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Nou Abonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu I Octomvre st. v. 1884 s’a începută numii wo«i 

abonimnemtu, la care invitămu pe onorați! amici și 
sprijinitori ai fosei nostre.

Aboiiaiiientiilti: Pentru Amstro-Ungaria cil 
posta: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 fi., pe unii ană 
12 fl. Pentru HomAnîa și strein&tate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unii ană 36 
franci.

Rugămu pe d-nii abonați, ca să binevoiască a-șl 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi

terea diarului sS nu se întrerupă.

REDACȚIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI.”

Brașovu în 12 (24) Octomvre.
Corespondentulu. din Viena alu clarului ce- 

hicu „Narodni Listy“ a avută o convorbire cu 
Ludovicii Mocsary, unulu din conducătorii stân
gei estreme maghiare. Intre altele viindu vorba 
și asupra cestiunei naționalitățiloru, Mocsary să fi 
4isu, că în Ungaria esistă numai o singură na
ționalitate, care este periculdsă pentru maghia
risme și acăsta este naționalitatea român ăscă. 
Slovacii, adause Mocsary, suntu forte buni pa- 
trioți, se află ce e drepții între dânșii, mai alesu 
între preoții evangelicî, și câți-va panslaviști fa
natici, dâr fantasiele și visurile acestora abia 
merită a fi luate în considerare. Ceea ce a spusă 
d-lu Tisza cu privire la agitațiunile naționalită- 
țiloră, s’a putută referi numai la Transilvania. 
Dealtmintrelea — încheiă Mocsary — e de aș
teptată ca „politica energică" să pună în curândă 
la regulă pe Români și să-i învețe a respectă 
superioritatea maghiară.

Dâcă este adevărată ceea ce raportâză cores
pondentul diarului cehică — și deocamdată n’a- 
vemă nici ună motivă de a trage la îndoielă aser
țiunile lui — atunci nu înțelegemă cum se po- 
trivesce declarațiunea de mai susă a lui Mocsary, 
cu acelă pasagiu din proiectulă de adresă ală 
partidei independenței, în care acâstă partidă se 
pronunță categorică în contra proiectateloru mă
suri escepționale.

Va să (jacă cu asemeni apucături voiescă cei 
din partida independentă maghiară să-și câștige 
popularitate, una declarândă în cameră și alta 
afară din cameră? Dâcă ei speră, că „politica 
energică" a lui Tisza va pune la regulă pe 
Români, silindu-i să recundscă supremația ungu- 
râscă, atunci dc ce mai combată organele loră 
de publicitate cu atâta înverșunare acea politică 
e' ''-gică?
9,,&a <-^Ltdovică Mocsary trecea ca ună corbu albă 
intre Unguri. Elă a fostă singurulă Maghiară, 
care la 1879 și-a ridicată vocea în contra nia- 
ghiarisărei forțate a scdleloră poporale nemaghiare, 
dicândă în dietă între altele :

„Națiunalitățile nu potă vedâ în acestu pro
iectă de lege, decâtu numai o acțiune îndreptată 
în contra loră, dedrece Ungurii numai pe contulă 
loru se potă înmulți. Proiectulă calcă în picidre 
legea de naționalitate dela 1868. Vremă noi să pro- 
vocămă odiulă, ce’lă va aduce cu sine acâstă acțiune? 
Națiunalitățile ndstre ținu tare la na- 
țiunalitatea loră. Cu mijldce morale nu 
vomă ajunge la scopă, dâr cu atâtă mai 

puținii cu forța. Maghiarii nu le voră im
pune prin numărulă lorii și ele nu suntu în 
aceeași situațiune ca noi și prin urmare voră 
căută aliați în afară. T r e b u e să r e c u n d s c e m ă 
odată pe față că sun ternii unu stată po
liglotă, de unde urmâză că trebue să evitămă 
orl-ce forță și nici măcară intenjiune de-a 
întrebuința forța să nu arătămă, ca naționa
litățile ndstre se aibă sâmțulă, că aici potă 
trăi sigure de libertatea loru. Unii lucru am 
voită cu vorbirăa mea, ca să se potă cj.ice, că s’a 
aflată măcară unulă dintre Maghiari, care să-și 
espună părerea franță."

Ei bine, acestă unulu, acestu corbii albă 
între Unguri, să se fi funinginită dre și elu? 
Se fie dre așa de mare demoralisarea, ce-a pro- 
dus’o între Unguri îngâmfarea de putere, încâtă 
și Mocsary să dorâscă întrebuințarea forții contra 
Româniloră ?

Recundscemă că Mocsary a fostă sinceră și 
de astădată, când a asigurată pe corespondentulă 
fdiei cehice, că măsurile escepționale se potă re
feri numai la Transilvania. Adevărată, că Ro
mânii suntu singurulă elementu, de care trebue 
să țină contă Maghiarii, dăr nu pentru că ei ar 
amenință maghiarismulă, ci numai și numai pen
tru că maghiarismulă nu va pută sugrumă nici 
într’ună casă naționalitatea loră.

Mocsary a recunoscut’o acăsta în 1879. Ce 
s’a putută întâmplă de atunci încoce ca elă să 
aprobe întrebuințarea forței contra Româniloră, 
ce a fostă condamnat’o atunci? Inmulțitu-sa dre 
numărulă Maghiariloră așa de tare în cei cinci 
ani din urmă, încâtă „valahii" să fie ună „ni
mica" în acestă stată, după cum declară în di- 
lele aceste de pe catedra facultății de dreptu din 
Peșta ună orecare Wenzel Gusztav? Cum ar pută 
ei să pericliteze maghiarismulă dăcă sunt nimica ?

Să ne lămurimă așadăr. Suntemă odată 
unde suntemă și nu mai importă dăcă amu ve
nită. mai înainte de Unguri, cum constată isto
ria, său după ei, cum spune Wenzel dela uni
versitatea din Peșta. Ajunge că suntepiă aici și 
voimă să fimă și mai departe : Români curați cu 
sentimente și cu cultură curată romândscă.

Rămâne ca viitorulii să ne dovedăscă dăcă 
,,politica energică," ce se pune în lucrare în 
contra-ne va fi mai tare, decâtă alipirea ndstră 
de limba și naționalitatea română!

CRONICA POLITICĂ.
Partida independenței și cea dela 1848 a decisă în 

clubulă ei după o discusiune îndelungată ca nici de astă 
dată să nu iea parte la alegerea pentru delegațiunî. 
Mulți dintre membrii acestei partide și-au esprimată dorința 
ca partida să manifesteze în modă demonstrativă abținerea 
loră membrii ei părăsindă întimpulă alegerei sala dietei; 
alții au fostă de părere că va fi de ajunsă dăcă voră dă 
bile albe. Asupra acestui punctă nu s’au putută uni însă 
cu toții și probabilă, că o parte din ei va părăsi sala, 
pe când cealaltă va dă bile albe. Astfelă demonstra- 
țiunea intenționată va face fiasco.

