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Mercuri 17 (29) Octomvre

Brașovu în 16 (28) Octomvre.
Unulu din amicii fdiei ndstre, multă îngri- 

jată de causa ndstră națională, care doresce să-o 
vddă apărată pretutindeni și în totă modulă po
sibilă, ni-a adresată o scrisdre, în care dice între 
altele:

„Așteptamă cu nerăbdare ca deputății noștri 
naționali din Bănată și Țâra ungurăscă, câți se 
află în dieta ungară, să dea ună semnă de viăță; 
speramă că voră presentâ și ei ună răspunsă se
parată la mesagiulă tronului. Să ne credeți că 
tăcerea loră e descurăgiătdre pentru noi. Prea 
multă prudență... Noi vă rugămă, d-le Redactoră, 
dăcă credeți oportună, a ne lumină în acestă 
punctă prin „Gazetă,“ale cărei principie și mo
dulă de a vedă ni-lă însușimă întru tdte . . .“

Mărturisi mii, că și noi amă fostă în aceeași 
situațiune ca și scriitorulu rânduriloră de mai 
susă. Și noi amu așteptată ca deputății de par
tida națională română, mulți puțini câți suntă, 
să-și ridice vocea cu ocasiunea desbaterei adresei 
în apărarea causei Româniloră asupriți și amă 
și dată . espresiune acestei așteptări în revista 
ndstră dela 11 Octomvre st. n.

Așteptările ndstre nu s’au împlinită pănă în 
momentulă de față. Desbaterea adresei s’a ter
minată, fără ca vr’unulă din deputății noștri na
ționali să-și fi rădicată glasulă. N’avemă nici o 
informațiune directă despre motivele, din cari 
memoiații deputațl și-au impusă acăstă reservă, 
de aceea nici nu suntemă în stare de a dâ ami
cului nostru vr’o deslușire în acăstă privință, 
pănă când nu vomă cunăsce aceste motive.

Deocamdată însă citimă într’o corespondență 
din Peșta a „Luminătorului44 următorele rânduri, 
cari au scopuiă să espiice atitudinea reservată a 
deputațiloră naționali cu ocasiunea desbaterei 
proiectului de adresă:

„A speră ori a gândi la trântirea guvernnlui 
actuală, ori la o schimbare a sistemului, nu se 
păte pân’atunci, până când Bismarck mai are 
trebuință de uneltele, ce tocmai îi facă serviciele 
dorite. Se nasce deci întrebarea pentru naționali, 
că: este oportună și folositoră causei a păși acum 
cu pretensiunile loră ori ba? Credă că ămenii 
cu bună pricepere și cu matură judecată voră 
răspunde negativă la acăstă întrebare și voră află 
de prudentă și motivată ținuta reservată a națio- 
naliloru.44

,,Dâr mai este și altă împrejurare dâmnă de 
considerată. Se scie că naționalii de toți suntă 
abia cam 18, dintre aceștia ună unici} Serbă, 
vr’o 3 Români și ceilalți suntă Sași. Aceștia nu
mai în acelă casă potă să producă ună efectu, 
dâcă le-ar succede a se înțelege între sine și a 
se constitui într’ună unică partidă națională, și 
ar pâșf apoi în solidaritate pentru principiulu și 
pentru scopuiă comună. Timpă este, ocasiunea 
li se oferă ori când în < 
tale, nu numai la „desbaterea răspunsului de'tină ca în 1873 și 1878, și acesta o datoresce elă legis- 
sub întrebare.14 (lațiunei unguresc!. Recunosce Szapary, că cheltueli nu

„Fi-va cu putință a se stabili între dânșii trebue să mai voteze, 
acestă înțelegere ori ba? Este o cestiune de timpii, 
care nu se pdte resolvâ în primele săptămâni ale 
sesiunei dietale. Dăr cumcă naționalii se caută 
și se încărca a-și organisâ puterile, despre acâsta 
vă potă asigură cu positivitate.44

Dâcă într’adevără numai acestea ar fi moti
vele, cari au îndemnată pe naționalii noștri să 
nu se folosâcă; de prima ocasiune, ce li-o oferea 
discusiunea proiectului de adresa, atunci amă 
trebui să esclamămă și noi cu amiculă nostru: 
prea multă prudență!

