te poți în
crede? Geza de Somoskeoy, care se mai numesce și co
rnițele Veysy, a fostă isgonită în dilele acestea, prin au
toritatea din Viena, din tote țările Austro-Ungăriei sub 
cuvântă că e o personă periculosă siguranță stalului și 
proprietății. Viața acestui omă e plină de aventuri și 
isbânde, dar și bogată în nenorociri și fatalități. După 
ce a fugită dintr’ună seminară din Ungaria de susă, în 
care rudele sale aristocrate și cu mare influință voiau 
să-lă scotă din lume din considerațiuni familiare, Somos
keoy se duse în 1862 la Paris, unde studiă 4 ani me
dicina ca internă în renumitulă spilală .Hotel Dieu.« 
Intr’o călătoriă cătră patria sa, în Wels veni în conflictă 
cu tribunalulă pentru fapta ce i se împutâ, că ar fi fu
rară ună cufără în valâre de 27 fl. Elă, în locă să se 
apere, fugi îndărătă în Francia, călători în 1872 împre- 
jurulă pămânlului ca interpret pe fregata pe francesă »Prin- 
cesse Alexandrie,*  servi în 1874 în armata carlistă, în 
care ajunse la gradulă de căpitană, în 1875 se duse sub 
numele de Dr. Salmeron la Berlină, unde în serviciulă 
englesă studia în secretă fabricarea pusciloră prusiane cu 
acă și în același timpă ținea conferințe la universitatea 
despre filologia comparativă, pentru ca să abată ori-ce 
bănuâlă asupra sa. In 1876 însoți ca secretară părechea 
imperială brasiliană la America nordică și în acâstă ca
litate sciu să facă a se vorbi multă de dânsulă în tim- 
pulă esposițiunii din Filadelfia. Anulă 1877 îlă găsesce, 
în timpulă răsboiului, în Constantinopole sub numele de 
Dr. Atkinson; de acolo trimetea corespondențe .Agenției 
Havas‘ și se pare că în afaceri politice și-a atrasă ura 
mai multoră puteri. La cererea guvernului austriacă în 
1877 a fostă Somoskeoy arestată în Bucurescî și estra- 
dată; la granițe însă scăpă, se duse la Bruxela și câș
tigă acolo procesulă asupra unei nouă cereri de estradare 
ce trebuiâ să se judece după legile belgiane. Totă ast
felă în 1879 s’a cerută în zadară estradarea lui din An
glia, dar Somoskeoy veni de bună voiă în Austria, fu 
arestată în Viena[j și estradată Ungariei. Aci, după o 
cercetare de 14 luni, fu pusă de tribunalulă supremă 
în libertate, de âre-ce nu esistâ nici ună motivă de ur
mărire judecătorâscă, dându-i-se îndăretă tote efectele 
ce i se confiscaseră, precum și numerosele’i decorațiuni. 
Titlulă «cornițele Veysy*  este spaniolă și’i este dată de 
regina Isabela; numele de .Vecsy*  e falsă scrisă de Un
guri. După o ședere mai lungă în Pesta, Somoskeoy 
s’a dusă la Londra și se însură acolo cu o bogată văduvă, 
cu care locuesce o splendidă vilă în Chislehurst, cunoscutulă 
asilă ală exîmpărătesei francese Eugenia. Acum trei 
ani elă se stabili și în centrală Londrei, în Lombards- 
treet, sub firma »Vietor Veysy et Go.« avândă întin
se afaceri și bucurându-se de ună fârte mare credită pela 
bănci, ceea ce în Londra nu se prâ câștigă ușoră.

vorbesce cu necuviință), altrovorsuni (din cealaltă parte), 
bisulcilingua (omă cu două limbi), ș. alt. Afară de ci
tatele cuvinte Plautu a mai formată adiective cu sufic- 
sulă ax (a£), ca: eloquax (aXualj vorbăreță, vorbeță), 
currax (8p6p.a§ fugaciu), cari adiective se potriviau și se 
potrivescă pentru genulă comică. Ba elă a schimbată 
și însemnarea mai multoră cuvinte pentru genulă co
mică.