*
In Agramă situațiunea este mereu încordată. De- 

ărece în ședința dela 21 1. c., care a durată numai câ
teva minute era mare sgomotă când președintele Hrvat 
a făcută propunerea ca se fie eschisi 12 Starcevicianl, 
aceștia năgă că s’a făcută propunerea și voiescă se îm
piedece ori-ce ședință înainte de a se ceti protocolulă. 
Guvernamentalii se sfătuescă di și nopte ce se începă, dăr fără 
folosă. Au trebuită să răge pe deputății FrankșiSipus, cari ’ 
nu aparțină nici unei partide ca să mijlocăscă ună mică; 

armistițiu cu Starcevicianii. Pănă eri negoțiările n’avură 
nicî celă mai mică resultată.

*
(tiarele italiane îșl ridică și ele vocea în cestiunea 

relațiuniloră dintre Italia și cele două împărății centrale. 
Scimă că proiectulă de adresă vorbesce apriată numai 
despre relațiunile Austro-Ungariei cu Germania, fără să 
se pomenăscă ceva și de Italia, care formă pănă acum 
ală treilea factoră în alianța puteriloră centrale. Presa 
italiană e nedumerită a sci, în ce raportă stă acum Italia 
cu alianța celoră două imperii. Ună (fiară italiană 
susține, că intre Italia și Germania esistă 
ună tractată de alianță scrisă, care are 
val ore până în anulă 1886. »Pest.er Lloyd< nu 
vrea să esaminese cu deamăruntulă, dăcă lucrulă stă 
astfelă, dar se grăbesce a declară că raportulă Italiei 
cătră Austro-Ungaria este pe deplină paralelă cu acela 
cătră Germania. Foia lui Tisza declară în fine .că 
relațiunile Italiei cătră alianța germană- 
austro-ungară continuă a fi câtă sepote de 
amicabile și- nu au suferită nici o schim
bare prin nici ună evenimentă dintimpulă 
recentă, nici prin întrevederea dela Skier- 
nevice, nici prin diferitele transformări ale 
cestiunei egiptene.

*

(fiarele berlineze primescă din Braunschweig, in- 
formațiunî, că în genere țâra n’ar avă deosebite simpatii 
nici pentru V e 1 f i i hanoveranl nici pentru Prusia și 
că, decă ar fi vorba de alegere, bucurosă s’ar alege ună 
regentă din casa Hohenzollern. Pare-ni-se însă că aceste 
informațiuni sunt mai multă espresiunea dorinței vre
unei neînsemnate fracțiuni, care gravităză spre Prusia, 
căci pe câtă scimă întregulă ducată recunăsce ca suc- 
cesoră îndreptățită pe ducele de Cumberland, 
care aparține tocmai familiei velfice hanoverane. Dăcă 
lucrulă n’ar sta astfelă, atunci proclamațiunile afișate 
în favărea Prusiei , n’ar fi oțărîlă atâtă de multă 
poporațiunea, încâtă să’ndrăsnăseă chiar a-le rupe, pre
cum s’a întâmplată. Unui individă, care a ruptă o ast
felă de proclamațiune ce erâ păzită de doi oficeri cu 
săbiile scose, i se va intentâ procesă de lesă-maiestate. 
Lucrurile se potă complică, decă se voră adeveri sgomo- 
tele, că ducele de Cumberland e susținută de țarulă Ru
siei, care l’a sfătuită a se înțelege cu Prusia, deși pote 
numai de ochii acesteia. Se scie că dinastia hanove- 
rană e înrudită cu a Rusiei și a Angliei. Chiar decă 
înțelegerea s’ar .stabili în condițiunile puse de Prusia, 
totuși e în interesulă celoră, trei puteri înrudite, ca du
cele de Cumberland se-se sue pe tronulă Braunschwei- 
gului.

*

Se lățise faima, că comandantulă superioră ală tru- 
peloră francese din Tonking, generalulă Briere de 
l’Isle, ar fi cerută să i-se trămită întăriri și că în ur
ma acăsta se va trămite ună corpă de armată întregă în 
China. Acum se desminte acăsta scire și se observă, că 
decă trupele din Tonking voră avă lipsă de ajutoră, se 
voră trămite acolo trupe din Algeria nu din Francia, ca 
să nu sufere conturbare planulă de mobilisare. Camera 
a alesă o comisiune, care va avă a se consultă asupra 
creditului cerută pentru Tonking. Se dice că maiori- 
tatea membriloră comisiunei s’a esprimată pentru votarea 
unui credită mai mare, spre a se pută termină câtă mai 
curendă campania chinesă. Ar fi în adeveră ună mare 
bine pentru Francia decă s’ar pută termină mai curândă 
conflictulă cu China, care amenință a luă dimensiuni din 
ce în ce mai mari.

Unde se propagă, ura și disprețulii în 
contra nostră.

Nu credemă să fie surprinsă ministrulă Tisza, dăcă 
afirmămă, că isvorulă propagărei urei și disprețului în 
contra Româniloră suntă institutele superiăre de învăță- 
mentă maghiare. E cu neputință, ca »liberalulă« Colo- 
mană să nu fi aflată, că streinulă-maghiară Dr. Wen- 
tzel Gustav, profesoră la universitatea din Peșta, îșl 
face cursulă său în modă scandalosă.



In 20 Octomvre n. între orele 10 și 11 a. m., fă- 
cându’și cursulă său din «Istoria universală a dreptului 
europenii,« vorbi între altele și despre Români. Eruditulă 
profesorii strtină-maghiară dise, că istoria nâstră 
constă numai din povesti1), că e o șarlatăniă 
uriașă pretinderea că suntemfl descendenți 
ai Iui Romulă și Re mă, că elă îi află pe Români 
numai la Balcani, de unde au venită aci prin secolulă 
12—13 2).

J) Csupa mesâk.
2) Az oriâsi schwindlerei hogy Romus es Râmus-

tâl szârmaztatnak. En talâlom oket csupân a Balkăno-
kon es csak a 12—13 szban jottek ide.

8) Tudjâk onok mi az olâh?
*) Olâh az semmi.
s) Az elso wlachokat it talâlom a havasakon. A 

valâsokbol a gorog-keletit kovettek es a hunokkalna- 
gyon kozeli viszonyban vannak. A 13 szban itt 
voltak âs emlitettnek a Niebelungenlied-ban.

