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ANULU XLVII.

NR 194. Luni, Marți 16 (28) Octomvre 1884.

BrașovtL în 15 (27) Octomvre.
Este bine se urmărimO. pasă cu pasrt enun- 

țiările ministrului-președinte Tisza cu privire la 
măsurile, ce are de cugetă a le lua pentru „sal
varea intereseloru păcii interidre din statulu un
gară. “

Pace este acjl lozinca pretutindeni. De dra- 
gulu păcii se făcu armările cele mai gro
zave în tdte statele, din iubire de pace se con- 
tractdză mereu la împrumuturi și se ceru noue 
credite. Pentru susținerea păcii s’a Introdusă mica 
stare de asediu în Prusia și se restrînge liber
tatea parlamentară în Germania, pentru draga 
pace s’a înăsprită despotismulă în Rusia; de ce 
să nu aducă și d-lă Tisza tributulă său păcii, 
de ce să nu se jdce și elă puțină de-a reacțiunea?

Vorbitorii oposiționali din dieta ungară și- 
au esprimată temerea, că ddcă spiritulă reacțio
nară se va înrădăcina în Ungaria, elă va pută 
omorî libertatea de care se bucură ea adî. Tisza 
le răspunde însă surîdândă, că elă nu se gân- 
desce la aceea ca să confisce libertatea în gene- 
ralu, ci are de gândă a înaugurâ numai o cam- 
paniă contra libertății în specialii.

Oricâtă de absurdă s’ar păre acăstă distinc- 
țiune într’ună stată ce se <ȘÂGe constitnțiunală, ea 
resultă din declararea, ce a făcut’o ministrulă- 
președinte Tisza la încheierea desbaterei proiec
tului de adresă și pe care o credemă destulă de 
importantă ca să-o lăsămă să urmeze aici. Mi- 
nistrulă (|ise:

„Domnii deputațl (oposițiunali) au vorbită 
fdrte multă de acele măsuri escepționale, ce le- 
amu indicată nu de multă și despre eari face 
amintire și proiectulă de adresă. Ei au descrisă 
lucrulă astfelă ca și când aceste măsuri ar avă 
de scopă o confiscare a libertății, în deosebi a 
libertății de pressă.“

„Onorata cameră va fi în posițiunea de a 
se pronunță în modă meritorică în acăstă ces- 
tiune, dăcă proiectu ă de lege respectivă va fi de
pusă pe biroulă ei. Una însă potă să dicu și acli 
cu hotărîre și acăsta este, că restricțiunile, ce am de 
cugetă a le propune, le voiu propune numai în 
contra năsuințeloră periculăse indicate de mine, 
nu însă în contra libertății în generală său în 
contra libertății pressei!“

„Dăr nici în acăsta direcțiune nu voiu pro
pune măsuri durabile ci — cum se obiclnuesce 
și în alte țări libere (sic!). — numai măsuri pro- 
visorice, ce nu voră fi luate pe timpă îndelun
gată. Acăsta pdte că va conturbă pe vr’unulă 
său pe altulă în ocupațiunea sa de predilecțiune, 
dăr despre o mărginire generală și permanentă 
a libertății nu păte fi vorba. “

Fiecine, care cunăsce împrejurările din Un
garia, va sci ce însămnă acăstă suspendare spe
cială și provisără a libertății. Ne aducemă aminte 
aici de cuvintele ce le-a esprimată Mocsary că- 
tră corespondentulă lui „Narodny Listy,“ că ceea 
ce a vorbită d-lă Tisza cu privire la agitațiunile 
naționalitățiloru s’a putută referi numai la Transil- 
nia. Ore dăcă se voră introduce nouă măsuri 
escepționale în Transilvania, nu va suferi liber
tatea acestei țări în generală?

------o------
CRONICA POLITICĂ.

Sâmbătă s’a terminată desbaterea generală a pro
iectului de adresă în dieta din Pesta și proiectulă Tisaiș- 
tiloră s’a primită cu 195 de voturi contra 133 și s’a 
procesă îndată la discusiunea după alineate. In ședința 

de Vineri ministru-președinte Tisza a ținută ună dis- 
cursă înverșunată contra anlisemițiloră. Intre altele Ti
sza a diisti că este cu putință, ca elă să se alieze cu 
baronulă Sennyey pentru urgenta resolvare a unoră 
cestiunl însemnate în interesulă țărei, dâr protestâză în 
contra părerei, că prin acăsta dânsulă seu Sennyey și-ar 
schimbă călărea politică.

*

Totă Sâmbătă a presentată ministrulă de finance 
Szapary budgetulă pentru anulă 1885 espuindă finan- 
cele țărei. Se dice că espunerea lui a făcută o bună 
impresiune asupra partidei guvernului. Ministrulă de fi
nance declară că în veniturile și spesele ordinare nu nu
mai s’a restabilită, ci s’a dobândită chiar ună escedentă 
și că deficitulă este evaluată cu 9 miliăne mai puțină 
ca în anulă trecută. Szapary ficsăză suma deficitului 
numai cu 11.6 miliăne. Dăcă aceste cifre nu s’ar fi do
vedită în totdăuna neesacte, păte că s’ar pută împlini do
rința ministrului ca să nu mai fie silită a cere urcarea 
dăriloră.

*

Guvernamentalii au eschisă din dieta Croației 15 
Star.cevicianî. Declarațiunea, prin care președintele Hrvat 
a motivată eschiderea, este următorea : ,Datoria acestui 
presidiu nu este numai menținerea ordinei și liniștei, ci 
și de a face posibilă activitatea acestei înalte diete. Cele 
trei ședințe din urmă ne-au dovedită că, după regula- 
mentulă ce esistă, fără măsuri estra-ordinare nu se păte 
menține ordinea dietei, cu atâtă mai puțină se păte face 
posibilă activitatea ei. Afară de acesta, legea imunității ho- 
tărăsce, că orice membru ală dietei este responsabilă nu
mai dietei de cele ce se vorbescă aci. In ședința dela 20 și 
21 Octomvre unii deputațl au vătămată demnitatea și onă- 
rea acestei diete, de aceea presidiulă s’a vădută silită a 
propune eschiderea pe 8 ședințe a deputațiloră: Hinco- 
vici, Barcicl, Pisacici, Cumicici, Rucavina, BacarcicI, Pov- 
lovicl, Valusnică, Radosevicî, FolnegovicI, Pilepitf, Tus- 
cană, Ivandija, Antonă și Davidă Starcevicl. Recunoscă, 
că procederea mea e încontra regulamentului dietei, dar 
cei cel’au făcută nu s’au gândită că voră venf aci deputațl, 
cari prin larmă și strigăte să zădărnicăscă activifatea dietei, 
— cari să ofenseze dieta într’ună modă nu s’ar lăsă 
nepedepsită nici în cea mai ordinară societate.»