Plaută ca și Eniu a contribuită multă la desvolta- 
rea, la formarea și la înmulțirea cuvinteloră, la eleganța 
espresiunii și la înavuțirea literaturii limbei latine, cu 
alte cuvinte influință limbei grece asupra celei 
latine deveni totă mai simți țâre și se întinse 
în țâțe direcțiunii e.

Pănă aci amă avută de a face numai cu poeți și 
înaintători străini de nascere ai limbei latine; de aci în
colo însă vomă avâ a ne ocupă și de cultivătorî de nas
cere romani. Luciu Luciliu (Lucius Lucilius), călăreță 
din Roma (născ. la a. 148 a. Chr.), a fostă celă dintâiu 
poetă romană. Elă, fiindcă pe acelă timpă referințele 
sociale se stricaseră așa de tare, încâtă eră de temută, 
că morala cea strictă și vechiă va decădâ cu totulă, s’a 
pusă pe scrierea de satire, prin cari vărsă amarulă și 
durerea asupra societății, ce înaintâ în corupțiune, în 
modulă celă mai batjocurosă. Acestă soiu de poesiă nu 
este nou, numai câtă elă a scrisă în hecsametru și i-a

Causa adevărată a isgonirei lui din Austrc-Ungaria, 
poliția nu ne-o spune, deși Somoskeoy a cerută acâsta.

Cosciugă pontru cei morțl în aparență. — Mecha- 
niculă Șilling din Berg lângă Stuttgart a construită ună 
cosciugă prin care se înlesnește scăparea celui mortă 
în aparență din grâpă. Ună cosciugă de formă obicinuită, 
numai ceva mai largă și mai înaltă, conține în partea de 
josă o albiă, care este așezată cu două țînte în laturile 
înguste din afară ale cosciugului, și care la cea mai mică 
mișcare a celui ce zace în cosciugă începe a se legănă. 
In coperișulă cosciugului se află două găuri rotunde, în 
cari vină așeZate țevi lungi de tinichea, în înălțimea 

unui statti de omă dela suprafața pământului spre a con
duce aeră celui îngropată; [afară de acesta prin una 
dintre țăvi trece o sârmă din joșii în susă, care stă în legă
tură cu ună clopoțeii!; acesta este întărită la capetulă 
țevii și la cea mai mică mișcare a albiei din grâpă, 
începe a sună. Totodată acestă clopoțelă e în legă 
tură cu’n ală doilea aflătoră în casa groparului, care 
sună în acelaș timpă, așa că îngrijitorului află de deș
teptarea celui înmormântată. Inventătorulă la proba 
ce a făcută, fu aședată în presența unui publică nume- 
rosă, în cosciugă, care fii pusă în o grâpă adâncă de 
ună metru și jumătate, și acoperită bine cu pământă. 
Ingropatulă stătu o jumetate de oră în pământă, făcu 
adeseori insțiințare prin clopoțelă, audea ce i se vorbea 
prin țâvă, și totă prin ea dedu semnă de-a fi scosă. 
Inventătorulă, în procsimele (jile va face încercări în 
Stuttgart, s’apoi va merge în Regensburg și în Viena 
spre a’și arătă inventiunea.