*) Nu ne prindă dar mirare, că limba nâstră este 
considerată și astădi de mulți Români învățațî de neaptă 
pentru lucrări literare. Unii dică, că n’are termini teh
nici, ără alții, că n’are espresiuni pentru totă felulă de 
idei cunoscute în alte limbi. Să le ertămă deci, că și 
dânșii suntă cuceriți cu totulă de limbile streine, cari le 
cunoscă, și n’au nici o încredere în limba română, sus- 
ținândă, că ea n’are puterea de a formă cuvinte prin 
composițiune, bună-mite ca cea germană și maghiară, 
prin urmare ea nu este aptă de nimica. Cei ce 
susțină acâsta despre limba română suntă multă mai igno
ranți față de dânsa, decâtă cuceriți de limbile streine, 
ce le cunoscă dânșii.

sEruditulă« nu s’a mulțămită a spune astfelă de 
flâcuri ci a pusă studențiloră întrebarea:

«Sciți d-v6stră ce e olaliulă?<8)
.Olahulă e ună uimiea,»4 * * *)
Răspunsulu acesta l’a dată totă eruditulă — nimica. 

Apoi continuă:
«Pe cei dintâi Vlahi îi aflu eu aci pe munți. Dintre 

religiunî au adoptată pe cea grecă-orientală și că suntă 
fărte strînsă legați cu hunii. In secolulă 13 au 
fostă aci și amintire de ei se face în cânteculă Niebe- 
lungiloră. *e)

Ilă îndrumămă pe eruditulă nimica Wențel Gustav 
să citescă «Teoria lui Rosler» a d-lui Xenopolă, căci 
e mai mare batjocura să figureze, cu cunoscințele istorice 
ce le are până acum, pe catedra unei universități, fie 
măcar și ungurăscă.

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

LUPULU SI MIELULU.J
„Ellenz6k“ dela 21 Octomvre scrie sub ti- 

tluliî acesta următdrele:
«Protopopulă română gr. cat. și ună curatoră bi- 

sericescă din Clușiu s’au plânsă la primarulă orașului, că 
făptuitori necunoscuți au făcută stricăciuni în jurulă bi- 
sericei gr. calh. și a căsei preoțesc!, au stricată păreții. 
Protopopulă și curatorulă bănuescă că tote aceste escese 
suntă resultatulă insulteloră sistematice inșcenate în contra 
Româniloră și probabilă că provină dela tinerimea uni
versitară. Primarulă îndată a făcută cercetarea, și din 
ea s’a descoperită, precum s’a convinsă în persână și 
primarulă însuși, că prefăcuta și tendențiosa pâră a d-lui 
protopopă și a soțului său, este lipsită de adevără, ni- 
căiri nu s’a aflată nici o urmă că s’ar fi făcută strică
ciuni la biserica română și la locuința preotului ori în 
giurulă- -Gty-celu multă s’a aflată puțină vară căzută 
de pe păreții casei preotului, ce se întîmplă aprope la 
fiecare casă. Despre acesta, primarulă a și înștiințată 
astădi pe protopresbiterulă română, făcându’lă totă- 
odată atentă la urmările grave ce ară resultâ din 
bănuelile rădicate, fără nici ună motivă, în con
tra tinerimei universitare. Enunțarea d-lui primară o 
aprobămă pe deplină. Acei domni înșiși suntă obicinu- 
iți a nelinisci, și acum fiindcă nu li s’a atinsă nici ună 
firă de pâră, le-ară plăcâ a provoca puțină certă, a strigă 
că suntă persecutați, ca apoi foile ca «Gazeta» se potă 
scrie articuli cu atâtă mai murdari. Cunâscemă acâstă 
politică bizantină.»

Cundscemu și noi simțulă de adevără și drep
tatea ungurăscă, și credemu deci că nu mai e 

de vorbită nici unu cuvântă. Comentariele la 
bârfelile „mieiloru căprii“ lăsămă să și le facă 
fiecare Română, care ține la ondrea națională.

SOIRILE DILEI.
«Szâkely Nemzet» ne aduce știrea, că Românii din 

Orâstia voră serbâ centenarulă lui Horia și Cloșca. Se 
voră adună, într’ună locă secretă bândă vină maghiaru 
bună, voră înjură pe Maghiari. In fine se voră certă 
sărbătoresce. In capulă festivității stă Dr. Avramă Tincu, 
cunoscutulă agitatoră antimaghiară.

Trebue că «Szekely Nemzet« a scrisă rândurile 
acestea bândă vină bună și încă ungurescă.

—0—
Comitetulă de îmmunitate din parlamentulă ungu

rescă a decisă, să facă propunere, de a estrădâ pe Iuliu 
Verhovay pentru defraudațiune și pe Emerică Szalay pen
tru crima de duelă.

—0—
Cetimă în «Voința Națională;« «In basa decisiunei 

ministeriale Nro. 34,690 din 4 Octomvre 1884, ministe- 
rulă de finance aduce la cunoștința generală, că fabrica 
de hârtiă de lângă Bacău începândă a funcționâ, con
formă art. 11 din legea generală a vămiloră și ultimului 
paragrafă de sub art. 17 pin convențiunea comercială cu 
Austro - Ungaria, exportulă sdrențeloră și peteciloră de 
totă felulă, destinate la fabricațiunea hârtiei, este cu to- 
tulă prohibită.»

—0—
«România liberă*  scrie: »După propria cercetare, 

pulemă afirmă cu asiguranță în privința lucrărlloră de fortifi
cația, cele ce urmeză: Studiele s’au făcută de către oficerii 
noștri de geniu pentru totă împrejmuirea orașului; esecularea 
planului n’a începută însă decată de o lună de dile la 
Otopeni; de vr’o‘20 de dile la Mogoșâia, și astăzi plecă 
o altă companiă de geniu pentru fortulă Tunari, pro
prietatea d-lui G. Vernescu. Directorulă acestoră enorme 
lucrări este d. col. Antonă Berendeiă, comandantulă re
gimentului I de geniu.»

—0—
Recensământulă generală ală populației, 

care se va face, conformă disposițiuniloră luate, în cur- 
sulă lunei Noemvre viitoră, este destinată dice „Tele- 
grafulă» din București, a umple golulă atâtă de simțită 
în țeră din lipsa unei statistice care se potă arătă câtă 
mai esactă posibilă numărulă locuitoriloră țării, împăr- 
țiți pe diferite comune, districte, precum și pe alte cate
gorii, d. e. profesiunea, etatea, etc. Aceste științe erau 
indispensabile din causa înrîuririi loră asupra diferiteloră 
servicii publice câtă și asupra șciinței în diferitele sale 
manifestațiuni istorice, statistice, etnografice, etc. Re- 
censămentulă populațiunii nu s’a mai făcută la noi încă 
din anulă 1859, și acesta, în starea actuală, nu ar mai 
pută servi în modă eficace diferitele servicii, căci, lăsând 
de-o parte schimbările ce s’au putută operă într’ună in- 
tervală așa de îndelungată, nu trebue să uitămă că mij- 
locele de cari se dispunea în acele timpuri erau departe 
de a pute corăspunde importanței sciințeloră culese. A- 
cestea suntă căușele cari au provocată recensământulă 
actuală care, după cum am mai disă, nu caută decâtă 
să servâscă interesele generale ale țării și ale șciinței.