Guvernamentalii și oposițiunea rămasă în dietă au pri
mită propunerea d’a nu se lăsă Starcevieianii in dietă. Când 
Starcevicianii au venită să între în dietă la 24 Octomvre 
st. n., au fostă opriți de gendarml, deși dieta încă nu 
hotărâse eschiderea loră, prin urmare oprirea loră a 
a fostă necorectă. Starcevicianii au făcută ună protestă 
cerendă dreptulă de a arătă corânei starea Croației și 
considerândă hotărârile dietei prin care s’au eschisă 25 
de membri, ca nule și fără valâre, âr dieta ca trun
chiată.

Procederea guvernamentaliloră mai multă va nutii 
agitațiunile, decâtă să aducă vr’ună bine.

*
Victoria liberaliloră la alegerile comnnale din Bel

gia a adusă după sine demisiunea ministerului Maiou. 
Oficiosulu «Journal de Bruxelles» d'ce că Regele chiar 
a dorită, ca ministeriulă să-și dă demisiunea. Noulă ca- 
binetă va avea de-o-camdată caracterulă unui ministeriu 
de afaceri și va fi compusă din membri din centrulă 
dreptă și stângă. Se mai asigură că ministeriulă după 
votarea unoră proiecte de lege va disolvâ camerele și 
va apelă din nou la țâră.

*
Sesiunea estraordinară a parlamentului en- 

glesă s’a deschisă în 23 1. c. c’ună mesagiu, care 
accentuâză necesițalea ca să se desbată din nou bilulă 
de reformă. Mesagiulă constată că relațiile Angliei cu 
tâte puterile suntă amicabile și tjice: «Scirile din Sudană 
ne lasă într’o penibilă nesiguranță; dăr energia și cura- 
giulă lui Gordonă în apărarea cetății Chartum merită 
cea mai căldurâsă recunoștință. Trupele englese de 
aceea au înaintată până la Dongola, pentru ca să elibe
reze pe Gordonă și pe cei ce i-au dată ajutoră.» Me
sagiulă cjice mai departe: >In Egipetă amă stăruită din 
răsputeri, ca să facă să se îmbunătățâscă situațiunea. 
Amă dată sprijinulă meu guvernului egiptănă în grâua 
situațiune financiară, care a resulta’ă din fiasculă confe

rinței din Londra.» In fine declară mesagiulă că opera
țiunile în Sudană voră face de lipsă votarea de credite 
nouă.»

*
Intr’unulă din numerile trecute amă publicată o 

corespondență a diarului «Csas*,  în care se spunea că 
nu mai esistă ună tractată scrisă între cele două imperii 
centrale. »Nordd. AUg. Ztg.» observă la acăsta urmă- 
tărele:

»Și acăstă uouă insinuare de rândă cade în cate
goria aceloră nesuințe semnalate de repețite ori de noi, 
de a provocă între cele trei imperiii neîncredere și neli
niște. Deărece propagandei polonese i s’a tăiată orice altă 
drumă pentru ațîțarea opiniunei publice, se vede acum 
redusă a se destinge prin nedibăcii ulmităre. Cores
pondența a apărută în >Czas« la 19 Octomvre, ăr »Pester 
Lloyd» a reprodus’o la 18 Octomvre ca luată din »Czas.< 
Aceleași revelări au fostă publicate și într’o foiă vienesă, 
cum se <jice pe basa unei comunicări din partea cores
pondentului din Viena ală foiei >Berliner Tageblatt.1 Pote 
că intențiunea a fostă să se însceneze în același timpă o 
asmuțare a celoră trei împărății în Viena, Pesta și Cra
covia. «

»N. fr. Presse» 4ice: că până nu se va desminti 
oficială cele scrise de >Czas,« temerile nu potă dispără. 
Lucrulă rămâne prin urmare încurcată.

PREGĂTIRILE ELECTORALE IN ROMÂNIA.

In vederea viităreloră alegeri, ce se voră face în 
România pentru nouăle camere, comitetulă centrală ală 
partidei naționale-liberale, representată prin d. I. 
C. Brătianu, a dată câtră alegători următorulă mani
festă, în care se resumă activitatea politică de până 
acum a partidului și care conține punctele esențiale ale 
programului activității sale viitore. Manifestulă îlă dămă 
aci în resumată.

Mai ântâiu se arată câtă de defeetuăsă eră vechea 
lege electorală din 1866. Prin noua lege electorală s’a 
lărgită colegiele, s’a garantată secretulă votului și s’a 
asigurată sinceritatea Representațiunii Naționale. Alegă
torii să 'nu asculte de cei ce’i îndămnă la abținere, ci 
să’șl dea votulă. Să judece câtă de umilită erâ țâra a- 
cum câțiva ani, și câtă de dâmnă este astăzi fundă ri
dicată la rangulă de regată. Se judece alegătorii câtă 
de mică erâ armata pănă la 1876 și între marea armată 
bine echipată de a<jf. Se judece între financele ruinate 
și discreditulă țării pănă la 1876 și între financele ridi
cate și credituIO de acjl ală țării. Să se pună în cum
pănă îmbunătățirile de totă felulă și alegătorii să’șl dea 
votulă pentru partida care a făcută mai multă bine pen
tru țâră.

S’au împroprietărită însurățeii, s’au vendulă ună 
mare numără de moșii ale statului mieiloră cultivatori, 
s’au redusă contribuțiunile personale la aprâpe nimică, 
s’au creată credite agricole s. a.

Libertăți mai nemărginite decum are adi România 
e cu neputință a avâ. Sub ce regimă s’a mai văzută 
ună asemenea usă de libertatea pressei, fără ca nimică 
să se facă spre a-lă țermuri? Libertatea întruniriloră 
publice e amenințată chiar de oposițiune. Protestele de 
abținere date de liberali conservatori nu este temeinică. 
Ei ceru întorcerea la vechea lege și esploatâză cestîunea 
dotațiunei corânei, care tocmai a avută de scopă a dâ o 
nouă putere stabilității în instituțiunile constituționale, 
căci moșiile date n’au încetată a fi ale țării, ci numai 
veniturile loră suntă destinate a acoperi cheltuelile co
rânei.

Decă multă s’a făcută pentru țâră, pentru ajutorarea 
și ușurarea poporatiunii rurale, multă mai rămâne încă 
de făcută în privința întregei organisărl a țării, în admi- 
nistrațiunea generală, și dâcă până acum nu s’a putută 
face totă, causa e că guvernulă și corpurile legiuitore au 
lucrată pentru asigurarea situațiunei politice a României.