Nu înțelegemu nicidecum de ce să fie de
pendentă acțiunea națiunalilortt pentru apărarea 
causei lor drepte defluctuațiunile politicei mari. Câtu 
pentru pretensiuni, acestea esistă odată și suntu 
clară formulate prin programele partideloru na
ționale. Nu mai păte fi vorba dăr de a „păși 
cu ele,44 ci numai și numai de-a-le apără. Acestă 
apărare însă trebue să fie totdăuna oportună și 
folosităre.

CRONICA POLITICĂ.

I

generală nu pote fi vorba. 
Szapary speră că cu înche- 
renta de 6°/0 se va scăte 
fOsiă și scopuiă emisiunei

Trecendă niinis-

se-o solvâscă Austria la budgetulă comună face 715 
milione. Dela delegațiuni va cere ministru de resbelă ună 
credită de 1,200,000 fl. pentru marina de resbelă. Din 
acăstă sumă se voră întrebuința 700,000 pentru a aduce 
unele reforme, mai alesă se voră construi 64 torpilări 
(Torpedoboote) noui.

*
In Ședința dietei croate dela 25 1. c. preotulă Beru- 

ssa din partida îndependențiloră a voită să facă o decla
rare în numele partidei sale, der ajungendă la cuvintele: 
»După ce maioritatea acestei diete și-a perdută tOtă in
dependența și inițiativa*  — președintele nu l’a mai lăsată 
se vorbescă. Kamenar: vrei să ne eschicjl și pe noi 
din dietă cum ai eschisă pe Starceviciani ? — Președin
tele declară din nou între aplausele maiorilăți, că nu va 
concede să se cetescă declarația îndependențiloră. Ase
menea refusă de a da cetire declarației ce au trimis’o 
Starcevicianii eschisl.

*
După acăsta se începe discusiunea asupra propunerei 

lui Loncaric pentru înăsprirea regulamentului. Mazzura 
cere trecerea la ordinea cailei. Elă vede în propunerea 
lui Loncaric, ce-o publicămă mai josă dovada uDei crise 
constituționale. Acestă proiectă face din președintele 
dietei ună dictatoră. Regulamentulă dietei trebue însă să 
aibă de scopă a oferi scută și minorității. Pentru în
tâmplările din ultimile ședințe părtă vină numai preșe
dintele pentru că a refusată partidei dreptului (adecă 
Starcevicianiloră) de a se justifică. Zivcovici apără 
procederea președintelui dicendă, că este în contra ab
solutismului maiorității, der și în contra terorismului mi
norității. F r a n k arată că căușele adevărate ale scene- 
loră sgomotose sunt a se căută afară din dietă. Răulă 
trebue combătută la rădăcina lui. Kamenar sprijinesce 
propunerea lui Mazzura. După aceea maioritatea pri- 
mesce propunerea lui Loncaric.

*
Cunoscutulă deputată velfică din Reichstagulă ger

mană D. de Windthorst a fostă chiemată de duce
le de Cumberland la Gruunden spre așî da opini- 
unea sa de iurisconsullă în afacerea de succesiune la tronă 
în Braunschveig. Elă dise cătră corespondentulă <fiaru-

In ședința dela 25 Octomvre a dietei unguresc! 
ministrulă de finance Szapary a presentată bugetulă pe 
anulă 1885. In discursulă său ministrulă arată că sfarea 
financiară a statului se îmbunătățesce mereu. Dificitulă 
a scăzută, dice elă, la 11 milidne, 675,000 fl. Causa 
scăderei dificilului o găsesce ministrulă în sporirea veni- 
turiloră. Dările directe s’au suită în cești trei ani din 
urmă dela 83,800,000 la 93,700,000; dările pe consumă 
s’au suită dela 14,800,000 la 18,300,000; veniturile tim- 
breloră și competinteloră s’au mărită dela 21,500,000 la 
23,600,000, ale tutunuriloră (tabacului) dela 16,900.000 
la 18,400 000, ală poștei dela 1,100,000 la 1,600,000. 
De asemenea veniturile vămiloră dela 25,600,000, a ajunsă la 
49,000,000 fl. De aci deduce optimistulă ministru că 
decadența materială nu e așa de mare precum se dice, și 
prin urmare nici de o crisă 
In privința rentei convertite, 
iarea anului curentă, totă 
din circulațiune; acesta a
rentei de 4% în sumă de 545 milione, scăifendă și 
interesele de plătită cu 2.2 milione fl. Vinderea moșii- 
loră statului încă a fostă favorabilă în 1883, adu- 
cendă 10% peste prețulă de estimare.
trulă la bugețulă anului următoră, cfice că veniturile va
male s’au preliminată cu 142,000 fl. mai multă, pe când 
cheltuelile pentru provinciile ocupate cu 620,000 mai pu
țină. Investitiunile suntă peste totă cu 3 milidne mai 
puțină decâtă în anulă trecută și voră mai scădă încă.' lui Tageblatt din Berlină, că după părerea sa drept ulă 
Cheltueli nouă însă s’au adausă 800,000 fl. din care 600.000! 
pentru edificiulă parlamentară. Pentru regularea Porți- 
loru de feră guvernulă va presentâ ună proiectă deose
bită. Alte cereri ministrulă nu va mai propune dietei. 
Plusulă venituriloră l’a preliminată ministrulă cu 8,121,000 
fl., pe când cheltuelile cu aprope 32 milione mai multă 
ca în anulă trecută. Luându-se acum veniturile ordinare