—Cl
in 21 Octomvre s’a pertractată în Nișni Novgorod 

procesulă acelora, cari au luată parte la escesele în con
tra Jidoviloră. Unsprezece acusați fură condamnați pentru 
ucidere la muncă silnică dela 12 pănă la 20 de ani; 27

jentru jafă dela 1 pănă la 3 ani închișâre; 16 la închi- 
sâre dela 2 săptămâni pănă la 3 ani; ună acusată la 
deportațiune în Siberia; 6 eu pedepsă de arestă și uns- 
predece acusați fură achitați.

—0—
Conferința, care s’a adunată în Washington spre a 

determină primulă meridiană, luă o resoluțiune în urma 
căreia se va privi diua solară mijlociă ca 4*  comună și 
să începă pentru totă pământulă cu momentulă, când 
începe medulă nopții pe meridianulă celă dintâiu. In con- 
sunanță cu începutulă dilei civile se voră număra orele 
de la nulă până la 24 de ore. Să sperămă că în scurtă 
timpă va succede, să se încâpă calcularea astronomică 
și nautică a timpului pretutindenea după mie^ulă nopții 
mijlocie.

CORESPONDENȚA NOSTRĂ DIN COMITATE.

Făgărașă, 10 Octomvre 1884.
Domnule Redactoră! Intre mijlâcele, cari facă să 

prospereze o societate, fie aceea de ori-ce categoriă, se 
numără fără îndoiâlă și starea materială a aceleia, care 
stare cu câtă e mai înfloritâre, cu atâtă mai ușoră își 
pâte ajunge corporațiunea respectivă scopulă său.

Societatea diletanțiloră Români din Făgărașă «Pro- 
gresulu*  ca să-și potă desvolta cu succesă activitatea sa 
apropiându-se mereu de scopulă pentru care s’a înfiin
țată, încă dela începutulă său s’a năsuită ași câștigă și 
âre care avere, fie aceea în bani, fie în alte obiecte 
necesare ei.

Cu multă mai mare ar fi astădi averea acestei so
cietăți, dacă ea n’ar fi lucrată pănă acu mă mai multă 
pentru prosperarea altoră corporațiuni, precum: reuni
unea femeiloră, reuniunea învățătoriloră cu centrulă în 
Făgărașă cari încă își au scopulă loră nobilă.

Ca avere propriă a societății «Progresulă*  se potă 
enumera până acum mai multe obiecte, neapărată de 
lipsă pentru membrii ei activi, donate de unii marinimoși 
domni și dâmne din locă și giură, ală căroră nume se 
voră publică cu altă ocasiune.

Ca să se facă ună începută și ’a înființarea unui 
fonduleță în bani, din care cu timpulă sâ se pâfă pro
cură și alte rechisite necesare societății, tinerimea română 
de aici în 25 Septemvre a. c. st. v., cu ocasiunea adn- 
nărei generale a comitatului a arangeată o «petrecere 
socială de jocă» cu venitulă în favorulă , Progresului.» 
Petrecerea a fostă destulă de animată și venitulă în îm
prejurările de aici — mulțămitoră.

Ca totdeuna și de astă dată petrecerea română a 
fostă cercetată de ună publică alesă fără osebire de na
ționalitate. D-nulă inspectoră regiu de scole Schreiber 
Ferencz, reverendisimulă d-nă vicară foraneu Alesandru 
Rțicu, corpulă oficeriloră, preoți din giură și alți fruntași 
de aici și apropiere, au contribuită multă la splendârea 
petrecerei.

Costumulă națională românescă și acum a jucată 
rolulă principală așa, că domnișârele: Hareti Popescu, 
Emilia Ghiaja din locă, Rosalia Herțum din Perșani și 
Eugenia Trombitașă din Becleană, apoi dâmnele: Sele- 
geană din Șercaia, Boeră din Bincu-mare și domnulă 
Cornelie Popoviciu, comerciante din Hațegă în uniformă 
de curcană, prin pilorescele costume adevărată naționale 
române, au fermecată ochii publicului privitoră.

Venitulă totală a fostă 43 fl. 50 cr. v. a. din care 
detragândă spesele de 31 11. 84 cr. v. a. a rămasă ună 
venită curată de 11 fl. 66 cr. v. a. care sumă s’a pusă 
la cassa de economii «Furnica» spre fructificare.

11.

FOILETON U.

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

(Urmare)

Așa de tare au fostă acei istoriografi cuceriți de 
influința limbei grece, încâtă ei nu aveu nici-o încredere*)  
în idiomulă loră, adecă nu-lă ținâu de aptă de a se scrie 
opuri istorice într’ânsulă. Celă dintâiu bărbată romană, 
care a scrisă istoria Romei și a altoră cetăți vechi ita
lice din timpurile cele mai vechi pănă în timpulă său în 

șâpte cărți sub titlulă origine» în limba latină, a fostă 
C'atone Ocnsosiuu (Cato Censorinus), care la 
începută urâ limba grecă; eră mai târziu o iubiâ. Pentru 
aceea și elă, ca antecesorii săi poeți, a trebuită să îm
prumute din limba grâcă, cu tâte că a păstrată archa- 
isme, ea: topper, poteratur, ș. alt.

Cu câtă înaintâ limba latină în desvoltarea sa și 
pe terenulă prosaică, cu atâta mai tare trebui să sufere 
a fi influințată de soru-sa grecă. Tesaurulă său de cu
vinte celă mărginită s’a înavuțită parte prin adopțiune 
de cuvinte grecești modelate conformă spiritului ei, parte 
prin formare de cuvinte nouă, a) prin derivațiune, și b) 
prin composițiune, ca: historii» (istoriă), nieatores 
(vcxcczuip învingătoră), niceteria (voq-rfjpta serbare de în
vingere), malacisso (paZaxc^w moleșescă), cinyra (xwupa 
ciniră, ună instrumentă cu cârde), cluo (xXuw audă). 
Rigiditatea, asprimea, nătângia și pronunțarea cea rea 
dispară din ce în ce și se înlocuescă prin contrarele loră. 
Numai ortografia nu câștigă pănă la Catone Censorinu 
multă în ficsarea sa. Astfelă aflămă, că unele sunete 
vocalice și consonantale se schimbau forte desă unele cu 
altele, precum: o cu u și cu au, e cu i și u cu y, 
d cu t (uneori chiar cu r), b cu v și g cu c, s. e, 
notrix p. nutrix, epistula și epistola, adulescens p. a- 
dolescens; voltur p. vultur (vultură), voltus p. vultus 
(căutătură), volnus p. vulnus (rană), avom p. avum și

chiar avos p. avus (moșă); ornavet p. ornavit (împo
dobi), Menerva p. Minerva, intellego p. intelligo (înțe- 
legă), ș. alt. La ablativulă singulară se scriâ de aseme
nea când e când i, precum: carni, parii, sermoni p. 
carne, parte, sermone (cu carne, parte, vorbire), Clodi- 
us p. Claudius, plodo p. plaudo (bată în pălmi, aplau- 
deză), plostrum p. plaustrum (cară de povară), Cuclops 
p. Cyclops (Ciclopă), Olumpus p. Olympus; bene și 
vene (bine), arbitrium p. arvitrium (arbitriu, judecată), 
albeus p. alveus (albiă, matcă), Danubius p. Danuvius 
(Dunărea); set p. sed. (ci, darâ), quot p. quod (ce.- ^)
apue seu apor p. apud.