In epoca de lucrare liniștită, ce pare că se deschide, 
se voră înlătură și neajunsurile simțite în administrațiune. 
lustiția s’a ridicată și se ridică din tji în di prin elemente 
luminate și independente ce se introducă în magistrătură.

Prestigiulă și independența ei trebue întărită însă



totă mai multă, asigurând’o în contra vicisitudineloră 
luptelorti de partide, căci acți e chiămată magistratura a 
avâ în colegiele electorale unu rolă neutru și nepărtini
torii. Instrucțiunea s’a ridicată și ea f'ârte multă. S’au 
făcută numerose creațiuni, s’au îmulțită și îndestrată 
scolele cu materialulă școlară trebuinciosă s’a îmbună
tățită starea materială a personalului didactică; s’au con
struită și se construescă numerdse localuri școlare. Se 
voră căută mijldcele cele mai nimerite spre a se dă țerii 
servicii în raportă cu sacrificiele ce face pentru in
strucțiune.

Mai multă de făcută însă este în cestiunile econo
mice. Basele ridicării economice s’au pusă înființându- 
se instituțiuni de credită, întindându-se mijlâcele de co- 
municațiune, începându-se lucrările pentru legarea por
tului de mare cu țâra întrâgă. Trebue creată o in
dustria națională, mai alesă cea care stă în legătură 
cu agricultura. Singurulă mijlocă de a înlătură crisele- 
este de a căută pe de o parte se se micșoreze impor- 
tațiunea de obiecte streine, fabricându-se în țâră parte 
din acele obiecte, și a se mări exportațiunea cerea- 
leloră.

sSă ne sprijinimă, 4>ee manifestulă, pe tâte pute
rile vii ale națiunii, să ne folosimă de concursulă tineri- 
mei luminate ce se înmulțesce în mijloculă nostru, și 
lăsândă ca reacțiunea neputințiosă să se sbuciume în 
apeluri incendiare fără răsunetă, să facemă ca epoca de 
liniște ce ni se deschide, să fie pentru România era îm- 
bunătățiriloră interiăre și rădicării ei economice/

*
Partida liberală-națională, representată prin 

d. Dumitru Brătianu încă șl-a publicată programulă său, 
pe care îlă resumămă precum urmâză:

1) . Va stărui ca în afacerile esteriore să domnescă 
o politică românăscă, o politică de pace, observândă o 
atitudine nepărtinităre și amicală și condamnândă orice 
preferință cătră unele din statele streine, în deosebi în 
deslegarea cestiuniloră economice va țină sămă numai de 
dreptulă, binele și interesulă națiunii.

2) . Ministrulă actuală n’a făcută nimică pentru 
poporațiunea rurală, care e a<Ji adusă la sapă de lemnă ; 
zapciulă, primarulă, notarulă, perceptorulă, fie-care o 
asupresce, o jupăiă fără frică de Dumnezeu și de legi. 
Scălele din 4> în 4*  s& împuținâză în comunele rurale, 
și cele ce au rămasă în ființă funcționeză numai cu nu
mele. însurățeii dela 1866 au îmbătrânită așteptândă 
pământurile date loră prin legea rurală și garantate prin 
constituțiunea dela 1866. Partida va stărui deci să se 
aplice legile, ca sărta claseloră muncităre, dela prospe
ritatea cărora atârnă prosperitatea întregei națiuni, să 
se îmbunătățâscă în modă positivă.

3) Legea milițiiloră, aplicată în modă rău voitoră 
și părtinitoră în unele părți ale țării, reclamă imperiosă 
o interpretațiune legislativă, în scopă d’a ocroti pe cetă
țeni de prigoniri. De asemenea posițiunea oficeriloră 
trebue asigurată în modă positivă în contra bunului placă 
ală conducătoriloră afaceriloră militare. Va stărui prin 
urmare ca și armata să aibă justițiă.

4) Este necontestabilă și chiară amicii guvernului o 
recunoscă, că sarcinele fiscale, ce apasă pe contribuabili, 
au ajunsă Ia nisce proporțiunl atâtă de sdrobitâre, încătă 
secă tătă avuția publică și privată, ca în nici o altă țâră. 
Dările s’au urcată cu 32°/0 peste cele ce erau pănă la 
1870. Pe lângă acestea s’au contractată împrumuturi 
nouă în sumă de 64,524,163 lei afară de altele. Redu
cerea cheltueliloră publice deci e de neapărată nevoiă 
pentru ușurarea claseloră muncităre robite.

*) Totă asemenea facă șietimologlștii romani 
în înțălesă strinsă, adecă puriștii = școlarii lui 
Cipariu, cari susțină morțișă, că limba română este o 
copiă de pe cea latină.

**) Vrândă cei dinlâiu a arătă, că limba latină este 
numai o impvesiune a limbei grece, au arătată indirectă, 
deși nu chiar marcată, aceea ce a voită să facă elă 
din urmă și alții ca dânsulă, cu alte cuvinte aceea, ce și 
eu voescă a face prin lucrarea de față, ca să 4’c& a 
arătâ influința limbei grece asupra desvoltării 
cuvinteloră și literaturii limbei latine.

5) Aceeași reducere în cheltueli și p’ună picioră 
mai mare trebue a fi operată în bugetele județene și co
munale, ale căroră venituri suntă absorbite prin cheltu- 
ell netrebuinciose.

6) Legile județene și comunale trebue imperiosă re
formate spre a se dâ localitățiloră o seriăsă și eficace 
independență în conducerea afaceriloră loră proprii.

7. Magistratura, clerulă, corpulă profesorală suntă 
astădî lipsite de orl-ce independență în împlinirea mi
siunii loră. Personalulă loră, lipsită d’orl-ce garanțiă, 
este redusă la rolulă de simpli funcționari administrativi. 
In deosebi, justiția pusă în atârnarea admiristrațiunei, a 
contenită d’a mai fi o a treia putere a statului. Va stă
rui dar ca o independență salutară să fiă asigurată cle
rului și profesoratului, iar justiția să fiă ridicată la înăl
țimea misiunei sale, la gradulă de putere care’i este ga
rantată de Constituțiune și cerută de interesulă cetățe- 
nescă. Centralisațiunea de mai susă a avută de efectă 
fatală că astădî interesele economice, materiali și morali 
ale tuturoră claseloră societăței suntă la atârnarea gu
vernului, care înăbușesce în țâră ori ce independență, 
orl-ce activitate, ori-ce viâță; acâsta ar fi însăși mărtea 
morală a națiunei. Deci trebue reformate legile ad
ministrative și economice spre a face inițiativa, ac
tivitatea și traiulă cetățeniloră neatârnate de atotă puter
nicia guvernului. Programulă încheiă asttelă:

«Acestea suntă basele principale ale programului 
nostru. A lucră pentru realisarea loră, pentru sincera și 
leala loră desvoltare și aplicare, noi credemă, că este a 
face actă de buni cetățeni, de onești mandatari ai națiunei. 
Strânsă uniți în mijlâce și în scopă, noi, pentru apăra
rea acestoră principii și pentru introducerea loră în ac
tele și’n deprinderile guvernului, nu vomă cruță nici unulă 
din mijlqcele legale, pe cari ni le dă Constituțiunea din 
1866, nici unulă din sacrificiele, pe cari ni le împune 
datoria nâstră de Români/

-------O—

SOIRILE DILEI.
Se confirmă soirea, că convocarea congresului na- 

i.ională bisericescă ală Româniloră gr. or. nu s’a făcută 
a timpădincausă că ministru de culte Trefort, șl-a esprimată 
dorința, ca congresulă să nu se întrunâscă decâtă în 
una Ini Noemvre, deorece diua de 1 (13) Octomvre 

coincide (?) cu aniversarea lui Horia și Cloșca.
—0—

Scandalele poliției din Peșta încă nu s’au scosă 
tâte la lumina dilii. S’a ordonată acum cercetare în- 
contra unoră funcționari și organe d’ale poliției pentru 
diferite delicte încă nedovedite pănă acum. Incontra că
roră pereâne nu se spune.

—0—
La 23 Octomvre, tribunalulă de presă din Pesta a 

avută să judece ună procesă de calumniă între Franz 
Sima, redactorulă fâiei «Szentesi Lap,« și între Dr. Colo- 
mană Csato, advocată în Szentes. Amândoi erau și acu- 
satorl și acusațî. Tribunalulă a recunoscută pe amân
doi vinovațl și, fiindcă două sentințe reciproce se nuli- 
fică, acusații au fostă achitați, avândă însă să plătâscă 
în comună cheltuelile de judecată. Sima nu s’a mulță- 
mită cu sentința.

—0-
Linia căii ferate locale Târgu-Mureșu'ui-Reghinulă- 

săsescă, care va avâ o lungime de 28 chilometri, se 
construesce de firma din Pesta Koliner și Comp, pentru 
suma de 680,800 fi.

—0—

Ni se anunță, că Reuniunea română de cântări și 
musică din Caransebeșă aranjâză cu concursulă d-lui 
Ioană PospischilI, directoră de musică și a musicei mili
tare din locă, Sâmbătă 13/25 Octomvae 1884 în sala 
«pomului verde« o producțiune cu următârea programă: 
1. Offenbach Ouverture din Operetta «Orpheus.» 2. Po- 
povicl. «Ună regretă.» 3. Hiller. ,Rămasă bună patriei/ 
4. Florescu. ,Steluța.» 5. Beethoven. «Imnulă nopții.» 
6. Nichi. «Eram pe ună vârfă de munte.» 7. Jeschko. 
»Potpourris.« 8. Giroud. «Libertatea.» După produc
țiune urmâză jocă. Inceputulă la 8 ore sâra. Membrii 
reuniunei au întrare liberă. Prețulă intrării de persână 
80 cr. de familiă 1 fi. 60 cr.

—0—
Numărulă casuriloră de morte violentă a crescută în 

Austria în modă îngroziloră de 10 anlîncâce. Mai multă s’au 
îmulțită sinuciderile. In 1870 au murită 8826, în 1880 după 
datele esistente 11,065 persâne de mârte violentă. Nu
mărulă sinucideriloră s’a suită dela 1510 în 1870 la 3649 
în 1880 , prin omoră sâu lovituri mortale au mu
rită 636 în 1870 și 640 persâne în 1880, nenorociri 
6297 în 1870 și 6321. în 1880, din cause necunoscute 
379 în 1870 și 459 în 1880, prin esecutare 4 în 1870 
și 5 în 1880, de turbare 46 în 1870 și 92 persâne în 
1880.

—0—
Cetimă în »Telegrafulă«: .Aflămă cu plăcere că 

ună română din Transilvania, d. Mircescu, stabilesce în 
apropiere de abatoriulu (tăiăre) din BucurescI o fabrică 
în care se va utilisâ sângele, ce se pierde acum fără 
nici ună folosă, pentru producerea vopselei cunoscute sub 
nume de Albumin.»

In «Carpații» cetimă: »Aflămă că societatea «Car- 
pații Român/ din Craiova face deosebite pregătiri pen
tru serbarea centenarului lui Horia, care va avâ locă în 
sâra de 21 curentă, în sala teatrului Theodorini. Ser
barea promite a fi splendidă; ea va începe cu o parte 
literară-musicală și se va termină cu danță. Aflămă ase
menea că costumulă națională pentru dâmne va fi pre
ferită. «

—0—
«România Liberă» află, că vinurile nouă de Odo- 

bescl suntă fârte eftine, adică: Vadra de Moldova se 
vinde pe 1 leu și 90 bani (cam 90 cr.) iar cea de Mun
tenia pe 1 leu și 45 bani (cam 65 cr.).

—0—
Totalulă subscrieriloră împrumutului comunei Bucu

rescI de 16 miliâne a fostă de 52 miliâne în țâră și 
108 miliâne în străinătate, ceea ce face 160 miliâne, a- 
dică de 10 ori mai multă decâtă s’a cerută.

—0— *
Preotulă lipovână Ghirilă Ihora, condam

nată în Rusia pentru omoră la 20 ani muncă sîlnică în 
Siberia, după 18 ani de pedâpsă a scăpată ș’a venită în 
Galați. Slabilindu-se, dice «Vocea Covurluiului,‘ în cuar- 
talulă IV, a fostă prinsă și predată justiției. S’a găsită 
a elă o mulțime de obiecte pentru fabricarea de monelă, 
cari tâte au fostă secvestrate.

Se confirmă scirea dată de «piarulă de Vesera*,  că 
ducele de Cumberland a dată o patentă, în care declară 
a luâ guvernamentulă ducatului Brunșvigă si’șl reservă 
dreptulă de a da ordinile mai târdiu pentru a-i se aduce 
omagiele cuvenite. Ducele declară, că va guvernă con- 

’ormă cerințeloră consituționale ale imperiului și ducatului.
—0—

13.

FOILE T ONU.

