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NR 183. Duminecă 14 (26) Octomvre 1884.
tive escliidându orl-ce elemente democratice. De 
aceea pentru compunerea acestei camere nu ad
mite nici unu felă de alegere, cum este în Francia, 
România ș. a., său presentare din partea corpo- 
rațiuniloru, cum e în Prusia, ci tătă organisarea 
ei o basăză pe privilegiulă arișțocrațiloră celoră 
mai avuți și pe dreptulu de denumire alu co- 
rănei, care ărășl din considerațiuni de conser
vare națională ungurăscă este limitată.

Cu modulă acesta guvernulă eva face într’a- 
devăru din camera magnațiloru ună factoră 
puternică, cu vădâ și cu influință mare. Dăr 
bine observă ună diară din Viena, că prin aceea 
că va cresce puterea camerei magnațiloră, va 
scădă puterea și influință camerei deputațiloră.

Domnulă Tisza, care conduce frânele guver
nului de (Jece ani încăce, s’a dedată a identifică 
guvernulă său cu viitorulă Ungariei, dice memo
rata făiă, dăr elă a uitată cu totulă, că este posibilă 
ca să se schimbe situați unea venindă altă gu
vernă la câmă; a uitată că prin reforma came
rei magnațiloră va pregăti numai altora calea 
cătră putere, cari se voră folosi de marea influ
ință a acestei camere în desavantagiulă libertății 
poporului.

OrI-cum se va întdrce răta sorții, noi una 
scimă: că supremația de a<jl a elementului ma
ghiară nu păte avă durabilitate, pentru că este 
nenaturală, nedrăptă și calcă în piciăre liberta
tea popdreloru din acestă stată poliglotă.

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

CRONICA POLITICĂ.
Ședințele dietei croate au începută a dură minute, 

numai, grațiă neînțelegerilor^ dintre partida guvernamen
tală și Starceviciani. Ședința dela 21 Octomvre a 
durată 6 minute, la 22 Octomvre nu s’a ținută ședință, 
cea dela 23 Oct. a durată 3 minute. In acâsta di cori- 
dârele dietei erau ocupate de gendarmi. Președintele deș- 
chide ședința și provOcă pe secretară să cităscă protoco- 
lulă. Bar ci ci, sărindă în susă, cere în numele partidei 
drepte, ca președintele să’și retragă scârbâsa calomniă. Pre
ședintele refusâ lui BarcicI cuventulă. Starceviceanii strigă, 
să-lă lase să vorbâscă. Președintele sună mereu clopoțelulă 
și se adresâză din nou cătră secretară. Starcevicianii 
sară toți în susă și ceră, să-și retragă președintele de- 
clarațiunea. Davidă Starcevici strigă, că ei nu se 
lasă a fi batjocoriți. Larma e la culme; președintele 
propune eschiderea lui Davidă și Antonă Starcevici, pre
cum și a lui lvandija și ridică ședință. Starcevicianii 
rămână pe bănci, până când vine cestorulă și confirmă 
ridicarea ședinței.

*

Episcopulă catolică Rudigier din Linz a ținută o 
cuvântare în adunarea generală a reuni unei poporului 
catolică, în care se allă ună pasagiu caracteristică, care 
merită a fi reprodusă din cuvântă în cuvântă. Episco
pulă Rudigier cjise: «Domnulă președinte ală consiliului 
provincială școlară a dată răspunsulă; Păziți legile.« De 
ași fi fostă eu cu deputațiunea, i-așl fi dată sfatulă, să 
întrebe: Ce felă de legi? Suntă legi dumnecjăesci și 
legi omenesc!. Legile omenescl ale autorității regulate 
trebuescă păzite cu tote sacrificiile. Noi suntemă datori 
să ascultămă de împăratulă și de autoritățile puse de 
elă, de a aduce totă feliulă de sacrificii, ba chiar de a 
ne sacrifică viâța, când este necesară. Dară afară 
de legea omenâscă, mai este și legea dumnetjăiâscă. 
Dâcă legile omenescl suntă în contradicți- 
une cu legile dumnetjăesci și dâcă să află astfelă 
de condradicțiuni în legea nostră școlară, de care să 
ascultămă? apoi ne spune istoria creștinismului, că 
chiar la începutulă creștinismului s’a stabilită de pro
pagatorii legitimi ai creștinismului principiulă: «Trebue
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BrașovtL în 13 (25) Octomvre.
încă pe la 1844, când cerea Kossuth ca 

nobilimea maghiară să se lapede de prerogativele 
ei, să renunțe de a mai domni peste poporu și 
să se mulțumescă a fi conducetorea lui, conserva- 
tivulu Ștefanii Szechenyi luă în apărare aristo
crația ungurăscă, ca pe unii razimu alu supre
mației ungurescl, și asigură susii și tare, că sărtea 
maghiarismului e legată de sărtea magnațiloru.

Toții așa asigură și astăzi ,,liberalulu“ 
. ministru-președinte Tisza, că scopulu lui este de 

a dă camerei magnațiloru o astfelu de organi- 
sare, ca acestii corpii legislativii să p6tă fi păzi- 
toriulă ideei de stată naționale maghiare rămâindu 
neatinsă de fluctuațiunile dilei.

Firesce, pe câtă timpu magnații unguri 
voră să fie domni și stăpâni peste popărele 
din acestu stată și nu se mulțumescă numai 
de a fi conducători; pe câtă timpu cărturarii 
unguri numai în acăstă domnire a magnațiloru 
vădă asigurată esistența națiunei maghiare; pe 
câtă timpă acăstă națiune nu e în stare să tră- 
iăscă fără de privilegiurl și prerogative de totu 
feliulă, nici vorbă nu păte fi de principii demo
cratice. Chiar și ună „liberală" așa de mare ca 
d-nu Tisza se vede constrînsă a se închină pri
vilegiului magnațiloru proprietari.

In timpulă din urmă, totu sub regimulu 
d-lui Tisza, camera magnațiloru pierduse mai tătă 
însemnătatea și nu făcea decâtă să voteze cu câte 
o corectură de stilu proiectele de lege primite de 
adunarea deputațiloră. b Numai o singură dată 
au încercată magnații de a face oposițiune, când 
cu legea pentru căsătoriile mixte între Evrei și 
creștini, și în afară se crede că tocmai acestu casă 
singuratică a dată principalulu îndemnă la re
forma camerei magnațiloru-

Acesta nu e adevărată. Reforma este de 
multă pregătită și cei ce au pregătit’o nu 
s’au gândită decâtă numai la ună nou mij- 
locă spre a stabili pe base și mai solide 
supremația elementului maghiară. Camera mag
națiloru să devină o instituțiune vitală, care 
să aibă în viitoru o influință decisivă asupra 
vieței de stată, și nici fluctuațiunile din aduna
rea deputațiloră să nu-i mai pdtă paralisă acăstă 
influință. Așa înțelege d-lu Tisza misiunea mag
națiloru de a păzi ideea de stată națională ma
ghiară.