Din inscripțiuni pe petri aflămă, că o s’a scrisă 
mai pe pretutindenea în locă de u, ca: consol p. con
sul (consulă), Samnio(m) p. Samnium, consentiont p. 
consentiunt (consimLă), hOncp.hunc (pe acesta), OinO.'m) 
p. unurn ș alt. Insă acâsta nu pâte fi considerată de 
influința grecâscă, pentrucă idiomulă poporului de rândă 
a avută O în locă de u și într’ânsulă s’a scrisă, precum 
s’a pronunțată. . Totă asemenea putemă deduce cu de
plină siguritate, că poporulă în idiomulă său n’a pronun
țată de locă pe m-finală, ca: Samuio p. Samnium 
ș. alt.

Vedemă dară din cele espuse mai susă, că limba Ro- 
maniloră, resp. limba latină, pănă la ală doilea resbelă pu
nică șovăia în câce și în colo în desvoltarea sa, pentru-



Cu ofertele marinimâse au contribuittî următorii 
domni: Vincențiu Crama, parochă 1 fl., Gerasimă Grama, 
căpitanii în pens. 50 cr., Vasile Literată, locotenente ces. 
reg. 50 cr., Danco apotecară 50 cr., lână Mureșiană 
diurnistă 50 cr., Schreiber Ferencz, inspectorii regiu de 
șeâle 50 cr. lână Romană advocată 50 cr. Alesandru 
Alisandrescu, advocată 50 cr., Alisandru Belle, pretoră 
1 fl., Moise Dârlosea, notară cercualu 50 cr., Heltmann 
Friedrich, învățătoră luth. 50 cr. și Emiliu Popă, notară 
50 cr. v. a., suma 7 fl. v. a.

Acestoră marinimoșî domni li se esprimă mulțămită 
peutru ofertele d-loru de mare însemnătate pentru juna 
societate de diletanțl români.

---------O

Nicolau Arontt.
Secretarulu societății.

CRONICA AGRICOLA.
Cum este arătura așa va fi și secerișulu.
Anii buni, roditori au începută să fie cam rari, pen

tru că pămentulă prin producțiunea continuă s’a cam 
sleită, a perdută din puterea ce o avea. Până când 
acela eră grasă, nu reclama o cultură mai îngrijită erâ 
de ajunsă să’lă scormonesci puțină, și să’lă semeni pen
tru ca să producă râde îmbelșugate, chiar și în ani de 
aceia, când accidentele atmosferice nu erau favorabile. 
Atunci avuția pământului era așa de mare în câtă supli
nea atâtă cultura defectuosă câtă și alte împrejurări ne- 
favoritâre. Astă-cp însă nu mai are pămentulă acea for
ță. 0 secetă mai mică, o plâie cu sâre, ună vântă rece, 
este de ajunsă ca să compromită, sau în casulă celă mai 
bună să reducă secerișulă.

In anulă acesta chiar, în Maiu a fostă puțină se
cetă, ărba erâ pârlită de arșița sorelui în câtă vitele nu 
aveau ce să mănânce, totă atunci insă în locurile bine 
arate și săpate porumbulă și alte plante erau vercjl. Am 
văzută grădini în cari erau legume în pământă săpată 
și de altă parte erâ iârbă, care în luna lui Maiu, din 
lipsa ploiei erâ ca arsă, pe când legumele erau vesele și 
nu sufereau de locă de secetă, deși nu le uda nimenea.

Etă cum se esplică aceslă lucru!
Este cunoscută că în pămentulă îndesată, argilosă — 

lutosă — nu întră umecjâlă. Ună bulgăre vafi uscată la 
mijlocă și după ploile cele mai mari, nu să sfărîmă în- 
tr’o vâră întregă. Acăsta o scie fie-care agricultoră. Cu 
câtă voră fi îtlsă. părticelele pământului mai multă de
părtate unele de altele, sâu rărite, cu atâta va primi 
mai multă umiditate în golurile ce le are și va pătrunde 
în adîncimea aceea în care este rărită pământulă.

In timpă de ploie pământulă arată sâu săpată se 
umple cu apă, pe când • celă nearată primesce numai 
forte puțină apă și cealaltă curge pe aci în colo. Acesta 
se întâmplă mai vârtosă cu pământulă argilosă, de care 
avemă mai multă în țâră. Când urmeză secetă pămân
tulă celă nearată îndată își pierde puțina umedâlă și su
fere pe când celă ce a fostă săpată sâu arată pierde 
umecjâla numai la suprafața sa, unde formându-se ună 
strată uscată, acesta împedică evaporarea umetjelei ce 
se află în stratulă inferioră și aceea în timpulă secetei 
se comunică stratului superioră întocmai precum se urcă 
oleulă pe fitilulă unei candele.

De sine se înțâlege, că cu câtă va fi pământulă 
arată mai adâncă, cu- atâta primesce în casă de plâie 
mai multă umiditate și prin urmare pâte resistâ unei 
secete mai îndelungate.

Pământulă care s’a arată bine de cu tâmnă, peste 
iârnă primesce umedâlă multă și resistă secetei de primă
vară într’ună modă admirabilă. Adevârulă este că dacă 
cineva va ara sâu săpa pământulă în timpă de secetă, 
acela se usucă percjându-șl tâtă umedâlă, pentru aceea 
agricultorii practici nici odală nu prășescă porumbulă în 
timpă de secetă îndelungată, ci aștâptă o ploie. Acâsta 
însă nu va să <Șică că este bine ca pământulă arată să 
aibă la suprafață o scârță, din contră cu câtă va fi pă- 
mântulă la suprafața sa mai rară, cu atâta primeșce mai 
multă umedâlă din atmosferă, în timpulă nopții.