Nunta de aură în Sîgmaringen. — Marți s’a serbată 
în Sîgmaringen nunta de aură a părechei princiare de 
Hohenzollern, pentru care se facă pregătiri de câteva 
luni încâce. O mulțime de âspeți, în frunte cu împăra- 
t.ulă Wilhelm, au încungiurată părechia iubilară. Prin
cipele Carolă Anton de Hohenzollern-Sigmaringen a îm
plinită în tomna acesta 73 de ani. Elă și-a conservată 
încă vioiciunea spiritului, este ună amică ală artei, dâr 
sufere de mulți ani greu de durere de piciâre și de multe- 
ori nu se pote mișca din locu. Soția sa, fiica marelui 
duce Carolă și a învățatei Stefania de Baden, se bucură 
de cea mai bună sănătate. Părechia iubilară este ru- 
dită cu casa napoleonică, princesa prin mama ei Stefa
nia (Beauharnais), principele prin mama lui Antoinette 
Murat. Și tocmai cestiunea succesiunei fiului său Leo- 
pold în Spania să fie causa răsboiului dela 1870, a tri
umfului Ilohenzolleriloră asupra casei Bonaparte, a căde- 
rei acesteia și a fundării împărăției germane! Principele 
Carolă Antonă, care și-a făcută studiele la Regensburg, 
Rastatt, Tuaingen, Gottingen și Berlină, este ultimulă 
principe suverană de Hohenzollern. Scurtă timpă după 
ce a luată frânele guvernului la 1848 a negoțiată cu co- 
rdna Prusiei pentru ca să răscumpere țâra Hohenzolleri- 
loră și a inaugurată astfelă era anecsiuniloru. Elă a 
părăsită la 1850 țâra sa, a intrată în armata pru- 
siană și a fostă mulțî ani generală de divisiune în 
Dusseldorf, unde a lăsată ună nume bună în lumea ar
tistică. Dela 1858 — 1961 a fostă ministru-președinte ală 
prințului regentă în Berlină; ministrulă »erei nouă*  n’a 
voită însă să întrebuințeze mijlâcele drastice, ce le-a în
trebuințată succesorulă său Bismark cu atâta succesă. 
Dela 1870 principele trăiesce retrasă cultivândă arta și 
sciința. Elă a avută și multe năcazuri. Fiă-sa, regina 
Portugaliei a murită fârte tânără; pe câmpulă de răsboiu 
din Boemia a murită unulă din fii săi. A fostă mângâ
iere pentru elă că flu-său Carolă a devenită Rege ală 
României și acesta a venită din depărtare cu regina 
Elisabeta ca să asiste la festivitate. Ună nepotă ală bă
trânului iubilară, fiiu ală prințului Leopold este menită a 
fi succesoră Ia tronă în Bucurescî. Princesa Maria sora 
regelui Carolă, este mătușa princesei nâstre de coronă 
Stefania, grafină de Flandra, și va deveni regină a 
Belgiei.

Copilă monstru. — In 4>ua de 24 trecută, soția 
locuitorului lână G. Simionă Lupu, din comuna Stănescî, 
județulă Muscelă în România, a născută o fată avendă 
capulă completă până de-asupra ochiloră; âr de aci în 
susă ună volumă în forma unei bășici, mai mare decâtă 
capulă și legată printr’ună gâtă grosă. Mama este să- 
nătâsă; fata a murită în nâptea de 1 curentă.

Ochii oomitesei. — Cum găsesc! pe femeia comi
telui, scii blonda aia grăsuță?

— In destulă de frumâsă.... dâr prâ cochetă și prâ 
sulemenită.

— Așa e, adevărată.... Dânsa își petrece jumătate
din timpă făcândă cu ochiulă și cealaltă jumătate făcân- 
du-și ochii!

Datoriile publice ale stateloru lumei. — Renumi- 
tulă statistică americană Robert P. Porter a calculată 
datoriile publice ale tuturoră stateloră și a găsită în ci
fră rotundă suma de 5,000,000,000 livre sterlingi sâu 
1225,000,000,000 franci. Crescerea datoriiloră publice 
de la anulă 1848, unde totalulă loră eră de 1.525,538, 
443 livre steri, a fostă fârte repede: în anulă 1860 ele 
ajunseră la 2,081 miliâne livre steri. în anulă 1870 la 
3,423 milione livre steri, și așa treptată înainte. In 
capulă tuturoră stateloră figurâză Francia cu 920, după 
dânsa Englitera cu 779 și Rusia cu 563 miliâne livre 
steri., apoi urmâză după mărimea datoriiloră loră: Spa
nia, Statele-Unite ale Americei, Germania, Ausfro-Unga- 
ria, Turcia, Portugalia, Australia, Italia, Olanda, Canada, 
România, Norvegia, Grecia, Danimarca ș. c. 1.