I

in sumă de 313,825,000 fl., er cheltuelile ordinare cu | dință inimică imperiului germană și că densulă respinge 
308,776,000 fl, veniturile ordinare au ună plus de1 orl-ce amestecă, ce ar veni din afară. Germania dealt- 
5,084,000. Decă însă ordinarulă nu se separă de estra- (mintrelea este destulă de tare spre a nu se teme de 
ordinară, atunci cheltuelile totale suntă 337.993,000 fl.,1 asemeni tendințe, chiar ddcă ar și esistâ.
er veniturile totale de 326.317,000 fl., prin urmare defi- 
citulă este de 11.675,000, mai mică adecă ca în anulă 
trecută cu 8,986,000. Adaogendu se însă 10% milione 
pentru amortisare și 10 milioae pentru vinderea bunuri- 
loră statului, adeveratulă deficită trece peste 32 milione

I
Dar, rjice ministrulă, trebue calculate și cele 14 milidne de aditamente, respective modificaținnî în regulamentă. 

(pentru ștergerea datoriei și peste 23 miliâne investi-1 Acestea suntă:
■ țiunl, deci stau 32 milione față cu 37 milione, adecă' »De se nasce in dietă ună tumultă sdu se împe- 
| cu 5 milione mai multă decâtă acea sumă ce nu se pote decă într’ună chipă ore care ținerea ședinții dietale, atunci 

-----• ------ Ministrulă găsesce că si-' președintele are dreptulă, de a întrerupe ședința său de 
a o închide și în genere a luă tote acele măsuri, cari le 
va află cu cale, pentru de a face cu putință, să se țină 
seu asigureze ședința dietală. Președintele are și drep
tulă de a desface hârtiile ce sosescă la adresa dietei și 
de a împărți afacerile dietale între singuraticii membri ai 
dietei. Nu este iertată ca ună oratoră se fie întreruptă. 
Numai președintele are dreptulă, de a admoniâ pe ora- 

| toră, se vorbâscă la obiectă, decă se depărtâză dela o- 
A, ... __  Decă se înoesce o

! a doua admonițiune în decursulă unei cuvântări și ora- 
torulă totuși nu încetdză de a sS abate dela obiectulă 
J L l « i - w-V A t X zl /%■«•« WT A »■> I- ¥ t 1 Xj

pentru cheltuielile comune ale monarchiei, corni-Ddcă ună membru ală dietei vatămă greu bunăcuvnnța, 
tele Szapary a arătată, că ea face în rubrica speseloră păte dieta la propunerea președintelui său a dece depu- 
ordinare 28,530,079 fl. și în aceea a celoră estraordinare (tați pronunță dojana și notarea în protocolă în contra 
4.195,809 fl. cu totulă 32 725,888 fl. Cuota ce trebue unui asemenea membru, prin simpla sculare fără nici o des-

ducelui de Cumberland de a moșteni tronulă din Braun- 
schweig este neindoilă. Acestă dreptă nu’lă păte 
dispută nimenea. Nici reposatulă duce nu l’ar fi 
putută eschîde de-la succesiune. Ceea ce a scrisă »Nordd. 
allg. Zfg.< despre caracterulă politică ală afacerei nu 
p6fe alterâ nici decum caracterulă ei iuridică. In fine 
declară Windthorst, că partida Velfiioră n’are nici © ten-