Rădăcinele planteloră străbată în pământă în adân

cime considerabilă, mai vârtosă când întimpină în calea 
loră pământă bună. Suntă plante ale căroră rădăcini 
străbată la o adâncime de 2—3 stînjeni și mai bine, spre 
esemplu luțerna. Plantele spicose și porumbulă încă îșl 
întindă rădăcinele pănă la 2—3 palme. La totă casulă 
se pâte constata că rădăcinile planteloră întră într’o adân
cime de celă puțină o palmă, de unde își sugă nutri- 
mentulă în casulă când află acolo pămentă grasă și 
cultivată.

Ar crede pote cine-va că plantele îșl întindă rădăcinele 
în laturi, în apropierea suprafeții pământului. Acâsta însâ 
se întâmplă acolo unde plantele stau rari. După ce însă 
cele mai multe plante cultivate se sâmănă dese, pe cum 
grâulă, orzulu, inulă etc., aeestea nu-șl potă întinde ră
dăcinele în laturi, din causâ că se întâlnescă cu ale 
celeilalte, prin urmare suntă constrinse a se întinde în 
josă, presupunândă că nu întâmpină pedicl, ci pământă 
bună și rărită, care le atrage Din contră unde întâm
pină pământă vârtosă — ne arată — lipsită de umedâlă 
și grăsime, rădăcinele suntă constrînse a se întinde în la
turi, încurcându-se cu rădăcinele planteloră din giură, 
unde formâză o țesătură dâsă de rădăcini și se nutresce 
una pe socotâla celeilalte, Dela ună timpă plantele mai 
slabe trebue sâ pâră, remânândă numai cele mai tari, 
cari mai vegetâză până este umedâlă in pământă, îndată 
ce urmâză însă o secetă, fie și mai scurtă, se uscă tote 
din lipsa nutrimentului. Acâsta se pâte âbservâ adeseori 
pe câmpiile sâmânate.

Cu câtă va fi pământulă arată mai adâncă, cu a- 
tătă voră putâ stă plantele mai dese și voră ajunge mai 
multe la perfecțiune.

Este constatată dară că arătura adâncă resistă în 
contra secetei. (Va urma).

JULES FAVRE SI BISMARCK.J
»Gaulois‘ publică ună comunicată interesantă din- 

tr’o carte, ce în curândă va apărâ, a comitelui d’Herisson, 
adiutantulă de odiniâră ală generalului Trochu. Comu- 
nicatulă lui >Gaulois« vorbesce despre întâlnirea, ce au 
avut’o la 24 Ianuarie 1871 cornițele Bismarck și Jules 
Favre în Versailles. D’Herisson scrie următârele:

»In diua acâsta de diminâță dusei - la ante-garda 
prusiană din Sevres o scrisâre a lui Jules Favre, prin 
care ministrulă cerea o audiență dela cancelarulă. Bis
marck se învoise a primi pe Jules Favre de cu sâră sâu, 
în diua venilâre. Plecarămă numaîdecâtă: Jules Favre, 
ginere-sâu și eu. Ne suirămă în căruța împăratului, de 
pe ușile căreia însigniele familiei împărătesc! fură depăr
tate. In Parisă se vorbea deja, eă Jules Favre are de 
gândă să facă învoială cu inimicii și vrednicii gardiști 
naționali se deciseră a nu’lă lăsâ să iasă din orașulă 
împresurată. Ajungendă la gardă, acoperiiu cu corpulă 
meu ferâstra căruții și îmi arătaiu biletulă de legitimare, 
în timpă ce Jules Favre s’a retrasă în fundulă căruții.. 
Din Sâvres amă mersă la Versailles cu o trăsură veche 
însoțiți de o suită de călăreți și amă trasă la hotelulă 
dâmnei Fessâ, unde erâ încuartirată Bismarck. Ne sui
rămă în primulă etagiu la Bismarck. După ce se salu
tară, Jules Favre declară că a venită să continue trac- 
tările întrerupte din Ferrieres. Bismarck îndată îlă în
trerupse cjicându-I: »Situațiunea de atunci până acuma 
s’a schimbată, și dâcă d-ta ai ținâ morțișă la principiulă 
de atunci: >NicI o palmă de locă din teritoriulă nostru, 
nici o petricică din fortărețele nâstre/ atunci tote vor
bele înzădară voră fi. Timpulă meu este scumpă, ală 
d-tale încă este scumpă, și nu sciu de ce să-lă pierdemă 
înzadară.*  După aceea schimbândă tonulă continnă: 
»De când ne-amă întâlnită în Ferriâres, d-ta, d-le mi
nistru, multă ai încărunțită.« Jules Favre dîse, că gri
jile guvernării l’au făcută să încărunțâscă. »Dar pe de 
altă parte,« continuă Bismarck, >ai venită și târdiu, colo 
după ușa aceea aștâptă trimisulă lui Napoleon III. și vo- 

’iescă să începă pertractările cu dânsulă.*  Ar fi greu de 
a zugrăvi spaima ce cuprinse pe ministrulă Jules Favre 
la audulă acestoră cuvinte. Bismarck îșl observă îndată 
marele avantagiu, și privindă neîncetată la ușă, în do- 
sulă căreia se află pote numai ună cuieră de haine, 
(|ise: »Dar pentrn ce ore se tracteză eu cu d-ta? pen'ru 
ce să dau republicei d-vostre timbrulă legalității, înche- 

seră prelegeri publice și secerară așa de mari aplause, 
producândă asupra tinerimei române ună astfelă de 
efectă, încâtă Catone celă bătrână nu sciu, ce să facă 
mai în grabă, decâtă să îndemne pe senată a dâ aceloră 
streini câtă mai curândă resoluțiunea, ca să se ducă din 
cetate. Dară, după-ce tinerimea romană a gustată odată 
din bănuitulă venină, n’a mai putut’o împedecâ nimica. 
Filosofi oratori și gramatici greci veniau mereu la Roma. 
Sâu că junii romani, voindă a se cultiva ca oratori, 
peregrinau la Grecia, la orașele elenice, unde se deschi
seră scâle filosofice și retorice, la Atena, la Rodă, la 
Alexandria etc. și se împărtășiau acolo de instrucțiunea 
dorită. Alțl Romani fruntași luau în casă pentru fii loră 
învățători din Grecia. Astfelă chiar Catone celă bătrână 
avâ în casa sa ună sclavă ca gramatistă.

Cele dintâi cărți grecescl, t|ice că că Ie-a adusă Emiliu 
Paulă la Roma la anulă 168 a. Chr. Instrucțiunea erâ 
parte teoretică perte practică, parte orală, parte scriptu- 
rislică. Ea constă parte din discursuri asupra cugetării 
corecte și a întrebuințării cugeteloră, asupra gramaticei, 
stilisticei, metricei, sinonimicei, din lectura scriitoriloră de 
modelă în prosă și în poesiă, din traduceri din grâca în 
latina, mai alesă a cuvântăriloră grecescl.