Proiectulă pentru reforma camerei magnații 
loră are tendința de a apără interesele conserva

să ascultămă mai multă de Dumne4eu decât 
de omeni.»

*
Cu prilegiulă nuntei de aură a părechei princiare 

de Hohe nzollern-Sigmaringen, ,N. fr. Presse» 
reamintesce că principele Carolă Antonă, tata regelui 
Carolă ală României, a fostă acela, care în anulă 1860 
ca ministru-președinte prusiană a stăruită din tâte pute
rile ca Bismarck să fie numită ministru de esterne. 
Mai departe reamintesce numita fâiă, față cu discu- 
siunea asupra succesiunei în Braunschweig, că în dis- 
cursulă ce l’a ținută Anton de Hohenzollern, la 6 
Aprilie 1850 când și-a predată țâra Prusiei a 4>sl& 
între altele: , Surit mândru că mi-amă împlinită da
toria pe câtă timpă amă fostă regentă și că mi-o îm- 
plinescă depuindă frânele guvernului în mânile rege
lui Prusiei. Dâcă este ca să se împlinâscă cea mai 
fierbinte dorință a inimei mele precum și dorința tuturoră 
amiciloră patriei, dâcă este ca unitatea Germaniei 
■să âsă din împărăția visuriloră și să devină faptă, nici 
o jertfă nu pâte să fieprâ mare. Eu depună acum 
pe altariulă patriei cea mai mare jertfă, ce o potă aduce.*

*
Organulă lui Bismarck, «Nordd. allg. Ztg.,« ocu- 

pându-se de partea politică a afacerei succesiunei 
la tronă în Braunschweig <hce ar fi periculosă pentru 
imperiulă germană dâcă ar deveni duce de Braunseh- 
weig ună membru ală dinastiei velfice, mai alesă după 
ce. 11 din 19 cercuri electorale ale Hanoverei alegă și 
acum deputațl velfi, cari au declarată pe față, că se 
voră folosi de încurcăturile esteriâre spre a sili pe Prusia 
să restabilâscă regatulă Hanoverei. Noi nu vomă putâ 
suferi (Rce «Nordd. allg. Ztg.» ca ună duce de Cumber- 
land se devină ca duce de Braunschweig punctulă de 
cristalisare pentru agitațiunile velfice.

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

Din Croația.
Clubulă partidei naționale croate ținu în 22 Oct. n. 

o ședință cu scopă de a se mai înăspri regulamentulă 
dietei. Comitetulă clubului aduse următârele propuneri: 
1) putere desereționarâ absolută a președintelui. 2) Es
chiderea dela optă pănă la treizeci de ședințe și în casă 
de repețire pănă la șâse-tjeci de ședințe. 3) închiderea 
discusiunii după desbatere de trei (Jile, eventuală primi
rea en bloc a proiectului presentată. 4) Intrândă ună 
membru eschisă .cu puterea în dietă să plătâscă o amendă 
(globă) de 500 fl. Tâte acestea propuneri ne mai po
menite în nici ună parlamentă se primiră și se voră a- 
duce în ședința plenară a dietei.

La Banulă se ținură în timpulă din urmă confe
rințe pentru modificarea legei de presă. La acestea au 
luată parte amândoi președinții tribunaleloră de apelă, 
șefii secțiuniloră dela interne și ală justiției, șefulă pro
curaturii generale, președintele croată dietală și câțiva 
deputațl. Guvernulă a presentată ună proiectă de lege, 
care este făcută după celă din Cislaitania și admite sus
pendarea interimală a juriului. Broiectulă a fostă emen- 
dată, ca juriulă să fie suspendată pe trei ani. Proiec
tulă acesta se va așterne monarchului spre aprobare 
preliminară și îndată după ce se va desbate adresa să 
va tractâ în dietă. Este temere că dâcă să voră eschide 
Starcevicianii poporulă va face mari demonstrațiunl.

*
Trădările începute între Starceviciani și guverna

mentali d’a se stabili jună modusjvivendi n’a 
avută nici ună resultată. Glubulă starceviciană a răspunsă 
curată cu non possumus, cerândă în același timpă, 
ca președintele dietei să i se închine. In ședința dela 22 
Octomvre, Starcevicianii au alesă doi membri, pe Rado- 
sevici și Sladovici, cari în unire cu Franc și Sipus să 
continue trădările cu președintele dietei. Ei au făcută 
următârea declarațiune, adaogândă, că dâcă ea se va 
primi, președintele să’și retragă enunțiarea de deunăzi 
esprimandu’și părerea de rău. Declarațiunea sună:

»In ședința dietei dela 20 Octomvre a. c. președin
tele Hrvat a declarată în numele dietei și a națiunii în
tregi, că protestâză chiar și în contra cugetului, că re- 
presentanța poporului regatului croată ară putâ presentâ 
M. Sale o adresă ca a partidei drepte și că condamnă



în numele dietei acestă proiectă de adresă. Considerând^ 
însă că președintele nu e interpretul^ nici ală senti- 
menteloră dietei nici ală națiunei; că n’are drepții să 
judece, cu atâtă mai puțină să condamne pentru leali
tate seu nelealitate proiectulă nostru de adresă, nici în 
numele dietei, ai cărei membri și noi suntemă, nici în 
numele națiunei, pe care și noi o representămă; că de- 
clarațiunea sa e calumniă nejustificată; subscrișii protes- 
tămă în contra acestei procederi și în contra calomniei, 
că suntemă neleali față cu M. Sa regele.*

Președintele găsindă, că nu pâte primi acăstă e- 
nunțiare, Dr. Franc compuse următârea declarațiune mij- 
locitâre:

»Prin declarațiunea președintelui dietei în ședința 
dela 20 Octomvre subscrișii se consideră ofensați în sim
țămintele loră cele mai sfinte ca representanți ai popo
rului și ca cetățeni de sub blândulă sceptru ală M. Sale 
și declarândă noi corâna ca inviolabilă și nesupusă trac- 
tăriloră parlamentare, protestămă în contra desemnării 
partidei nâstre de neleală și așteptămă ca președintele să 
ne dea satisfacțiune înaintea poporului croată și a înal
tei corone.«

Acăsta declarațiune a fostă primită de cătra clu- 
bulă guvernamentaliloră, dar respinsă de clubulă starce- 
viciană. Astfelă înțălegerea a fostă cu neputință.