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

(Urmare)

Desvoltându-se limba latină prin influința limbei 
grece, după cum amă arătată, în măsura aceea, în carea 
crescea și să întindea și puterea Româniloră, idiomulă în- 
vățațiloră și fruntașiloră romani se deosebi totă mai tare 
de ală poporului. Ba, limba latină dusă de amploiații și 
soldații romani în provincii și adoptată de inteligința din 
trânsele începu a se deosebi în pronuțarea și desvolta- 
rea sa de cea vorbită în Roma, și astfelă se facea deo
sebire între liugua urbana și peregrina între urbanitas 
in sennone și peregrinitas sâu peregrina insolentia și 
intre latine loqui sâu latinis verbis loqui. îndată după 
acâsta se iviră și comentatori seu așa numiții glossema- 
toruin®) scriptores. Aceștia numiți și glosografi

*) glosseniă, ătis cuvântă întunecată, care are tre
buință de esplicațiune, de comentariu; glosseinatorum 
scriptor - esplicatoră de cuvinte, de espresiunl întune
cate sâu puțină cunoscute.

(glossographi) comentară, adecă esplicară cuvinte său espre- 
siuni ne mai cunoscute sâu puțină cunoscute pe timpulă 
loră. După aceștia se ivescă alțl scriitori, cari recunos- 
cândă asemănătatea sâu analogia, egalitatea și rudirea 
limbei grece cu cea latină, — ună lucru la care nu se 
cerea multă bătae de capă, nici o minte prâ ageră —, 
apucară o direcțiune elinistică, derivândă nu numai sin
guratice cuvinte și espresiunl, ci întrâga limbă latină din 
cea grâcă*).  Astfelă scrise Tiraniu (Tyrannio) ună opă: 
nepi 'Pwp.aix'qț StaXezTou vrând a arătâ, 8ti â<rav âx- 
vfjg 'EXX^vixTîț, că limba latină este din cea elină. Di- 
dimu (Didymus) Chalchenteru (Chalcenterus) scrise âră 
ună opă: rapt Tije; xapd 'Pupător dvaXoyfaț, în care elă 
încercă a documentă, câ latina e numai o copiă*)  o im- 
presiune a limbei grece. Hipsicrate (Hypsicrates) scrise 
ună opă: snper bis, que a Graecis accepta sunt**)

Pasulă celă din urmă și celă mai. mare spre per
fecțiunea limbei latine îlă făcură poeții, cari se iviră pe- 
la sfîrșitulă acestei periâde. Ei cultivați prin studii teo
retice și practice, precum și prin instrucțiune sub con
ducerea învățătoriloră greci și a opuriloră literare de 
felulă acesta, și totdodată prin lectura celoră mai esce- 
lențl poeți greci, împintenațl de prosaicii mai însemnați 
ai națiunii loră, cultivară cu mare succesă terenulă lim
bei poetice. Acești poeți au fostă mai alesă Vergiliu, 
Horațiu, Tribulă, Properțiu, Ovidiu și alții. Sub dânșii 
limba latină poetică ajunge gradulă celă mai înaltă de 
desvoltare și de eleganță, precum și retorica și-a ajunsă 
sub Hortensiu și Cicerone punctulă culminațiunei.

Sub numiții poeți principiulă cantității ală elinis- 
mului ajunse singură predomnitoră așa, incâtă de ac- 
centă nu mai putea fi vorba. Chiar și apostrofarea Iui 
s la finea cuvinteloră s’a evitată și fără de nici o greu
tate s’au Introdusă și stabilită cele mai felurite metre, 
mai vârtosă h ecsametrulă*)  dactilică.

Pănă pe acestă timpă, adecă pănă la numiții poeți 
influința limbei grece asupra celei latine se manifestâză 
mai numai în privința literară și a aleganței limbei, âră

*) Despre limba română încă s’a susținută, că nu e 
aptă de hecsametru, însă chiar puținele încercări 
de pănă acuma au. dovedită contrariulă.



Guvernulă bulgarii a daLC o pensiune de 150 franci 
pe lună cunoscutului capă de insurgenți Peco PavlovicT, 
care de vr’o 2 luni petrece în Sofia, fugindă din Bel- 
gradă unde guvernulii serbescă i-a confiscată Iotă averea.

—0—
Guvernulă rusă a comandată 700 vagone speciale 

pentru transportulă armatei pe căile sale ferate. Aceste 
vagâne se construescă de cătră casa Welcorn et Comp.

—0—
Guvernulă belgiană a stabilită serviciu telefonică 

între Bruxela și Antwerpen. Astfelă de servicii se voră 
stabili "în curendă între Bruxela și Luttich, Verviers, 
Mons, Gent, Charleroi și Lowen. Serma telefonică se în- 
trebuințeză alâtă pentru telegrafiată câtă și pentru tele- 
foniată. Pentru 1 francă, oricine pote vorbi 5 minuLe 
din Bruxela în Antwerpen și anume din propria sa ca
meră, dâcă îi e legată prin telefonă cu loculă centrală.

—0—
Ună batalionă de vânători francesl din garnisdna 

Versailles a primită ordină să fie gata de plecare la 
Tonchingă.

—0—
Poliția din Petersburgă a confiscată o tipografiă se

cretă în năptea de 19 Octomvre n. și a găsită o mul
țime de documente privitore la ună atentată de omoră 
proiectată în contra Țarului. S’au făcută mulțime de a- 
reslări.

—0—
Cassagnac nu înzadară s’a ostenită căutându-și a- 

derenți. linulă din aceștia, Iullien, care a murită deu
năzi în Marsilia, i-a lăsată o moștenire de 3 milione.

—6—
Diarulă din New-york «The World*  (Lumea) a ser

bată diua de 5 Octemvre a. c. Edițiunea fâiei a trecută 
în acea di peste numărulă de 115, 170 esemplare. ț)ia- 
rulă a apărută în 12 c61e folio 'mare, avândă 17 colone 
inserate și 2256 diferite anunțuri.

de atunci în încăce ea începe a se manifestă și asupra 
desvoltării (mai puțină a formării), adecă asupra în
mulțirii cuvinteloră și a e spre s i un il oră, 
precum și a construcțiuniloră. Așa ceva a 
fostă lucru naturală, fiindă pe de-o parte publiculă cultă 
prin lectura scrieriloră elenice dedată cu atari lu
cruri, eră pe de alta rudirea ambeloru idiăme nu 
făcea să bată tare la ochi espresiunîle și construcțiunile 
grecești. Acăsta maniă de a întrebuința cuvinte și dic
țiuni grecesc! chiar și în vorbirea de tăte dilele a clase- 
loră mai culte, care (maniă) a începută și a crescută în 
periăda lui Augustă, a fostă stârnită prin multa îndelet
nicire cu gramatica și stilistica grâcă, prin zălâsa lectură 
a scriitoriloră grecești de totă felulă și prin dâsa comu- 
nicațiune cu sclavi greci ca pedagogi și instructori 
și cu literațl în și afară din Roma. Se născu dară o 
grecomaniăcași la Românii din regată o franc (es)o- 
maniă, ârăla cei din Austro-Ungaria o germanomaniă, 
maghiaromaniă său chiar slavomaniă.