(Va urma).

iândă ună tractată cu representantulă ei? După dreptate, 
d-vâstră sunteți numai nisce rebeli! Impăratulă d-vâstră, 
dâcă se va rentorce, va avâ dreptulă, să vă înpusce pe 
toți ca pe nisce trădători și rebeli.« — »Dar dâcă se va 
re’nlârce, va isbucnî răsboiulă civilă, anarchia!< răspunse 
Jules Favre. ,Așa de bine le scii d-ta acestea?*  Dar 
nu sciu ce ne-ar putâ strică răsboiulă, nouă Germaniloră! * 
»Nu te temi, d-le comite, că dâcă vomă fi duși până la 
estreme, vei face împotrivirea nâstră și mai tenace?*  
,Da, împotrivirea d-vâstră,« răspunse cancelarulă într’ună 
tonă aspru. Ei bine, nu fii așa de mândru cu resistința 
d-vâstră. Să scii d-le, că dâcă Trochu ar fi generală 
germană, încă în sâra acesta așă dâ ordină să-lă îm- 
pusce. Nimenea n’are dreptulă, ascultă-mă bine, ca pen
tru o ticălâsă gloriă militară să espună fâmetei ună orașă 
locuită de 2 miliâne de suflete. Liniele ferate suntă 
pretutindenea stricate, și dâcă în două dile nu voră fi resti
tuite, atunci în Parisă voră muri âmenii cu sutele de mii pe 
di. Nu vorbi de resistința d-vâstră, căci epăcată!*  — Și 
se sculă luându-șl »rămasă bună/ cu mâna pe încuetâ- 
rea ușei, în dosulă căreia așteptă — precum dise Bis- 
mark — representantulă lui Napoleonă III. Iules Favre 
sare îndată și alârgă după elă, îlă prinde de mână și 
esclamă: »Nu, nu! Ne învoimă la totă ce vrâi, numai 
după atâtea nenorociri, nu mai aruncă asupra Franciei 
și batjocura, ca să fie silită a mai suferi pe ună Bona- 
parte!’ și pe când ședâu ârășl, Iules Favre începu să 
îaude avantagele republicei, care este în stare se supârte 
grelele și rușinâsele condițiuni, și care singură e în stare 
să garanteze ducerea Ia îndeplinire a tractateloră ce se 
voră face cu Germania etc. Bismarck suridea. In cinci 
minute s’a făcută învoiala de a cedă Franța teritoră și 
a dâ despăgubire de răsboiu! Pe la șâpte âre Bismarck 
ne învită la prândă. Contele Bismarck, care încă totă 
nu consideră pe Iules Favre de plenipotențiară, de mi
nistru, mă învită să ședă la drâpta sa, âr Iules Favre 
ocupă loculă la stînga cancelarului, care mâncâ cu multă 
poftă și bea bere și șampaniă dintr’o cupă mare de ar
gintă, împodobită cu inițialele numelui său. Intrâga so
cietate vorbea franțuzesce. Cancelarulă mă surprinse 
spunându-ml că mă cunâsce din 1866 când i-amă 
fostă recomandată de princesa Mencicof. Intr’acestea 
bietulă Iules Favre, făr’ a pronunță ună singură cu
vântă, stă ghemuită pe scaunulă său. Dâcă’i vorbea 
cineva tresărea ca în visă și imediată se ștergea cu ba
tista la ochi. Ce e dreptă eu respectamă acâstă patrio
tică durere, dar mi-ar fi părută mai bine, dâcă s’ar fi 
slăpânită mai multă, și ca să paraliseză efectulă purtării 
sale, de totă veselă d.ișei; ,Nu credeți, că suntemă așa 
de morți de fâme, — cum s’a răspândită faima.*

>Noi suntemă elastici, și pentru aceea rîdemă și 
glumimă, în timpă ce altă națiune deja de multă ară fi 
sdrobită de durere. La începutulă asediului locuitorii 
din orașă erau necăjiți pe polițiști și vrâu să’i arunce 
în apă. Polițiștii erau băgători de sâmă și totă câte 
trei umblau pe stradă. Dar acum nimenea nu le mai 
are grijea și umblă numai câte doi. Se cfice că cei ce 
au mai rămasă în viâță au mâncată pe ală treilea.» 
După prândă s’a începută redactarea tecstului condițiu- 
niloră de pace.

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

ULTIME SOIRI.
Agriimii, 23 Octomvre. — încercările de 

a încheiâ unu armistițiu între guvernamentali și 
StarcevicianI n’au reeșită.

ESei’Iiuti, 22 Octomvre. — Se asigură că 
Bismarck nu voiesce a admite pe ducele de 
Cumberland la succesiune de tronu în Braun- 
schweig, sub nici o condițiune.

l*aris,  23 Octomvre. — S’au mobilisatfi 
12,000 soldați spre a fi trimiși ca întărire în 
China. Anglia a oferită mijlocirea ei în c6rta 
Franciei cu China.

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

că îi lipsiâ pe de o parte terenulă de desvoltare, âr pe 
de altă imboldulă la acâsta. Și progresele, ce le făcu, 
și schimbările, ce le suferi pănă pe acelă timpă, suntă 
fârte neînsemnate.

Dâr întrândă Romanii cu Atena în strînsă legătură 
în privința culturii istorice, filosofice, istorice și pedago
gice, progresele și schimbările, ce limba latină le suferi, 
deveniră Iotă mai însemnate, și ea însăși ajunge acea 
perfecțiune, ce o întempinămă în opurile clasice ale ei. 
Intr’acestea ea se mișcă cu ușurătate, cu îndemânătate, 
cu eleganță și suavitate întru tâtă scurțimea și matitatea 
prin tâte formele prosei și ale poesiei.

După ală doilea resbelă punică, care a fostă forte 
greu dar gloriosă pentru Romani, puterile spirituale și 
organele de vorbit ale acestora câștigară ună câmpă totă mai 
mare de activitate. Elocința regulată și arta stilisticei se facă 
de neapârată trebuință. Elocința începe acuma a-șl jucâ 
însemnata rolă în foră și în senată, a-și cunosce pute
rea și chiămarea și a dâ representanțiloră sâi rangulă 
ântâiu după comandanții victorioși. Romanii cunoscură 
însemnătatea unei cuvântări bogate în idei, bineîntocmite 
în interiorulă său, îmbrăcate într’o formă estetice fru- 
mâsă, și că îndemânătatea într’acâsta îșl face drumulă la 
onâre și gloriă, la vaijă și la cele mai înalte funcțiuni în 
stată. Pentru aceea ei să puseră cu totă de-adinsulă pe 
studiile gramatice, filosofice stilistice și retorice. Dacă la 

tâte acestea a venită îndemnulă dela Greci, resp. din 
limba grâcă clasică, apoi totă aceștia li-au stată Roma- 
niloră la îndemână cu de tâte.