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

Viitorulti jidovii orii în Ungaria.
In ședința dietei dela 22 Octomvre deputatulă 

Carolă Nendtvich impută stângei estreme, care cere 
în continuu independența Ungariei, că nu se gândesce că 
prin acăstă schimbare și prin hârtia de bursă Ungurii 
cadă sub ună jugă și mai îngrozitoră; prin aceste mij- 
lăce națiunea maghiară în celă mai scurtă timpă va fi 
espropriată și stărsă de pe fața pământului de celă mai 
lașă și mai urgisită poporă. Nu antisemiții, dice Nendt
vich, stau pe o basă nemorală, ci aceia cari iau sub 
scutulă loră pe jidovi. Dâcă lucrurile voră mai merge 
astfelă, în 50 de ani Ungaria nu va mai fi a Unguriloră, 
ci a Jidoviloră.

Baronulă Andreanssky: Două-deci de ani suntă 
destulă!

Ivan Simonyi: ț)ece ani încă suntă destulă!

SOIRILE BILEI.
M. Sa monarchulă a dăruită comunei bisericesc! 

gr. cat. din Lăpușulă românescă 50 fi. pentru restabi
lirea scâlei.

—0—
Tergulă de tămnă ală Brașovului de rândulă acesta 

a fostă fârte slabă. Cai puțini, vite în numără destulă 
de măricelă, dâr cumpărători mai de locă. Deși a fostă 
cercetată de multă lume de afară, totuși părea că venise 
numai ca să privâscă. Dovadă că miseria bântue cum
plită poporațiunea. Și nici că pâte fi alt fel ă sub vi
trega stăpânire tisaistă.

—0—
Alexandru Bartha din Solnocă a fostă omorîtă în 

filele acestea de cei doi fi ai săi, unulă de 16 și celă- 
laltă de 13 ani, împușcându-lă în temple. Asasinii au 
fostă arestați și âu mărturisită crima rî4endă. Ca mo
tivă ală acestei scârbâse crime dau ei râua tractare din 
partea tatălui loră.

—0—
Curia regală a condamnată pe Mathias Sebestyen 

la mârte prin spâncjurătdre, pentru crima că a omorîtă 

pe tatălă său, âr pe frate-său, care a fostă părtașă la 
condamnată la 15 ani închisâre.

—0—
.Drau*  din Eszek comunică, că e vorba să se trans- 

fereze dieta croată din Agramă la Eszek, de târna irita- 
țiumi poporului.

—0—
Luni se întrunescă în Pesta delegațiunile, când se 

va și deschide sesiunea din anulă acesta.
-=0-r

Pentru semestrulă I. ală anului scol. 1884/85, la 
universitatea din Pesta s’au înscrisă 3376 de studenți, 
între cari teolegi 91, juriști 1638, ’mediciniști 1117, filo
sofi 263, farmaciști în anulă I. 109. anulă ală II. 98, la 
cursulă de moșită 60.

—0—
Cu ocasiunea serbării St. Sergiu, patronului regi

mentului 9 de călărași, care staționâză în Turnu-Seve- 
rină, comandantulă regimentului colonelulă Sigârtu a în
tocmită ună banchetă pentru întregă corpulă oficerescă, 
luândă parte și elevulă consulatului austro-ungară de. a- 
colo d. Dessewffy. Brigadierulă colonelulă Dimitrescu a 
toastată pentru monarchulă nostru Franciscă Iosifu și 
pentru vitâza sa armată. Toastulă a fostă primită cu 
entusiasmă și cu strigăte »Să trăiescă!« Elevulă consu
lară a răspunsă în limba francesă toastândă pentru pă- 
rechia regală română.

—0—
In nâptea de 4 Octomvre curentă, femeea Maria 

Covrigă din comuna Buda, județulă Bâmnicu-Sărafă, în 
România, a născută ună băiată care are pe spinare o 
bășică prin care resuflă, âr la belepiciâreloră sucite dreptă 
în susă. Copilulă și mama sunt sănătoși.

—0—
>Tulcea dice că este adevără că o mare parte diu 

poporațiunea otomană ce se află în Dobrogea a emigrată, 
fie înainte fie după răsboiulă în urma căruia^amă dobân- 
dit’o. Dintre acei cari plecară în urma răsboiului suntă 
turcii și o mică parte dintre tătari. Adevărata causă a 
emigrațiunei loră este de domenă curată religiosă. In 
ce privesce emigrațiunea nemțiloră, acâsla este o fabulă. 
Pănă astăzi din județulă Tulcea n’a plecată de câtă câ- 
te-va familii și se vorbesce că în primă-vâra viitore voră 
mai pleca 3 seu 4 din comuna Cataloiă in America. Insă 
aceste câte-va cașuri isolate, care nu se ridică peste 10, 
într’ună restimpu de șâse ani, nu se p6te numi emigra- 
țiune, și suntă sigurejnformațiunl că coloniștii nemți tră- 
iescă mulțămițî pe pământulă Dobrogei unde interesele 
loră le prosperă și unde se bucură d’o libertate egală 
celă puțină cu cea din patria loră mumă, și suntă de
parte a se gândi ca să-lă părăsâscă.

—0—
D-rii Nicati, Ritsch și Koch au făcută esperiența cu 

baccile-virgule, dându-le în mâncare mai multoră epuri 
de casă. Aceștia au murită avendă tâte simptomele co- 
lerei și în intestinele loră s’au găsită astfelă de baccile.

—0—
In dilele acestea ună medică militară din Dusșel- 

dorf a scosă din spinarea unui meseriașă ună glonță, pe 
care-lă purtâ din 1866, când a. fostă răsboiulă austro- 
prusiană.

—0—
O scenă înfricoșată s’a petrecută la 19 Octomvre 

n. în Ancona Italiei. Indrăsnețulă domesticitoră Richard 
din menageria lui Bach intrase în colivia leiloră și-i făcu 
să sară printr’ună cercă aprinsă. Cerculă că(ju din ne
norocire intre piciârele leului, care începu a urlâ îngro
zitoră și a sări prin coliviă împreună cu leâicele. Ri

chard păstrându-șl presența de spirită, deși erâ palidă ca 
mârtea, împușcă cu ună pîstolO, făcândă pe leâicele să 
se ghemuiescă într’ună colță, âr elă profită de acestă 
momentă și smulse cerculă dintre piciorele leului. Ast
felă scăpă neatinsă, fundă aplaudată de publică, care cu 
ună momentă înainte, stetea înlemnită de spaimă.