ÎNĂSPRIREA regulamentului dietei croate.
Dieta croată a primită în 26 Octomvre propunerea 

, de urgență a deputatului Loncaric și a decisă ună șiră

Timpu este, ocasiunea acoperi din venifurile proprii. 1.__ ____
decursulu sesiunei die- j tuațiunea s’a îmbunătățită și că nu mai e atâtă de cri-

Negreșită când dările sporescă cu milionele, silua- 
țiunea pentru guvernă e favorabilă, dar nu totă așa (ficc 
poporală care le plălesce. Și apoi singură ministrulă re- 
cunosce pe delătur! că crisă este, când declară că par
iam en tul ă nu trebue să se lase a fl orbită de^iectulă, care să află în desbatere. 
favorabilele cifre ce le presintă elă.

*
Ce privesce cuota, ce trebue se-o plâtescă Ungaria' desbalerii, atunci președintele pote să-i detragă cuventulă.



batere. In contra urcjitoriului unui tumult! în dietă, din causa 
căruia să întrerupe sâu să ridică ședința, p6te hotărî 
dieta a-i da o dojană seu a-lu eschide int.erimală 
dela ședințe și mai ântâiu dela opta pănă la trei
zeci de ședințe, în casă de repețire dela treidecl pănă la 
șâsedecî do ședințe perdând! totodată și dietele în tim
pul!, câtă este eschisă. Propunerea pentru de a-i da 
deputatului o dojană o pote președintele seu dece membrii 
presențl în aceea ședință în care s’a făcută vătămarea, 
seu celă multă la începutul! ședință următore și decide 
dieta asupra unei asemene propuneri fără desbatere, nu
mai prin sculare seu șederea membrilor! în cea dintâiu 
ședință următâre, mai înainte de a trece la ordinea Zi
lei. Membrulă eschisă ală dietei care nu se supune 
la unu astfel! de conclusă ală dietei se va pedepsi 
cu 5 00 fl. și va fi eschisă dela ședințele dietei pănă 
nu va depune amenda în bani, deși va fi espirată tim- 
pulă de eschidere. Decă a durată desbaterea asupra 
unui obiectă trei Z>le > P&e a patra Zi propune în orice 
timpă ori-care membru sprijinită de alțl Zece membri 
închiderea desbaterii. Asupra unei asemenea propuneri 
decide dieta fără desbatere, numai prin sculare seu șe
dere a membriloră dietei.

Dacă ună deputată presentă declară, că elă nu vo- 
tâză, atunci votulă lui nu se consideră de felă..

Ciangăii din România.
«Kolozsvâri Kozlony*  la 26 Octomvre se ocupă de 

starea Maghiariloră din Romania, Zicendă:

oivog vină cântărită, vină scumpă de preste mare; 
capnion zarcviov. fumăteră (plantă); 'capsaces xacpaxTjț fiolă 
pentru uleu; dendroides 8ev5poetS7]ț soiu de litimală; cher- 
nites (ae) /ep'/Mj? soiu de petră asemenea fildeșului ș. alt. 
Apoi în chemiă cuvântul! chioră cu tote derivațiunile 
și composițiunile sale, precum și mai toți ceilalți termin* 1 
technici sunt totă atâtea probe pentru cele Z’Pe mai 
nainte, Totă asemenea sunt! de origine grâcă, dacă nu 
cei mai mulțl, dâr de sigură forte mulțl termini technici 
din medicină, din farmaciă, din fisică, din matematică, 
pentru cari eu aflu de prisos! a mai aduce probe,

1 fiind! acest! lucru cunoscută tuturor! acelora, cari se 
ocupă cu Zisele științe.

In retorică Romanii încă au imitată pe Greci în 
tâtă privința. Abstragendă dela espresiunile, figurilor! și 
versiunile, apoi dela măeslria de a compune o cuvân
tare, resp, dela arta oratorică, numirile acelora, adecă 
terminii technici snntă parte mare de origine grâcă, ca! 
TroXuauvSeTov grămădirea acelora conjnncțiunl; douvSevov 
lăsarea conjuncțiuniloră; 6|xotoTsXeuTov încetare asemenea ; 
taoxwXov potrivire etc. Ba chiar numele artei însăși este 
grecesc!: r h e l o r i c a .