-------o-------
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Alexi, broșura duplă 7—8 a eșită de sub țipară.
Revista societății »Tinerimea romană*  din Bucurescî 

Nr. 7 are următorulă sumară: Congresulă studențiloră.
— Creditele agricole. (C. M.) — Industria română, ur
mare (Victoră S. Dimitrescu). — Fata Mitani. (novelă. 
Stemi). — Portrete. (N. G. Rădulescu). — Parcă-i apă! 
anecdotă populară în versuri (N. G. Rădulescu). — Firea 
omului în legătură cu cea ce mănâncă (Constant. Sclia).
— Memoriei lui Davila. — Cântulă unui solitară; Ro
manță ; In Ian; versuri (N. G. Rădulescu). — Anunțuri.
— De fricâso! ești cu mine (anecdotă populară). — Di
verse anunțuri.

*
Aurora română, revistă lunară scientifică literară, 

Nrile 5, 6, 7, și 8 cuprindă: Urmare din istoria 
limbei române. — Poesii în prosă de Ivan Tur- 
geniev, traduse de Letița 0. — Morphinomaniade 
E. H. — Poesii de Samsonă Bodnărescă și E. H. — 
Bibliografiă. — Desbaterile Academiei române asupra lui 
u finală mută.

*
»Țara nonă,< revistă scientifică, politică, eco

nomică și literară, ce apare în Cernăuți. Nr. 16 are 
următorulă sumară: Câteva cuvinte despre educația ini- 
mei (Urmare); de Ioană Nenițescu. — Suferințele dela 
țară și măsurile pentru îmbunătățirea necesară; (sfârșită) 
de G. D. Nicolescu. — Chipuri de ceară (Gheorghiță Bu- 
covea. IV) de Tudorașcu Țară-Lungă. — Iarăși întreve
derea celoră trei împărați; de M. — Notiță (Frica Zia
rului Românulă) de ***.  — Singură... (poesie) de D. N. 
Voinovă. — Nu plânge... (poesie) de I. Nenițescu. — 
Corespondență.

*
Eserciții practice pentru învățarea limbei maghiare 

in usulă scâleloră poporale deNegruță-Ungureanu. 
Blașîu 1884.

*
Gramatica roiuâuă teoretică și practică ed. II., lu

crată în unguresce, după metoda Ahn-Ollendorf, de An- 
dreiu Cosma. Clușiu 1885.. Prețulă 1 fl. v. a.

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

Insuflată spirită nou. Satira sâu satura este ună soiu 
de poesiă italică vechiă și poporală.

Ce s’atinge de limba lui Luciliu avemă a însemnă: 
Elă n’a considerată consonantele in și s la sfârșitulă cu
vinteloră, ci, unde metrulă a pretinsă, a întrebuințată 
siualefe®), ca: spurcust—spurens est (este spurcată), Me- 
trophanest—Metrophanes est (Metrofane est). Prin de- 
nvațiune elă a formată fârte ciudate cuvinte, ca: repan- 
(lus (strâmbată, încovoiată în susă de dinapoi), laborus 
(labosus muncitoră), prin composițiune alte cuvinte. Cu
vinte și forme vechi, ca: fuvit—fuit (a fostă, fu), rnu- 
nus sâu officium fungi (portă diregătoriă), mensain acuinbere 
(a ședâ la masă), uti [aliquein (a se folosi de cineva), gaudere 
piocoimuodo (a se bucură pentru folosă), ș. alt., le-a păs
trată și-a întrebuințată grecisme, ca: date bibere (dațî 
să bâ); fastidire (a fi grâță), abundare (a avâ cu pri- 
sosă) (ca îîXeovâ^eiv cu gen.). Ba chiar cuvinte grecesc! 
în forme latinesc! a vîrîlă elă prin versurile sale.

*) sinalefă (synalophe) unirea sâu contracțiunea du- 
oră silabe sâu cuvinte lăsândă una sâu două consonante 
să cadă. — Poporulă română încă are o mulțime de si- 
nalefe. Românii din suburbiulă Sclieiu din Brașovă în- 
trecă cu dialectulă loru în privința sinalefeloră chiar și 
pe Vienesi, căci dânșii în comoditatea loră Zică: m’îcu 
în câte s’acft ună sacă—înă ică în câte s’a ică ună sacti 
— mă ducă în cetate s’aducft ună sacii.