—0—
Ună grâznică focă a distrusă la 21 Octomvre n. în 

orașulă Cartaginea din statulă Newyork 960 de edificii. 
—0—

Astă sâră trupa germană va jucâ piesa »Auf gol- 
denen Boden» (Pe pământă de aură), comediă cu cân- 
ece în 4 acte. Mâne sâră se va representâ >Boccacio.*

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

NUfITA DE AURU DIN SIGMARINGEN.
O mulțime de domne din elita societății bucures- 

cene, în capă cu d-nele Pia Brătiană și Sturda, au adre
sată, cu ocasiunna nuntei de aură a augustiloră părinți 
ai M. S. Regelui următârea telegramă de felicitare A. S. 
Regale principesei de Hohenzollern-Sigmaringen, muma 
M. S. Regelui:

Dâmnă! Inimile și gândirile nostre suntă în Qiua 
de adî la Sigmaringen. Cu bucuria cea mai profundă 
și cea mai mișcată, cu sentimentulă celei mai recunos- 
cătâre venerațiuni salutămă frumâsa și fericita aniversară, 
înconjurată de atâta amoră strălucită ăi de atâtea înalte 
și nobile vârtuțl. Facâ cerulă se se îndeplinâscă arden
tele nostre dorințe acordândă Alteței Vâstre Regale și 
Augustului său soță încă mulțl ani fericiți și senini. Și 
Ve rugămă, dâmnă, se bine-voiți, când veți bine-cuvntâ 
pe copii Voștri, a dâ asemenea o benedicțiune și pentru 
România lui Carolă I; acâsta i-va aduce fericire. Sun- 
temă, cu celă mai profundă respectă, domnă, ale Alteței 
V6stre Regale prea plecate și prea devotate servitâre.

(Urmâză o sută semnături).
Ca răspunsă la numerâsele telegrame de felicitare 

ce s’au trimisă din România la Sigmaringen a adresată 
d-lui președinte ală Consiliului de miniștri următârea 
telegramă:

Domnului I. C. Brătiană, președintele Consiliului de 
miniștrii.

Bucureșci 22 Octomvre 1884.
Vii și numerOse felicitațiunl ne au fostă adresate 

din tâte părțile României cu ocasiunea celebrărei nunții 
nâstre de aură, acestă semnă de simpatiă din partea 
unei țări de care sunt legate destinele iubitului nostru 
fiu ne a mișcată forte adâncă. Principesa și eu amă 
voi să putemă mulțumi în parte fie-căreia din persânele 
cari s’au asociată la acâstă delicată atențiune și cari ne-au 
trimisă urări atâtă de căldurâse pentru fericirea nâstră 
precum și pentru aceea a familiei nOstre, dâr imposibili
tatea materială de a face acâsta și numărulă fârte mare 
ală depeșiloră mă silesce să recurgă la buna voința 
d-vâstră rugându-vă să fiți intrepretufă simțiminteloră 
nâstre de adencă mulțămire pe lângă autoritățile orașe- 
loră și județeloră precum și pe lângă persânele particu
lare cari șl-a amintită de frumâsa nâstră serbătârc de 
familiă.

Principele Carotu. Antonii de Hohensolern.

CRONICA AGRICOLA.
Cum este arătura așa va fi și secerișulu.

(Urmare și fine din Nr. 192).

Să vedemă acum ce să întâmplă în timpă ploiosă?
Când suntă ploi multe, în pământulă care este arată 

la o adâncime considerabilă se așâdă apa în stratulă in- 
ferioră, și primesce apă-.multă, fără ca acâsta să stea 
baltă la suprafață, pentru aceea pământulă care a fostă 
arată adâncă și după ploile cele mai mari încă apare

12.

F O I L E T O N U.

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

(Urmare)

Ceea ce însă trebue lăudată la Romani, când tra
duceau din grâca în latina, este că ei, precum vedemă 
din opurile lui Cicerone, nu dedâu testulă grecescă din 
vorbă în vorbă, adecă ei nu traduceau verbală; ci ună 
cuvântă grecescă sâu o espresiune grecâscă, pentru care 
ei nu aveau în limba loră cuvântă potrivită sâu espre
siune potrivită, o dedeau potrivită cu geniulă limbei loră 
prin multe cuvinte, adecă o circumscriau, păstrându și 
cuvântulă grecescă, dâcă nu putâ fi tradusă în latina. 
Dâr Romanii s’au silită a .introduce în limba loră frum- 
sețile limbei grecescl și bogata ei literatură.

îndată după acâsta se întemeiară și în Roma scâle 
retorice, în cari se țractâ nemijlocită limba latină (92 a. 
Cr.). Din aceste scâle eșiră corifeii artei oratorice gre
cescl, Ilortensiu și Cicerone.

Schimbarea cea mai mare însă, ce limba latină a sufe- 
rit’o cu deosebire în periâda a treia, resp. înfluința limbei grece 

asupra celei latine, nu s’a produsă numai prin simpla 
instrucțiune retorică și filosofică și prin simpla cunoscință 
a limbei și literaturei grece, ci mai vârtosă prin cultura 
estetică, ce Romanii o căpâtară dela Greci în acelă timpă 
precum și prin intuițiunea monumenteloră de artă 
plastică.

Este aprâpe de necrezută, câtă a câștigată limba 
latină prin atingerea nemijlocită a Romaniloră cu Grecii 
cu alte cuvinte câtă de mare a fostă influința limbei 
grece asupra celei latine. Ea nu s’a făcută numai în 
multe privințe mai conglăsuitâre (analogistică), mai re
gulată,-s’a ficsată în espresiuni, în termini și în forme, 
ci ea pe-lângă tâtă scurțimea ei înnăscută a câștigată în 
îndemânătate, în fluență, în licența topicei cuvinteloră, în 
puterea de a face deosebite combinațiuni de cuvinte și 
de proposițiunl, a lăpădată formele aspre, greâie și vechi 
dede cuvinteloră însemnări mai hotărîte și mai felurite, 
delăturâ neplăcutele hiate, polei mai multe alte neegali- 
tăți, se făcu mai ritmică și periodică, ușâră de pronun
țată și mai eufonică. Ba chiar stilulă legislatoricu și cu- 
rială, care până aci a fostă monotonă, secă, aspru, stân- 
gaciu, a trebuită să se schimbe prin desvoltarea limbei. 
pentru că numai cei culțl erau iuriștl și amploiațl pu
blici. Pentru aceea leges, senatus consulta, plebis scita, 
cari se aduseră după aceea, au caracterulă limbei culte. 
Numai inscripțiunile pe petri rămână înapoi, parte pentru 

că ele trebuiau se fie tare scurte, parte pentru că sculp
torii erau încă neculțl.