Grecii, cari simțiră îndată dorința Romaniloră de 
a-le învăță limba și literatura, veniră la Roma și deferă 
instrucțiune în gramatică, în stilistică, în retorică și în 
filosofiă. La începută erau mai cu sâmă âmenl din stra- 
turite mai de josă ale poporului, sclavi și libertini, cari 
instruau în Roma sciințele grecescl.

Abia în anulă 167 a. Chr., când mai multă de 
1000 de Achei. culți și fruntași, între aceștia și Polibiu 
(Polybius, istorică), au fostă aduși ca ostatici la Roma, 
mai departe în anulă 166 a. Chr., când filosofulă și re- 
toriculă grecă Crate(s) din Mală (Mallus) ca solă ală re
gelui Atalft (Attalus) din Pergamă petrecea în Roma mai 
ântâiu în afaceri politice, apoi din causă, că-șl frânsese 
ună picioră, și la rugările mai multoră juni romani ținâ 
prelegeri filosofice în cetate, câștigară Ramanii o ideă 
înaltă despre respectivele studii, folosiră instrucțiunea lui 
Crate(s) și începură a se pregăti teoretice și practice 
pentru viitârea loră chiămare ca oratori.

Cu dece ani mai târziu (156) afară în Roma cei 
trei soli atenienl, cari erau totdeodată filosofi și oratori, 
Carneade(s), Diogene(s) și Cristolau(s) o primire mai bună 
ii mai entusiastică. Fiind-că senatulă trebui se desbată 
multă timpă asupra subiectului misiunii loră, ei deschi



Cnrgulti la bursa de Viena
‘din 23 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 123.— 
Rentă de aură 4°/0 • • ■ 93.35 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 88.80 
Imprumutulfi căilorfi ferate

ungare........................ 143. -
Amortisarea datoriei căi

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

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

Amortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 104.— 

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

miștt.............................100.
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 99.75

Bursa de BucurescI.

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului .115 80 

Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 82.10
Renta de aurfi austr. . . 103.15 
Losurile din 1860 . . .135 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 861 —
Act. băncel de creditfi ung. 289.75
Act. băncel de creditfi austr. 288.90 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesei................. 5.78
Napo'eon-d’orI.................. 9.69‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.85 
Londra 10 Livres sterlinge 122.

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

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

ung.....................................115.30

Cota oficială dela 10 Octomvre st. v. 1884.

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

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

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

Banca națională a României 1418
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 370

« » » Națională . . 240/
Aură.................................... 6'05%
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovfi
din 24 Octomvre st. p. 1884.-

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vând. 9.07
Argint, românesc................. . . 9.— 9.05
Napoleon-d’orî..................... 9.6(5 » 9.68
Lire turcesc!......................... . > 10.92 i 10.98
Imperial!............................. . « 9.90 9.92
Galbeni................................. . » 5.66 > 5.68
Scrisurile fonc. «Albina* . » 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 123.— » 124.—
Discontultt » . . . 7—10 °/0 pe ană.

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

Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond 11.—cr. 6
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru 

a

Dela 20

de

r

repețiri
??

??

7?

de repețiri în sustl

ori

??

5?

• ♦ 10° 
15° 
20° 
30° 
40°
50»

0 
o 
o 
o 
o 
o

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

Vindecare ^adicaZă și Rapidă
de tdte

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

Onorariele nu se dau decâtfi după restabilirea completă.

DR PROF. A. BOJLASJPÎN A,
membru alb mai multorfi societăți sciențifice

IO©. ZF'an'bonrg' St. Artoine. — FAIRIS.

Tratarea se face prin corespondență.

De observată.
Cei ce suferii de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescu ajutoru siguru prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voru observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de 6meni.

Proj. Dr. Albert, 
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliă de aurfi cl. E.

6. Place du Frâne, PARIS.Brasovtî 1113 Maiu 1884. ? I

Mersulu trenurilorU
pe linia SPredealu-ISiidapesfa și pe linia TenisA-AradA-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grdse-

E’r’edealtt-Budapesta

Trenu
accelerat

Trenu 
de 

persdne
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persdne

BucurescI 7.15 — — —
Predealu 1.09 — — 3.50
Timișfi 1.33 — — 10.15
Brașovu £

Feldidra

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
Homorodfi 3.51 8.53 8.51
Hășfaleu 4.51 10.18 10.52
Sighișora 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
Grăciunelfi — 1.45 3.22
Teiușu 7.38 2.26 4.15
Aiudti 7.55 2.48 4.44
Vințulfi de susti — 3.12 5.10
Uidra — 3.19 5.19
Cncerdea 8.24 3.36 5.47
Ghirișu 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clușiu 10.0S 5.59 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișu —. 7.25 9.35
Stana — 7.49 10 16
Huiedinfi 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.51 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare 1.49 11.04 4.06

1.54 11.14 7.30
P. Ladiiny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Budapesta—I®re<Iealîi

Trenu 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
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. Ladiiny 2.01 2.04 1.59 10.09

(
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Rev 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.03 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 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulfi de susfi 12.19 10.07 —
Aiudfi 12.45 10.42 9.17
Toiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciunelti 1.44 12.03 —
Blașil 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaș ii 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Slgișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 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

Brașovu

Timișfi

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI - — 10.25

Tipografia Alexi Brașovfi.

Teiuști-Aradtt-Bndapesta Budape§{a°Aradu-Teiușft.

Trenă de 
persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu de 
peradne

Trenu 
omnibus

Teiușft
Alba-Iulia
Vințulfi de josu
Șibotfi
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva
Braniclca 
llia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopfi
Radna-Lipova
Paulișfi
Gyorok
Glogovațfi

Arad ii
Szolnok
Budapesta
Viena

9.50
10.42
11.09
11.43-
12.13
1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta 
Szolnok
Aradik
Glogovațfi
Gyorok
Paulișfi
Radna-Lipova
Conopfi
Berzova
Soborșin
Zam
Gurasada 
llia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotfi
Vințulfi de josfi
Alba-Iulia
Teiuștt

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44
6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57
6.i8

7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.33
12.28
5.30
6.20

6.39
7.19
7.39

.8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44
6.20

6.40 6.10
7.00

Aradik-Tinaiș6ra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu 
omnibus

Trenu do 
persone

Trenu 
omnibus

Aradii
Aradulii nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișăra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu
Hațegfi «
Pui
Crivadia
Banița
P etroseni9

3.08
3.45
4.33
5.19
6.0o

6.43
7.00

Timiș6ra> Arad fit Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenfi de 
perse ne

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Tiintșdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulfi nou
Aradiî

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5 00
5.56
6.16
6.50
7.11
7.44
8.00

Petroșeiii
Banița
Crivadia
Pui
Hațegfi
Streiu

Simeria

8.56
9.3£

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37