Lucrețin și Catnlu (Lucretius și -Catullus), romani 
de origine încă urmeză lui Luciliu pe arena literară, 
adecă imitâză încâtă-va pe Greci, prin urmare limba și 
literatura loră e supusă limbei și literaturii grece.

In opurile acestoră doi bărbați prevalâză coloritulă 
curată romană plină de vigore, numai din când în când 
întreruptă prin cuvinte, construcțiunl și idiotisme gre
cesc!.

Pănă aci ne-amă ocupată numai și numai cu po- 
esia Romaniloră, pentru-că, pănă când limba latină s’a 
cultivată prin poeți și s’a nobilitată, s’a făcută mai eu
fonică, mai mlădiâsă, mai regulată și -mai curățită, mai 
vârtosă cu ajutorulă limbei și literaturii eline, și s’a for
mată ca limbă poetică față de cea grâcă, deși împistri- 
țată cu multe grecisme, prosa rămase tare înapoi. Chiar 
istoriografia a mai rămasă încă multă timpă în copilăria 
sa și din anale și cronice n’a eșită, pentru-că limba la
tină erâ privită încă de fârte săracă, sâu de neaptă pen
tru opuri istorice. Așa de puțină cunoscâu Romanii ge- 
niulă, adecă eminentele calități ale limbei loră. Se pare 
a nu fi de necreZută așa ceva; dar este de esplicată, 
căci cei dintâiu istoriografi, cari înfloriră la începutufă 
acestei periâde, ca Cvintu Fabiu Pictoră (Quintus Fabius 
Pictor) și L. Cinciu Alimentu (L. Cincius Alimentus) și 
alții și-au scrisă opurile loră în limba grâcă. (Va urma).



Oursnlu la bursa de Viena
din 21 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123. — 
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.40 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.80 
Imprumutulu căiloră ferate

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

lorO ferate de ostă ung.
(1-ina emisiune) ... 97. - 

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

Amortisarea datoriei căi-
lorîi 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-

mișă................................ 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
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................115.50
Dosurile pentru regularea

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

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

împărătesei................. 5.78
Napoleon-d’orI................ 9.69‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.85 
Londra 10 Livres sterlinge 121.95

Bursa <8© Kuetiresel.
Cota oficială dela 9 Octomvre st. v. 1881.

Cu mp. vând.
Renta română (5%). . . . >
Renta rom. amorf. (5%) . . •

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

,, „ (5°/0) • •
» » urban (7%) . . > ♦

» (6%) • • > »
> (5%) • • > •

Banca națională a României 1410
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 368 369

« » > Națională . . 2421/
Aură.................................... 5-95<>/o
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Octomvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.06 Vând 9.07
Argint românesc .... . . » 9.— > 9.05
Naooleon-d’orî................. » 9.68
Lire turcesc!..................... . . > 10.92 » 10.98
Imperial!......................... . . • 9.90 > 9.92
Galbeni............................. . . > 5.66 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 122.50 » 123.—
Discontulă 7—10 °/o Pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
"T. silvaniei“ se potft cumpăra în tutunge- 
®^ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia a . „ —„10

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru

??
w

Dela 20

repețiri
n

de

de 3— 4 <
,, 5- 8
„ 9-11
„ 12—15
, 16—20 

repețiri în susti

orî

y>

10°
15°
20°
30°
40°

o
o
o
o 
o

Societatea comercială română Bassarabiaaiu CaUoglu <& Comp. 
BULETIN!)

BRĂILA 5 Octomvre 1884.

Veiuletoriiî CmnperStortt Felulfi Kilo Li bre Prețuia Notite»

Haracopo M. Cohen Porumbă 400 60— 57 Vs Magasiă
dt. dt. n 200 59’/* 56 75

C. Nicolaidi & C-ie. dt. n 200 601/* 57 25
dt. L. & M. Feiller & C-ie. V

Orză
200 60- 57 —.

0. Silberstein Peirano Fils & C-ie. 500 45— 38 75
At. Lombardo M. Cohen & C-ie. Ovâză 135 3374 29 50 Caică

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

ANUNTU.
9

Ueu Pianu
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susît

Brașovă 113 Maiă 1884.

bine păstrată se află de vân

zare cu preță eftintL
A se adresa la ȘTEFAN PAPP și Hulă, Strada 

Teatrului. 3—3.