Pentru a putâ ilustră cele 4>se 'n alineele premer- 
gătâre trebue se urmărimă puțină schimbările sin
guratice, ce limba latină le-a suferită în decursulă pe- 
riâdei acesteia. Vocalele lungi și cam întunecate 
a, o și u începă a fi înlocuite prin e sâu i; 
și consonantele de prisosă se lapădă. Totă astfelă s’au 
contrasă vocalele duple, cari la începută se pronunțau 
separată. Unele forme, cari pănă aci se întrebuințau 
fără deosebire, se deschiliniră de altele, fiind-că mulțimea 
representațiuniloră se măriâ și representațiunile însăși se indi- 
vidualisau totă mai tare. Astfel Romanii începă acuma a vorbi 
și a scrie: optimusp. optumus, facillimus p. facil
ii! mus, maximusp. maxnmusș. alt., navibus p. 
n a v e b o s, c o (n) s u l p. c o (n) s O 1, Venerisp. Vene- 
rus, aevum p. aevOm, qunm p. quOm (cum), 
si p. sei, ibi p, ibei, publice p. pOblice, ș alt. t 
âră formele cele grele, ca; stlocus, slocusp. lo- 
cus și stlis, slis p. lis. ș. alt.

Forma genetivului singulară de deci. I. în as, ca: 
vias, terras, escas, Alcumenas, ce o păstrară și An- 
dronicu, Neviuși Eniu, fu părăsită aprâpe cu to- 
tulă; âră cea în ai fu prefăcută in ae. La deci. II. 
formele cele lungi s o c e rus, -p u e rus trecură în cele 
scurte socer, puer. ș. alt. Terminațiunea vechiă os și om



cu sâre sâu vre ună vântă rece aduce mană, tăciune, ru
gină sâu alte bâle. Plantele sănătâse și desvoltate la 
timpă potă să lupte în contra accidenteloră atmosferice 
așa încâtă numitele bâle pe aceste nu le atacă de locă 
sâu numai fârte puțină, pe când plantele crescute în- 
tr’ună pământă, care nu a fostă arată destulă de adâncă 
suntă mai puțină desvoltate, mai delicate și în starea 
acâsta unu acidentă atmosferică câtă de mică, le atacă 
și produce ună morbă sâu altulă.

In anulă acesta chiară, prin Maiă, unele grâne 
erau opărite sâu pălide, o parte din frunde erau uscate, 
pe când alte grâne erau frumâse, verdi cu desăvârșire 
acestea erau sămănate în pământă bine cultivată și arată 
la adâncimea cerută, pe când a celoră d’ântâl după obi- 
ceiă, de două trei degete.

Prin urmare putemă conchide că arătura adâncită, 
în cele mai multe cașuri apără sămănăturile în contra 
secetei, a ploiloră prea multe, a mălurei, manei, tăciu
nelui și în contra altoră accidente produse prin desele 
schimbări ale atmosferei. Ștefanii Popu.

lEcon. Rur.« _____ q____

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Tuturoră iubițiloră mei amici, cari la stingerea fo

cului din pivnița mea au lucrată cu sacrificarea propriă, 
și mai alesă pompieriloră voluntari brașoveni, cari prin 
întrevenirea loră surprindătoră de repede, au înfrântă furia 
focului, le aducă prin acâsta mulțămirea mea cea mai 
căldurâsă.

Totdeodată facă cunoscută stimabilei mele clientele, 
că prin acestă focă nu s’a conturbată de locă afacerea 
negoțului, dar că de aci înainte, atâtă petroleulă de 
rendă câtă și celă americană îlă vândă numai în vasele 
lui originale.

Contândă și de aci înainte pe încrederea publicului 
me subscriu cu totă respectulă Cari Tdpfner.

sbicită și plantele nu suferii de umedâlă prâ multă; pe 
când în pământulă, care nu s’a arată la adâncimea ce
rută, după o pldie mai mică încă îlă vedemă ca o baltă 
cu noroiu în care îndată îngălbinescă plantele din causa 
apei prea multe.

Din contră pământulă arată mai adâncă ume^âla 
prea multă o pâstrâză în stratulă inferioră timpă mai în
delungată și o împărtășesce stratului superioră, când a- 
cesta este uscată în timpă de secetă.

Prin urmare în pământulă care s’a arată la adân
cimea cerută, plantele nu suferă nici de secetă, nici de 
umediâlă pre multă, și fiindcă rădăcinele loră potă stră
bate mai afundă nu suferă în așa măsură nici de geră, 
precum nici de schimbările repezi ale temperaturei.

Pământulă care s’a arată adâncă conține o canti
tate mai mare de materii vegetale și plantele întindân- 
du’șl rădăcinele în adâncime sugă de acolo nutrimentulă, 
care în lipsa arăturei adâncite, ară fi silite a’lă luâ din 
apropierea suprafeței pământului, unde în timpă de se
cetă nu’lă află din causa umedelei. Acâsta este causa 
pentru care în pământulă arată mai adâncă plantele stau 
mai dese, sunt mai tari și nu cadă așa ușoră ca în pă
mântulă care s’a arată mai în față.

Prin aceste credă că amă demonstrată de ajunsă 
cumcă arătura trebue să fie mai adâncită. A- 
câsta se recomandă agricultoriloră cu totă seriositatea ca 
prima condiție, dela care depinde în mare parte resulta- 
tulă secerișului.

Ună vechiu proverbă latinescă 4’ce că ,în natură 
nu se dă saltă,» prin urmare ar fi greșită cineva, a că
rei arătură pănă acum eră de 2—3 degete, a ara deo- 

» dată pământulă la o adâncime de-o palmă, aducândă la 
lumină prâ multă pământă de celă mortă (unii îi Qică 
pământă viu), care în anulă primă nu este capabilă să 
nutrâscă plantele, pănă cândă nu’lă va străbate câtva 
timpă sorele și gerulă.

Fiecare arătură să fie cu ună degetă mai adâncă 
ca cea premergătâre, pănă ce se va ajunge la adânci
mea cerută, cam de 20—24 centimetri, sau o palmă. 
Când se face ogorulă de tomnă este mai bine să se are 
pământulă mai adâncă, acâsta însă se nu să facă nici 
odată înaintea unei semănături; ără după ce s’a ajunsă 
odată adâncimea cerută, să se are totd’auna la aceiași 
adâncime, escepțiune se face numai când s’a pusă gu- 
noiu pe pământă și când se ară miriștea, pentru că nu 
ară fi bine ca gunoiulă său miriștea să fie pre multă aco
perite cu pământă.

Ogorulă de tâmnă însă totd’auna se ară adâncă, 
chiar și în casulă, când ară fi miriște.