Cu totă influința, ce a eserțat’o limba grâcă asupra 
celei latine, acăsta totuși a rămasă curată în decursulă 
periddei acesteia, și nealterată în firea sa. Acăstă 
curățeniă ea o datoresce oratoriloră de stată, cari pu- 
nându-se în mijloculă poporului și remânândă credincioși 
spiritului acesteia, s’au păzită pe sine și comunitatea po
litică de influința străină. Oratorii au celă mai mare

—0—
In orașulă provincială francesă Montauban, unde fe

meile desfrânate suntă în numără forte mare, primarulă 
orașului a dată următorulă edictă: «Femeile întreținute 
voră fi admise numai în logea de rangulă ală 2-lea. Fe
meile «ambulante*  voră avă locă în logea de rangulă ală
3-lea. Pentru închiriarea acestoră loge, suntă datore a 
se pune mai nainte în înțelegere cu directorulă teatrului, 
care păte dispune de acăsta afacere după plăcere.

Dar femeile oneste cari nu dispună de bani să 
închirieze o loge în rangulă înteiu, cum se voră simți 
în rândă cu «alesele*  de mai susă? Măsura luată nu e 
de locă dibace. ------o------

Invitare.
Despărțământulă cerc. X. (Clușiu) ală «Asociațiunei 

transilv. pentru literatura și cultura poporului română*  
va țină adunarea sa generală de ăstă ană la Clușiu în 
2 Noemvre st. n. după amâdi. Suntă invitați drept aceea 
p. t. domnii membri din acestă despărțământă și alți a- 
micl ai literaturei r și culturei poporului română, și cu 
totă respectulă rugați, se nu pregete a se presintâ la nu
mita adunare generală câtă mai numeroși.

Clușiu, 25 Octomvre n. 1884.
Comitetulu despărțem. cerc. X. alu ,Asociațiunei transilv.*

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

PROVOCARE LA PRENUWIERAȚ1UNE! 
Avândă în vedere că în patria năstră legile finan- ’n nihiliștiloră. Căpitanulă de artileriă Paknito-

ciare și în deosebi legile pentru contribuțiune atâtă suntă nof, locotenentulă Rogatenef și alți trei oficeri încă erau 
de încurcate, încâtă contribuentulă nici după folosirea în-1 amestecați în conspirațiune și au fostă condamnați cu

delungată a legiloră referitdre la acestea nu se pâte în
destulă și cu acuraleță a se orientâ în privința îndato- 
ririloră sale față cu statulă, mi-amă propusă a publică 
ună manuală îndrumătoră în privința acesta, din care 
totă insulă cetindă se va pute orientâ câtă se p6te mai 
ămurită. Cartea va apără sub titlulă de:

Indreptătoră de folosă 
în privința dăriloră directe și indirecte și răfuirea com- 
petințeloră, manipularea loră t. c. 1. Opulă va cuprinde 
cam 150 pagine și e pusă sub țipară.

Pentru cunoscerea și aprețiarea opului acestuia amă 
onore a însemna cumcă este scrisă în stilulă celă mai 
populară și mai ușoră de pricepută, se va ocupă cu 
tote câte numai e bine, dar și de lipsă neapărată a le 
sci toți contribuenții. La totă felulă de contribuțiune 
amă adusă esemple practice și pentru mai ușoră calcu- 
are a aruncului pentru cei competențl,— amă pregătită 
cheia aruncuriloră pebasa căreia densii cu ușurință — 
îșl potă face destulă chemărei, și publiculă contribuentă 
pe calea cea mai ușără va pută cunăsce greutățile și 
îndatoririle sale; totă de odată va sci când, unde și în 
ce cantitate are să împlinăscă îndatorirea sa. Pentru 
ajungerea scopului cu care amă dorită să fiu spre folosă 
concetățeniloră patriei, cartea acăsta o amă făcută în 
limbele: ungară, germană și română cu întrebări și răs
punsuri. Afară de contribuțiunea dreptă — accisele și 
darea de consumă, mi-amă îndreptată atențiunea spre 
manipularea competințeloră, amă arătată competințele 
timbrale ce suntă de dată cu ocasiunea pertractărei moș- 
tenitoriloră la întabulări și la procese. Prețulă prenu- 
merațiunei de 1 esemplară e 1 fl. v. a.; colectanții de 
10 esemplare, primescă 1 esemplară ca rabată, său pre- 
țulă corăspundătoră ală esemplarului, care la colectare 
pote fi reținută. Librariloră li se garantâză 20% fără 
privire la numărulă cărțiloră vândute. Pentru cruțarea 
speseloră poștale esemplarele prenumărate se potă primi 
de-a dreptulă de la mine eu mandată poștală, în care 
casă esemplarele prenumărate voră fi trimise francate la lo
culă destinațiunei. De ârece numărulă esemplariloră ce se 
voră tipări va atârnă de la numărulă prenumăranțiloră, spre 
orientare mă voiu rugă, ca prenumărațiunile să se efep- 
tuâscă câtă mai curendă. Esemplarele prenumărate voră 
fi trimise la locurile destinațiunei cu începutulă lunei.

Fă getă în Comitatulă Garașîu-Severină, Octomvre 
1884. Bela Veress.

Controlorii la oficiulu reg. 
de Contribuțiune.

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

SOIRI TELEGRAFICE. 
ISerlin, 25 Octomvre. — Scrisdrea duce- 

celui de Cumberland cătră împăratule Vilhelm, 
prin care arată că a luatu. guvernarea în Brun- 
svigu, a respins’o protestândă.

Agram. 25 Octomvre. — Dieta croată a 
primită propunerea de înăsprire a regulamentului 
dietei. — In contra eschiderii din dietă, Starce- 
vicianii au îmânatu președintelui unu protestă, 
în care declară de nule și nevalabile ori ce hotărîri, 
ce s’au luată și se voră luă de dieta trunchiată.