Unde am! vorbită despre Cicerone, s’a Z.tiă pe 
| lângă altele, că elă a întemeiată terminologia retorică, 
formând! termini prin derivațiune și traducând! pe alții 

| prin mai multe cuvinte, adecă prin circumscriere.

«Maghiarii sunt departe de a mărturisi ori ce solida 
ritate șovinistică cu frații loră din țări străine, că n’au mi
siunea pangermanistică, adecă nu să simtă a împlini che
marea Niebelungică, de-a cutreera cu limba loră atmos
fera tuturoră timpurilor! și zonelor!. Nu ducemă civi- 
lisația ca Englesii cu coguac nici iubirea creștinismului 
cu baioneta ca Rusulă și fineța cu manieri delicate ca 
Lalinulă. Eternele îndatoriri umane voim! a le încorpora 
prin sânge ungurescă, în cuvinte unguresc! în țâra nostră. 
Nu ne amestecămă în afacerile altora, dăr nici în ale 
nostre nu permitem! nimărui a se amesteca. Guvernulă 
nostru a lăsată pe frații noștrii din România în mâna sorți 
cu tote că măsurile de apărare internaționale ară fi 
pretinsă in altă modă a lucră.*

«Kolozvâri Kozlony*  descrie sârta durerosă a fra- 
țiloră loră din România, face o mulțime de imputări 
Maghiariloră pentru procederea nepăsătore față cu Cian- 
gfiii, și întrebă: care stată ară trece cu vederea suferin
țele și miseriile la care sunt espușl frații loră? După 
,Kol. Koz.< Ciangăii din România sunt lipsiți de mân- 
găerea ce o dă religiunea, copii în numără cu miile crescu 
fără a’și câștigă cunosciințe, fiind lăsați în grija naturii. 
Din cei 20,000 (?) locuitori maghiari în Bucuresci, abia 
vr’o câteva sute cercetez! biserica, (harul! clușiană se 
plânge și asupra corupțiunei consoțiloră loră, Zicând! că 
lucrătorii maghiari nici nu esă bine din ateliere și-și: con
sumă tâtă plata de pe o septămână, er săcuencele ducă 
o viâță prăpădită în concubinațiă cu câte ună bărbată 
bețivă.

«Medicii români, nici nu mai credă (?) bolnavîloră 
maghiari, ei îndată îi declară de simulanți. Femeile ma
ghiare, care locuescă în orașele locuite de Greci, se pră
pădesc! de odată moralicesce și fisicesce. Apoi invidia 
cea baljocuritore ce o suferă (?) dela cei indigeni, din causa 
miseriei loră ! De câte-orî nu s’a putută vedea cum classa de 
jos! a pandurilor! a pusă pe flăcăii maghiari în lanțuri (?) 
și i-a dușă la pușcăriile din giur!, de ore ce aceștia nu le a

stâmpărată nesațiulă de a bea ală panduriloră. Nu e în- 
drăsnălă, nu-i speranță. Trebue să accentuăm! mai pe 
largă însemnătatea adresei emise din partea direclorelui 
consiliului ardelân! reformată, care s’a lucrată pe basa 
unoră informațiunl unilaterale.*

SOIRILE DILEL
Tribunalul! din Pesta a cerută suspendarea drep

tului de imunitate a deputatului Verhovay. redactorul! 
lui ,Fuggetlensâg,« care e dată în judecată de tipogra- 
fulă Fanda, pentru că a sustrasă adresele, ce le secves- 
trase tipografulă pentru neplătirea tipărirei Z‘ai’u'u>'

—0—
Judele de instrucțiunile din Pesta pentru afacerile 

de presă are a instrui 40 de procese de presă. Islozcy 
s’a anunțată ca apărătoră ală celoră acusați în mai multe 
procese de presă antisemite.

—0—
Guvernulă ungurescă a oprită Importarea porcilor! 

din România, Serbia și Bulgaria din causă că îi băntue 
băla de gură și de unghii.

—0—
Cetimă în «Românulă* : D. D. Lauriană, directorul! 