Amă vă4ută mai susă că plantele la totă casulă 
prosperâză mai bine în pământulă care s’a arată mai a- 
dâncită, în care le crescă rădăcini mai multe, cari nu- 
trescă plantele mai bine și acâsta face ca plantele să fie 
mai sănătăse și mai tari. Am văzută din contră că în 
pământulă, care nu s’a arată la adâncimea cerută, ră
dăcinele planteloră se află în apropiere de suprafața pă
mântului și astfelă nu au locă de ajunsă că să se pâtă 
desvoltâ, prin urmare rămână pipernicite, in care 
stare nu pâte să nutrâscă plantele de ajunsă și a- 
ceste rămână mai slabe, întârzie în desvoltarea loră, cele 
de tâmnă nu potă înfrăți și nu se întărescă la timpu și 
dâcă în starea acâsta le ajunge o iarnă lipsită de zăpadă 
se înțelege de sine că atarl sămânăturl trebue să piâră, 
pe când aceie cari avândă pământulă arată la adâncime 
au putută să înfrățâscă și să se întărâscă tomna în starea 
acâsta ele suferă mai puțină chiar și atunci când iârna 
este cu totulă nefavoritore sămănăturiloră de tâmnă.

Totă așa se întâmplă și în alte cașuri cănd o

ULTIME SOIRI.
A gr am fi, 24 Octomvre. — Cu ocasiunea 

desbaterii proiectului de adresă, Starcevicianii 
voru fi opriți de gendarml de a intră în dietă, 

pldel Preoții Loncsarici și Simek, deputați cari apar-

DIVERSE.
Agitațiunea în contra fracului. — Tâte cercurile 

întreprinse pănă acumă a schimba culârea fracului negru 
în albastru, roșu sâu cafeniu, precum și propusă modi
ficare a-lă împodobi c’un guleră de catifea, n’au isbutită; 
acumă este vorba a-lă destitui cu desevărșire și a-i subs
titui ună altă vestmântă. Nu se scie ce resultată va 
avea agitațiunea; lupta însă în contra monstrului cu 
câda de rândunea a ajunsă înverșunată și eleganții Pari
sului și-au dată parola a nu se mai înfățișa de locă in 
societate dâcă nu voră isbuti a răsturnă p’acestă tirană 
ală modei. S’a făcută propunerea a înlocui fraculă c’o 
altă haină nâgră în formă rotundă și scurtă. Să aștep- 
lămă resultatulă.

*
Cs bea Bismarck mai multă? — Duoi Prusieni, 

cari locuescă în Varșovia au făcută următorulă rămă- 
șagă. Unulă susținea, că cancelarulă de feră, bea mai 
bucurosă vină, altulă afirma că-i place mai multă berea. 
Rămășagulă eră făcută pe o sută de ruble. Fiind că ei 
n’aveau de unde să ia înformațiunl amănunțite, despre 
acâsta, se adresară chiară cătră prințulă Bismarck. După 
câteva 4He cei duoi Prusieni, primiră dela secretarulă 
cancelarului următorulă răspunsă: »La însărcinarea Exc. 
Sale, vă comunică, că amândoi aveți dreptate. Cance
larului îi place totă atâtă de multă vinulă bună, ca și 
berea și din amândouă bea în măsură egală afară de 
dilele, când se află indispusă.»

;inil partidei starceviciane, au primită ordină 
dela cardinalulă archiepiscopă Mihalovici, sâ se 
întdrcă în parodii ele loră.

Berlin, 23 Octomvre — Diplomatulă 
irusiană Cr. Normann a sosită în misiune spe
cială în Brunsvică. Prințulă Bismarck a confe
rită adl multă timpă cu împăratulă despre ces
iunea Brunsvicului.

Paris, 24 Octomvre. — Trei sute de 
dowași au atacată a^I postută francesă dela 
VIondi-Madison lângă baia Papandova (Madagas- 
cară), ddr au fostă respinși cu perderl conside
rabile.

Bruxela, 23 Octomvre. — In u,rma ale- 
geriloră comunale din 4-ilde trecute, căderea ca
binetului Maiou pare inevitabilă.

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

BIBLIOGRAFI A.
In 15 Octomvre va eși de sub presă: -

Bevoluțiunea lui Horia
în Transilvania si Ungaria 

1784—1785 
scrisă de basa documenteloră oficiale de Nic. Densușianu.

Scrierea va formâ ună volumă mare peste 32 câle 
în 8° și va conține următârele capitole:

Caracterulă revoluțiunii din 1784. — Litera
tura revoluțiunii. — Fontânile istorice ale revoluțiunii.
— Românii în epoca militară. — Feudalitetea ungu- 
râscă în Transilvania. — Asupririle Româniloră din 
munții Abrudului. — Tumultulă din Câmpeni dela 1782.
— Călătoriile împăratului Iosifă în Transilvania, 1773 și 
1783. — Călătoria lui Horia la Viena în 1783. — Con- 
scripțiunea militară. — Căpitanii revoluțiunii. — Conspi- 
rațiunea și scopulă revoluțiunii. — Adunarea țăraniloră 
la Mestâcănă. — Revoluțiunea în comitatulă Hinâddrei 
și ală Zarandului. — Crișană proclamă revoluțiunea la 
biserica din Curechiu. — Ocuparea Zarandului. — Re
voluțiunea se estinde în cemitatulă Hinâdârei. — Țăranii 
atacă orașulă Deva. — Esecutarea prisoneriloră din Deva.
— Ultimatulă lui Horia, — Revoluțiunea în comitatulă 
Albei ți ală Clujului. — Câmpeni. Abrudă și Roșia. — 
Primulă căpitană în periculă — Căpitanii Cloșca și Ho
ria tînărulă plâcă asupra castelului din Galda. — Trupa 
țăraniloră de pe Mureșă atacă Vulperulă și Vințulă de 
josă. — Revoluțiunea străbate în comitatulă Clujului. — 
Revoluțiunen în comitatulă Sibiiului. — Revoluțiunea în 
comitatulă Aradului. — Organisarea mișcării. — Baro- 
nulă Brukenthal și baronulă Preisz. — Guvernulă tran
silvană și revoluțiunea. — Armistițiulă de la Tibru. — 
Misiunea lui Molnară în Zarandă. — Episcopii NichiticI, 
PetrovicI și Popovicl. — Schultz la Câmpeni. — Insurec- 
țiuneâ nobilimii. — Impăpatulă Iosifă și revoluțiunea. — 
Esecutările din Alba. — Activitatea contelui Iancovits 
până la prinderea căpitaniloră. — Petițiunile nobilimii.
— Revoluțiunea se începe de nou. — Ordinele lui Ho
ria începerea ostilitățiloră. — Țăranii resculațî respingă 
amnestia. — Convențiunea de la Ofenbaiă. — Luptele 
dela Remețî, Bradă, Lupșa și Michălenl. — Horia disâlvă 
trupa de la Câmpeni. — Impăratulă Iosifă și cestiunea 
de naționalitate în Transilvania — Prinderea căpitaniloră.
— Interogatoriulă lui Horia, Cloșca și Crișană. — Sen
tințele și esecutarea. — Horia ca ,rege< și »împărată.«
— Festivitatea din Slatna. — Alte condemnărl. — împ. 
Iosifă desființâză servitutea personală. — Expatriarea 
mai multoră țărănl. — împ. Iosifă suprimă abusurile din 
munții Abrudului. — Revoluțiunea lui Horia la 1790— 
91. — Conclusiune.