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

DIVERSE.
Eseoutarea a 8 nihilîști. — Cu data de 18 Octom

vre se comunică din Petersburg, că în săptămâna tre
cută — nu se spune în ce iți — au fostă esecutațl în 
citadela optă nihiliști: sâșe bărbați și două femei. Băr
bații suntă toți militari, între cari și locotenentulă-colo- 
ntiă Aschenbrener,care mai deunăzi comandă în Rusia
sudică ună regimentă. Elă a fostă acusată că propagă 
nihilismulă în armată și că pusese la cale o conspirați- 
une, cu scopă de a revoltă întrăga armată și de o trece

conducătorii loră cu toți. Cele două femei, care au fostă 
eseculate împreună cu cei șăse oficeri, au fostă: Mary 
Figner, o fată de preotă, tânăra de o frumsețe și inteli
gentă rară; ea a luatu parte se <Țice, la tote conjurați- 
unile câte s’au pusă în lucrare dela 1878 încăce; ea e 
desemnată ca autârea aceloră propagande nihiliștice, ce 
s’au observată în armata din Caucasă nemijlocită după 
omorîrea împeratului Alexandru; a doua a fostă Wolkens- 
tein, acusată că a protegeată și a ascunsă pe Degajef, 
ucigașiulă colonelului Sulejkin. Publiculă din Peterburgă 
n’a sciută nimică nici de timpulă nici de loculă nenoro
citei esecuțiunî, ba nici chiară cunoștință n’a avută de 
trădările judecătorești, ce au premersă esecutării. Acestă 
procesă s’a făcută în t6tă liniștea într’o casă mică, ai 
cărei locuitori nici nu visau de cele ce se petreceu sub 
același coperișă. Afară de judecători, de advocațl, de 
martori și de miniștri, nimenea n’a putută străbate în 
sala tractăriloiă tribunalului de răsboi, ce se instituise 
pentru acestă scopă. Astfetă 14 persâne au fostă con
damnate la mârte. Țarulă apoi a grațiată pe șăse din 
condamnați. Dâcă armata chiar a îmbrățișată nihilismulă, 
apoi nesuferită stare trebue să domnâscă în Rusia.

Revederea. — O scenă pătrundlătâre s’a întâmplată 
nu demultă la o processiune dintrr’ună sată de lângă Lille. 
Comedianțî jucau în mijloculă pieței înaintea săteniloră 
cari priveau cu gura căscată. Deodată o țărancă se îndâ- 
să prin mulțime, se suie pe estradă și ia în brațe pe o 
comediantă, o fată care îmbrăcată în sdrențe tocmai jucâ 
ună jocă bizară. Femeia luă fetița, o trase după sine și 
o duse acasă, în soțită de mulțimea care privea uimită. 
Suntă 10 ani de când îșl plânge pe fiă-sa, misteriosă 
dispărută, și acumă din întâmplare o află. Pe fetiță o 
furaseră în vremea aceea țigani de lae. Poliția a înce
pută a face cercetarea contra bandei comedianțiloră.

Importantă pentru bătături. — Obținerea unui 
adevărată bună mijlocă pentru înlăturarea deplină și ra
dicală a bătăturiloră, fără dureri, este de sigură dorințe 
multoră paciențl, cari suferă de durerile grozave ale bă
tăturiloră. De ună atare mijlocă dispune acum domnulă 
farmacistă Schneid, posesorulă apotecei «St. Georgs a- 
potheke in Wien, Wimmergasse Nr. 33,< care 
înlătură sub garanțiă în câteva <Țle, orice bătături, piele 
scorțăsă și negei, în modă perfectă și fără dureri. Mul- 
țumitele și scrisorile de recunoștință cari în fiecare (ji 
se trimetă din tote părțile domnului farmacistă Schneid, 
servescă ca totă atâtea probe despre bunătatea mijlocu
lui său, si ne vedemă îndemnați a recomanda fiecărui 
pacientă de bătături de a face o încercare cu acestă 
mijlocă, ce se capătă directă dela producătoră.

RECTIFICARE.
In foiletonulă din N-rulă 190, pag. 3, colâna 3, 

rândulă 5 de josă să se cităscă priu’ quam în locă de 
prin quam și artubu în locă de artuba. — In foiletonulă 
din <N-rulă 191, pag. 2, colăna 1, rendulă 11 de josă 
(la mijocă) să se cităscă comininuit în locă de com, mi- 
unit; colăna 2, rândulă 9 de josă eum, sos în locă de 
eum sos; colăna 3, rendulă 10 și 9 de josă <£pița£io în 
locă de dpTcacpw și xăcttw în locă de xXărcoi) ; apoi pag. 
3, colăna 1, rândulă 4 de susă cpXua£ în locă de oXăaț; 
colăna 2, rândulă 7, 9, 12 și 14 de susă Metrofane este 
în locă de Metrofane est, repangus în locă de repandus, 
accnmbere în locă de acuințbei’e și pro commodo în locă
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merită pentru desvoltarea și cultura națională din acăstă 
periădă. Acuma se ivi și-și primi espresiunea și clasici
tatea întemeiată pentru tote timpurile, care clasicitate s’a 
desvoltată din spiritulă celă luminată ală Romaniloră. 
Seriositate solemneiă, liniște în intuițiune 
frumseță și corectitate a formei suntă resul- 
tatele limbistice din acăstă periodă.

Perioda IV.
Perioda său partea a patra și cea din urmă cu

prinde timpulă dela mârtea lui Augustă până la căderea 
imperiului romană de occidentă său dela 14 până la 480 
(476) d. Cr. In acăsta periădă putemă constată, că lim
ba latină clasică a câștigată cam până pe la anulă 166 
d. Gr., sub împăratulă Marcu(s) Aureliu(s), care tarmăză 
punctulă solstițială ală istoriei romane, tată mai multă 
terenă.

Limba latină însoți oștirile romane victoriose până la 
marginile imperiului. In frumseță, în eleganță ea n’a 
mai câștigată de locă, din contra a perdută în privința 
retoricei; flind-că împărații următori în despotismulă loră 
sugrumară libertatea vorbirii. I s’a închisă așadară te- 
renulă acela, pe care ea îșl luase ună avântă așa de 
mare și să înălțase pănă la acelă gradă de eleganță, de 
frumseță, de elasticitate și de perfecțiune, încâtă nu nu
mai că să pută măsură cu grâcă, ci în unele pri
vințe, după chiar judecata scriitoriloră greci, o și în
trecu. Astfelă Plutarchu laudă frumseță și scurți- 

țimea espresiunii romane, figuratele'însemnări ale cu
vinteloră și eufonia și alte calități eminente ale limbei 
latine; elevâză pătrundimea aceleia, întrebuințândă ea mai 
a rare-ori preposițiuni ca cea grâcă și neavendă articulă 
și recunâsce, că cuvântulă vil’tns nu se pâte traduce. 
Totă astfelă afirmă Casiu, că vorba latină anetoritas nu 
se pote traduce în greca printr’ună singură cuvântă.

Pănă când Roma a fostă punctulă centrală politică, a 
rămasă ca atare și pentru limba latină. îndată ce însă 
împărații următori Iui Augustă ridicară cele mai multe 
provincii pe o trâptă cu capitala, cu adevăratulă scaună 
alu latinității, Roma încetă de a mai fi centrulă și pen
tru limbă, și poporulă dintr’ensa nu se mai putea făli a 
inima bătălâre, însuflețitore, principiulă asimilitoră de na
ționalități streine în enormulă stată. Preponderanța na
țiunii și a limbei romano-latine s’a perdută cu încetulă 
și dimpreună cu dânsa și curata latinitate romană.