MersulU trenuriloră
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiusft-Aradîi-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

l*redealii-S2udapesta budapesta—Predealii

BucurescI 7.15
Predealu 1.09
Timișă 1.33
Brasovtt 2.06

5 1 2.16
Feldiâra 2.44
Apatia 3.03
Agostonfalva 3.18
Homorodă 3.51
Hașfaleu 4.51
Sigliișdra 5.11
Elisabetopole 5.39
Mediașă 6.00
Copșa mică 6.29
Micăsasa —
Blașiu 7.02
Crăciunelă —
Teiușft 7.38
Aiudă 7.55
Vințulă de susă —
Uiâra —
Cucerdea 8.24
Ghiriștt 8.48
Apabida —

10.08Clușiu ( 10.18
Nedeșdu —
Ghirbău _
Aghirișă —
Slana __
Huiedină 11.33
Ciucia 12.06
Bucia _
Bratca __
R6v 12.51
Mezo-Telegd 1.21
Fugyi-Văsârhely —
Vărad-Velințe —
Oradia-mare , 1.49

1.54
P. Ladăuy 3.14
Szolnok 5.10
Buda-pesta 7.30

Viena 2.00

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persdne
Trenă 

omnibus
Trenă 

de 
persâne

— — —
— — 9.50
— — 10.15

— 10.50
6.30 5.45

7.09 6.28
7.41 7.07
8.09 7.42
8.53 8.51

10.18 10.52
10.55 11.56
11.36 12.43
12.11 1.23
12.35 2.07
12.54 2.27

1.29 3.06
1.45 3.22
2.26 4.15
2.48 4.44
3.12 5.10
3.19 5.19
3.36 5.47
4.10 6.38
5.39 8.51
5.59 9.18
6.28 8.00

6.54 8.34
7.10 8.59
7.25 9.35
7.49 10 16
8.11 11.04
8.52 12.17
9.11 12.43
9.29 1.21
9.52 2.05

10.27 3.08
10.46 3.39
10.56 3.55
11.04 4.06
11.14 7.30

1.47 11.05
4.40 2.37
7.44 6.40
6.20 2.00

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea mare ( 
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărliely 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Buci a
Ciucia 
Huiedin
Stana
Agliiriș
GhirbSu
Nedeșdu

Clușiu (
(

Trenă 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenu 
omnibus

8.25 8.35 3.30

Apahida 
Gliiris1 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulă de ; 
Aiudă 
TeiusăJ 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovu

Timișă
Predealu

BucurescI

8.00
11.24

2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6 28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

6.55
10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9 58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

9.45
12.18

1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose’

Tipografia Alexi Brașovă.

3.56
4.31

5.28
6.0 L

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

TeiiiștVAradd-Budapetda Biidapesta-Aradft-Teiiifșiiî.

Trenă de Trcntl Trenă Trenă de Trouftperaâne omnibus omnibus peraâne omnibufl

Teiusft5
Alba-Iulia

9.50
10.42

2.39
3.40

8.20
9.10

Viena
Badapesla

8.25 8.35
8.00 6.00

Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11:43
12.13 Aradtt ( 3.35 5.30

4.00 6.20
Sinieria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
llia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15
7.49

3.09
3.48

Conopu 5.57 8.49
r Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă . 9.40 5.58 Gurasada • 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 llia 8 40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Sinieria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00, 2.10 7 27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.10 — Alba-Iulia 12.21 6. Io
Viena 6.20 — — Tel ușii 12.53 7.00

Aradii-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de . Trenu
omnibus persdne omnibus

Aradu 6.00 12.30 Sinieria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28
7.49

1.50
2.12

Pui
Crivadia

5.19
6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timsșdra 8.58 3.15 I*  elroșeni 7.00

Timișdra-Aradiî Petroșeni—Sinueria (Piski)

Trenă de Trenu
persâne omnibus omnibus

Tini s săraJ 12.25 5 00 PetroșenM 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.3^
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradik 3.10 8.00 Simeria 12.37 l