«României Libere*  va fi propusă ca candidată la cole- 
giulă ală 2-lea de deputați din Ilfov. D. St. Mihăilescu, 
primă redactoră la «România Liberă,*  îșl va pune can
didatura de deputată în județulă Muscelă. D. Duiliu 
Zamfirescu, redactoră la «România Liberă,*  își pune can
didatura pentru deputațiă la Focșani.*

—0—
«Răsboiulă*  scrie: «Banchetul! centenarului lui 

Horia se va dâ Duminecă sera, 21 Octomvre. Localulă 
nu s’a fixată încă, dâr se va face cunoscută cu două dile 
înainte. Personele, care doresc! se ia parte sunt! rugate 
a se înscrie până la 19 curentă, la d. Ciura, farmacistă, 
său la membrii banchetului. Taxa banchetului e de 6 lei.*

—0-
întrunirea convocată de clubul! partidei d-lui Du

mitru Brătianu s’a ținută Duminecă, luând! parte numă- 
rosă și alesă publică. Au vorbită d-nil D. Brătianu, M. 
Gogălniceanu și V. Urseanu combătând! guvernulă.

-0-
La 18 ale curentei' se voră începe, spune «Voința 

Națională,*  cursurile facultăței de teologi! din Bucuresci 
—0—

In prâ puține locuri a începută culesul! viilor!. 
Acâsta înlărdiere a provenită și din causa timpului și 
din înprejurarea că prețurile nu suntu avantagib.se. «Lup
tătorul!*  din Focșani spune că la Odobești unii au ven- 
dută cu 2 lei vadra, alții cu 1 leu și 50, er la Cotești 
s’a vândută vadra și cu 40—60 bani. Cultivatorii sunt! 
desolați.

—0—
Se vorbesce despre o înțelegere între Rusia și An

glia pentru construirea în comună a unei căi ferate dela 
Volga prin Asia centrală pănă la Indă. Pe Rusia sâ vine 
20b milurl, âr pe Anglia 98. Stațiunile principale voră fi 
Orenburgă Tașchendă, Cocandă, Samarcandă, Balcă, 
Cabulă, și Peșaveră.

—0—
Astă seră va representâ trupa teatrală germană 

«Clopotele dela Corneville*  operetă comică în 3 acte.

EREDITATEA CULTUREI LA POPORULU RCMANU.
Acesta a fostă subiectul! prâ interesantei conferințe 

ținute de D. B. P. Hâșdeă cu celă mai strălucită succes! 
Duminecă sera la 6 Octomvre, în sala liceului.

D-sa deosebi cultura morală de cea intelectuală și 
în acâstă conferință vorbi numai despre cea d’inteiu. Arătă 
mai întâiu în ce stă cultura morală și cum ea se moște- 
nesce din părinți în fii și din generațiune în generațiune 
în virtutea legii de ereditate psihologică, relevată și do
vedită prin știință în timpurile nostre, de naturalistul! 
Darwin, ca o lege a naturei In tâte ființele viețuitâre. 
D. Hâșdâ! arată apoi, cum poporul! română a erezită 
cultura morala de la Romani, celă mai morală și cel! 
mai mare poporă ală lumei vechi și ilustră acestă faptă 
prin interesante esemple din istoria Românilor! din di
verse provincii ale Daciei vechi, din Transilvania, Moldo
va, Muntenia, Macedonia, a căror! însuflețită și alâsâ 
espunere stârse publicului ascultător! cele mai vii și mai 
căldurâse aplause.

Mă voi! încerca a reproduce aici ideile d-lui Hâș- 
dăă, în scurtă, de și sciu că cuvintele mele voră fi nu
mai o umbră palidă a acestei frumose conferințe.

înaintarea și cultura este folositore în tâte. Cea 
mai însemnată însă este cultura omului și anume cultura 
morală. Spiritul! judicios! și practică ală poporului ro
mână a vădută și a esprimată acestă adevăr! în cân
tecele sale. O colindă, cântată în Banat! (și în Tran
silvania), trecând! în revistă importanța culturei anima
lelor! domestice, a pământului și altor! lucruri folositore, 
încheie cu vorbele «nirnicăi nu-i mai bună ca sufletul! 
bună,*  punând! astfel! cultura morală a omului mai 
pre sus! de tâte bunurile vieții.

E ența și caracterul! distinctivă ală culturei morale 
este tăria unită cu moderațiunea. Moderațiunea fără 
tăriă este slăbiciune; tăria fără moderațiune este bru
talitate.

Acâstă cultură la nici ună poporă nu s’a aflată în 
așa mare măsură ca la poporul! română, care printr’ânsa 
a devenită regele poporeloru, dându-șl cu drept! cu
vântă epitetul! de inajestate: majestas populi romani, 
Măria Sa.