Ce s’atinge însă de elasticitatea limbei latine, pu
temă constată, că aceea s’a mai desvoltată multă timpă prin 
renumiții și clasicii autori din acăstă periodă, precum: 
Suctoniu(s), Tacitu(s), Seneca, Vaier iu(s), Ma- 
ru(s), Fabiu(s), Cvintiliană (Quintilianus), Pli
ni u(s) celă bătrână și celă tineră și mai malțl alții pro- 
saiti și poeți. Insă în eleganță, în frumseță etc. limba 
latină n’a mai câștigată de locă, prin urmare ea a câș
tigată cantitativă, dâr nu calitativă. (Va urma).



Cursulu Ia bursa de Viena
din 25 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară60/0 123.10 
Rentă de aurii 4°/o • • • 93.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.80 
Imprumutulti căilor ii ferate

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

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.40

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(3-*  emisiune) . . . .104.10 

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

mișă........................... 100.
Bonuri cu cl. de sortare 99.— 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

vină ung............................98.25
împrumutului cu premiu

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

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

ungare......................... 861.—
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 287.25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI................. 9.70'/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.90 
Londra 10 Livres sterlinge 122.10

Sursa <1© Bucuresci.
Cota oficială dela 13 Octomvre st. v. 1884.

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

» convert. (6%) . . V
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . > >
Credit fonc. rural (7°/0) . . »

„ » (5°/o) • n H
» » urban (7°/0) . . > >
. » » (6%) . . > »

» , > (5°/0) . . • »

Banca națională a României 141.8
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 370

< » » Națională . . 241
Aură.................................... 605°/0
Bancnote austriace contra aură 207 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Octomvre st. r. 1884.

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

Numere singuratice din „Gazeta Tran 
silvaniei“ se potd cumpăra în tutunge 
ria Iui Gross (în casa prefecturei.)

1^.

I
I
8I

I
8 
i

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu se 

potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 

condițium și în tote mărimile.

lustinianu M. Grama.
depositarulu. fabricei în Brașovu.

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teiușd-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de statft reg. ung. ■

Predealil-Budapesta Budapesta—IPredealu

I

■

BucurescI 7.15
Predealu 1.09
Timișă 1.33
Brasovtt 2.06

( 2.16
Feldiâra 2.44
Apatia 3.03
Agostonfalva 3.1,8
Homorodă 3.51
Hașfaleu 4.51
Sigliișora . 5.11
Elisabetopole 5.39
Mediașă 6.00
Copșa mică 6.29
Micăsasa —
Blașiu 7.02
Crăciunelă —
Teiușă 7.38
Aiudă 7.55
Vințulă de susă —
Uiora —
Cucerdea 8.24
Rliirisă 8.48
Apaliida —

10.08Clușiu 10.18
Nedeșdu —
Ghirbău _
Aghirișă —
Stana —
Huiedină 11.33
Ciucia 12.06
Bucia —
Bratca __
R6v 12.51
Mezo-Telegd 1.21
Fugyi-Vasărhely —
Vârad-Velințe —'

Oradia-mare ■. 1.49
ț 1.54

P. Ladâny 3.14
Szolnok 5.10
Buda-pesta 7.30

Viena 2.00

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

peraone
Trenu 

omnibua
Trenu 

de 
persone

_ — —
— — 3.5C
— — 10.15
— — 10.50
6.30 5.45

7.09 6.28
7.41 7.07
8.09 7.42
8.53 8.51

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

1.29 3.06
1.45 3.22
2.26 4.15
2.48 4.44
3.12 5.10
3.19 5.19
3.36 5.47
4.10 6.38
5.39 8.51
5.59 9.18
6.28 8.U0

6.54 8.34
7.10 8.59
7.25 9.35
7.49 10 16
8.11 11.04
8.52 12.17
9.11 12.47
9.29 1.21
9.52 2.05

10.27 3.08
10.46 3.39
10.56 3.55
11.04 4.06
11.14 7.30

1.47 11.05
4.40 2.37
7.44 6.40
6.20 2.00

Viena 8.25
Budapesta 8.00
Szolnok 11.24
P. Ladâny 2.01
Oradea mare £ 4.11

4.21
Vărad-Velencze 4.29
Fugyi-Văsărhely 4.40
Mezo-Telegd 5.02
Râv 5.46
Bratca 6.0y
Bucia 6 28
Giucia 6.52
Huiedin 7.32
Stana 7.51
Aghiriș 8.12
GhirbSu 8.24
Nedeșdu 8.38
Clusiu ( 8.57

’ ( 9.23
Apaliida 9.50
Gliiris 11.15
Cucerdea 12.04
Uiora 12.12
Vințulă de susă 12.19
Aiudă 12.45
Teiușu 1.15
Crăciunelă 1.44
Blașu 2.00
Micăsasa 2.34
Cop șa mică 2.52
Mediașă 3.27
Elisabetopole 4.01
Sigișdra 4.50
Hașfaleu* 5.08
Homorod 6.47
Agostonfalva 7.36
Apatia 8.09
Feldiora 8.41

BrașovQ

Timișă

9.20

—
Predealu —

BucurescI —

T renii 
de 

pcrsdne

Trenu 
om ni bus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

8.35 3.30 8.00
6.55 9.45 2.47

10.55 12.18 6.36
2.04 1.59 10.09
5.13 3.20
9.37 3.25
9.45 —
9.59 —

10.28 8.56
11.41 4.31
12.15 —
12.48 —

1.48 5.28
3.21 6.01
3.54 LL
4.34 —
4.52 —
5.11 —
5.40 7.08
6.00 7.18
6.29 —
8.14 8.29
9.49 8.53
9.58 —

10.07 .—
10.42 9.17
11.32 9.40
12.03 —
12.24 10.12
12.43 —

1.22 10.45
2.24 11.07
3.06 11.29
4.17 12.15
4.51 12.30
7.07 1.32
8.10 2.04
8.46 2.24
9.20 2.44

10.15 3.15
6.00 3.25
6.57 4.03
7.32 4.28

10.25

Nota: Orele de nopte simtă cele dintre liniile grose1

Tipografia Alexi Brașovă.

Tciușfr-Aradii-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenfi
, pcrsdne omnibus omnibus pe radu e omnibus

Teiusiis 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.1.4 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradiî 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bârzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8 40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradik 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

( 12.00 8.45 6.10 Sibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-lnlia 12.21 6.1o
Viena 6.20 — — Teiușu 12.53 7.00

Aradii-TÎBuișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persone omnibus

A radii 6.00' 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TtmisâraJ 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu do Trenu Trend
peraone omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3/,
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
A radii 3.10 8.00 Simeria 12.37