Prețulă unui exemplară: pentru România 10 fr. și 
pentru Austro-Ungaria 4 fi.

Editoră: Iacobti Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

se prefacă în us și uni, și adecă numai în nom. sing., 
ci și în tâte cașurile, unde s’a păstrată u în latina 
clasică*).

*) Acâsta nu este a se înțelege ad literam, de-âre- 
ce chiar în timpulă lui Augustă s’a mai vorbită și scrisă 
Calvos, acvoin. Totă asemenea s’a mai genet. sing. de 
deci. 1 în as la cuvântulă familia în legătură cu pater, 
mater etc.

In latina vechiă se vorbiâ și se scriâ i în respec
tivele cașuri ale pluralului ca diftongă, în cea clasică 
însă nu. Totă astfelă s’a înlocuită e prin I, ca: do
mini p. dominoe, dominis p. dominoes.

Vocativulă sing. de deci. II a fostă și la substanti
vele în ins în ie, ca: L i v i e. Acestă e însă a dispărută 
aprâpe de pretutindenea, ca și i din dativulă și ablati- 
vulă sing. ca: populo Romano în locă de popu- 
loi Romanoî. Asemenea s’au schimbată terminați- 
unea nom. plnr. la acâstă deci, eis sâu es în i.

Varietatea cea mai mare a formeloră de deci. III 
s’a simplificată și s’a supusă mai multă reguleloră ana
logiei ; deci acuma începu a se vorbi și a se scrie: c u- 
cumis p. cucumer, pulvis p. pulver, a nu mai 
declină lapis, lapideris, ci lapidis, nu bos, bove
ri s, ci bovis, nu mai Jupiter, Juvenis, ci Jovi8> 
nu heres, heris, ci heredis, nu praeceps, praecî- 
pls, ci praecipitis și multe altele.

Dativulă și acusativulă deci. III se deosebi păstrândă 
celă dintâiu primitivulă i, âr celă din urmă primi pe e 
slăbită. Terminațiunile primitive comune ale nom., acuș, 
și vocat. dela aceașl declinațiune în ees sâu eis (pro
nunțate ca diftongi) se formară așa, că nom, și vocat. 
au rămasă în es; acusat. însă și anume la cuvinte cu 
ium în genet. plur., a păstrată eis, âră mal târziu is. 
Genet. sîng. la deci. IV a lăpădată pe i din terminațiunea 
uis, râmânândă numai us; pe când dat. a păstrată ter
minațiunea cea vechiă ui spre deosebire de ablativulă 
singulară în u.

La pronume se transformă forma mehe în me, tis 
în tui, tibe în tibi, vostrum în vestrum, sibe în sibi, ole 
în iile, și la hic începu a se distinge plur. femeninului 
liae de neutrulă haec. Dela pronumele demonstrativă au 
esistată în timpurile vechi trei forme: sus, suus și sis cu 
dat. și abl. si și acuș. sem.

Dintre formele verbale, cari acum se lapădă ca în
vechite, numimă aci numai esum și esim sâu esiem (pentru 
cari se (jicea sum și sim), faxo (sg facă), levasso (voiu fi 
ridicată), duim(sâ dea ei, ele), coquițnt (sâ fârbă), 
temperint (să stâmpere ei); futurulă la conjug. III și 
IV eră deosebită de conjuctivulă presinte, ca: redibo 
p. reddam (voiu înapoiâ), largibo p. largiam (voiu 
dărui), lnfinitivulă preș. pas. avea terminațiunea er, s. e. 
amar ier (sum iubită); formele prâ-comode la vorbire 

și contrase, ca: dixti, dixe, illexe, produxe, 
scripse, extinxem, topper ș. alt. fură încunjurate 
Cuvintele cele lungi compuse în modă grecescă se 
păstrară pănă pe timpulă lui Cesare de mimicl (Laberiu 
Matiu). De altfelă Romanii au fostă cam cruțătorl cu 
derivațiunile și cu composițiunile.

Fiind-că însă cerculă ideiloră Româniloră să măriâ 
în măsura, în care se întindea și domnia loră, lim
ba latină avea lipsă de înavuțire. Pentru aceea Ci
cerone creă pe lângă terminologia retorică cea filo
sofică, formândă cuvinte noue din§ tesaurulă esistentă 
ală limbei latine sâu traducândă verbală, său împunândă 
cuvinteloră însemnări nouă. Ba chiar schimbarea mora- 
vuriloră, care firesce în curândă deveni corapțlunea loră, 
a avută mare influință asupra schimbării latinității în 
vorbire și în scriere.

Astfelă, limba latină crescu, întineri, se rafină, se 
regula și se nobilită în tâte direcțiunile în urma ștudi- 
iloră retorice-grecesci și a lecturii scrieriloră elenice de mo
delă. Modulă de esprimare se desvâltă in prosa și în poesiă 
prin influință limbei grece cu totulă altfelă, cu multă 
mai frumosă, mai dulce, mai plăcută, mal ușoră mai 
duiosă și mai abilă și câștigă cu totulă altă co- 
lorită.

(Va urma).

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



Oursulu Ia bursa de Viena
din 24 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.05
Rentă de aură i°lQ . . . 93.35
Rentă de hârtia 5°/0 . . 88.30 
Imprumutulu căiloru ferate 

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

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.10

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-*  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

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

vinii ung.............................98.25
Imprumutulă cu premiu

ung...................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.60 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 82.10
Renta de aurii austr. . . 103.45 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băncel austro-

ungare.........................861.—
Act. băncel de credită ung. 289.— 
Act. băncel de credită austr. 288.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.691/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.85 
Londra 10 Livres sterlinge 121.95

ESursa de
Cota oficială dela 1.1

Renta română (5%). . .
Renta rom. amort. (5°/0) .

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

» „ „ (5°/o) •
» » urban (7%) .

» (6°/0) ■
> (5%) •

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

< » » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

BSneuresci.
Octomvre st. v. 1884.

Cump. vând.

> >

>
>

»

H
> »
» >
» >

3711/

6’05°/0 6.20
207 2.08

Oursulu pieței Brașovu
din 25 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vând. 9.07
Argint românesc . . . . . . » 9.— * 9.05
Napoleon-d’orI..................... . » 9.66 > 9.68
Lire turcescl......................... .. > 10.92 » 10.98
Imperiali............................. . > 9.90 > 9.92
Galbeni................................. . • 5.66 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.— > 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 123.— » 124.—
Discontulă » . . . 7—10 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Trân
ti silvaniei“ se potfiL cumpăra în tutunge- 
8,57 ria lui Gross (în casa prefecturei.)

!•!

CEA MAI NOUA

Carte de Bucate
cu ^165 de recepte pagine; numai

cu prețuit! de fi,—80 cr; cu X chipuri.

Cu trimitere pe poștă numai fi.—90 cr.

I
B
I:

Bucata

fl. 1.20
Duzina

fi. 12.50

Se pote procură dela librăria editore H. 

Zeidner m BrașOTii precum și dela 

tote celelalte librării.

care 
eftij-

n
■ j

m

pe linia Teireșik-Aradu-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Teiușiî-Aradii-Bwdapesta Budapesta-Aradii-Teiușii.

E.șore ca penei! Elegante! Forte moderne!
MSK" Abia de o greutate de 6® grame!

Intre t6te pălăriile până acum fabricate nu va fi nici una 
să fi ajunsu perfecțiunea, ca ușurelele, modernele, de totă.

nele și la t6te exposițiile premiate
CELE NOVE! -^3

pălării de „burgesi“
(,,Burger“ Hute)

Aceste pălării sunlă cele mai comode, din pâslă fină, pentru Domni 
și Dame, băeți și fetițe, în t<5te mărimile dorite, de diferite 10 fețe, cele 
mai multe, gris (cenușii), cafenii, albastre, verdi etc., lucrate superbă la 
modă, și practice pentru ori ce clasă: pentru bogată și săracă, pentru 
cavaleri și burghesi, potrivite pentru stradă, la promenadă, la venată, la 
drumă, așa der, pălăria cea mai comodă, elegantă și eftină, care s’a pro
dusă până acum, pentru aceea și cele mai cerute și căutate în totă luiîiea.

— Trimeterea prin rembursă. —
Din altă parte se anunță asemenea pălării, care însă nu suntă 

decâtă o imilațiă rea a pălăriiloră mele.
De cualitatea cea mai bună și eftine pălării se potă procură sin

gură numai prin firma:

Gr< sste Hut-Agentw „Heclit/£
WIEN, I. Bez. Christinengasse G. 

(Pentru imitațiă și reproducții se avertisăză).
.... .......... ....................

Trenu de 
persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

9.50Teiwșik 2.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10
Vințulă de josă 4.04 11.09
Șibotă 4.35 11.43
Orăștia 5.02 12.13
Simeria (Piski) 5.44 1.22
Deva 6.05 1.48

' Branicica 6.34 2.21
Ilia 7.01 2.54
Gurasada 7.15 3.09
Zam 7.49 3.48
Soborșin 8.32 1 4.37
Bărzova 9.19 5.30
Conopă 9.40 5,58
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24
Paulișă 10.32 6.56 8.41
Gyorok 10.48 7.15 9.01
Glogovață 11.17 7.48 9.30
Anulai j 12.32 8.05 9.45

12.00 8.45 6.10
Szolnok 4.00 2.10 7.27
Budapesta 7.44 6.40 —
Viena 6.20 L- —1

11

Aradft-TTimișdra

Tronîi
omnibus'

Trcnu de 
pe radu o

Aradiî 6.00 12.30
Aradulă nou 6.26 12.54
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19
Vinga 7.28 1.50
Orczifalva 7.49 2.12
Merczifalva 8.09 2.30
Timișdra 8.58 3.15

Timișdra-Aradii

Trenu de Trenu 
persâne omnibus

Trcnu de Trenu 
persone omnibus

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nămeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradii

Nota: Orele

12.25 5.00
1.16 5.56
1.34 6.16
2.04 6.50
2.25 7.11
2.54 7.44
3.10 8.00

Viena
Budapesta 
Szolnok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă
Berzova
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Inlia 
Teiușil

8.25 8.35
8.00 6.55

11.14 12.28
( 3.35 5.30
( 4.00 6.20

4.16 6.39
4.47 7.19
5.02 7.39
5.25 8.11
5.57 8.49
6.18 9.18

7.11 10.27
7.48 11.18
8.22 11.57
8.40 12.27
9.02 12.57
9.32 1.45

10.12 2.58
10.47 3.46
11.14 4.20
11.46 5.06
12.21 6.15
12.53 7.00

Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu 
omnibus

PetroșenI—Simeria (Piski)

Simeria 3.08
Streiu 3.45
Hațegă 4.33
Pui 5.19
Crivadia 6.05
Banița 6.43
1*  etroșenl 7.00

Petroșeni
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Simeria
de nâpte suntă cele dintre liniile grose-

Trenu 
omnibus

8.56
9.3£

10.09
10.48
11.26
12.06
12.87

'mna.

le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecu urmările rele ale pOcatelorti tinereței (onania) slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

ISelIa,
membru a mai multoră societăți seientifice etc.

6. Place do la Nation, 6. — PARIS.

fi 

fi

fi 

fi

fi*iI

& duzinabucata

fL Iș2@' i
Elegante! Moderne! Bune! Eftine!

Nu există ceva mai bună, mai durabilă, mai eftină, ca pălăriile 
mele fabricate după propria’ml metodă cu puterea aburului, și premiate 
dela multe esposiții. Cele mai escelente suntă

„PăMrii“ — „Burgese"
din pâslă fină și mole pentru domni și copii, în ori ce mărime, pentru 
ori ce clasă, pentru săraci și bogați, pentru cavaleri, pentru burghesi și 
lucrători, în diferite 16 colori, mai multe cenușii, cafenii, măslini și vereji, 
împestrițate, albastre și negre, nuanțe deschise și închise. — Din causa 
fineței, eflinătăței și durabilităței acestor.ă pălării, se ceră de prin totă 
lumea.

Trimiterea prin provincii prin rembursă.
Comandele prin scrisori să se facă la

Hi’ii. dT. JTekete, Mut-SEanufactur, 
Wien, Mariahilf, Engelgasse Nr. 105.

Tipografia Alexi Brașovă.