Ună curios! incidență. Când! studenții au mersă 
în vara acestui ană, cu ocasiunea congresului loră, la 
Galați, ună profesor! i-a salutată numindu-i: Măria ta. 
Nu era potrivită. Studentul! este o schinteie, care pâle 
deveni lumină său incendiu. Este de datoria nâstră, ob
servă d-1! Hasdău, să facem ca acâstă schinteie să lumi
neze totdâuna, și să nu ardă niciodată. Epitetul! de ma
iestate se cuvine poporului, care îl! merită prin cultura 
morală.

Poporul! roman!, împărțit! în palricianl și plebei, 
erâ de-a pururea în luptă; când în lupte sângerâse cu 
inimicii din afară, când în lupte politice între sine. Ple
beii, cari la început! avâu mai numai sarcini și datorii, 
ajunseră prin aceste lupte a deveni egalii patricianilor! 
în drepturile politice și civile, precum erau egalii loră în 
fața inimicului.

Intr’una din aceste lupte, pe când Roma erâ ame
nințată de Volsci, plebeii reînoiesc! cererea de a li să 
ameliora sdrtea prin legi mai drepte, și la angajamen
tul! consulului Valeriu apucă armele și bată pe inimică. 
Când! se întorseră acasă însă, veZându-se înșelați de pa- 
tricianl, cari nu-și ținură promisiunea, ca de atâtea ori 
înainte de aceea, refusă de a intră în vetrele loră, în 
cetate și armata se retrage pe muntele Sacru, âr plebeii 
din cetate cu familiile loră se retragă pe muntele Aven- 
tin!. Senatul! erâ spăriată; se temea ca nu plebeii 
înarmați se vină asupra cetății și să estermine pe acești 
patrician!, de cătră cari erau atât! de nedreptățiți. Dar 
nu; poporul!, înarmată și victorios!, este moderată, nu 
lovesce, nu ucide pe nime, nici nu se atinge de averea 
nimănui, și se mărgineșce a se retrage din o societate, 
care îid nedreptăți! și care nu. voia să-i reguleze prin 
legi mai drepte posițiunea și relațiunile sale cu patricii.

Marele istorică Michelet, vorbind despre acestă eve
niment!, dise că este o fabulă, o tradițiune națională, 
inventată pentru a înfrumsețâ istoria Romanilor!. Elă 
caută în istoria Frantiei, a Ispaniei, a Italiei, și la nici 
unul! din aceste popore n’a găsită ună asemenea esem- 
plu de moderațiune unită cu tăria, și Z* se că e cu ne
putință. Decă Michelet ar fi studiată istoria Românilor!,

14.

F OILE T O N U.

Influință limbei grece asupra tlesvoltării cuvintelor!! și 
asupra literaturei itmbei latine.

(Fine).

Credendu, că din espnse pănă aci se pote vedâ 
destulă de chiar!, cam ce influință a eserțată limba e- 
lină asupra limbei si literaturii latine, voiu a mai face 
la acest! loc! numai unele priviri mai generale.

Dacă privim! poesia său literatura poetică, trebu- 
imă a constată, că în tote soiurile de poesiă Romanii au 
întrebuințată metrele, grecesc!; pănă și Horațiu a folo
sită în sale, care poesiă este curată romană și s’a des- 
voltală nealârnată de influință grecâscă,. hecsametrulă 
grec!. Apoi în odele, epodele și epistolele sale Hora
țiu a întrebuințată aprope tote sistemele metrice grecești. 
Ce s’atinge de ceilalți poeți menționați și nemenționaț.I 
pănă aci, putem! dice, că mai toți au imitată pe Greci, 
că au fostă dependenți de influință limbei grece, cu aceea 
deosebire numai, că unii au formată, dupâ cum amu vă- 
Zută, mai multe, âră alții mai puține cuvinte nou! prin 
derivațiune, prin composițiune și prin latinisare și-au în

trebuințată, resp. întrețăsutu printre versurile loră dicți
uni și construcțiuni grecesc!.

Trecând! la literatura prosaică, putem! afirmă fără 
de nici o sfiâlă, că limba latină a fostă influințată de 
cea grâcă în totă privința, pentru că, dâcă abstragemă 
dela tineță, eleganță mlădiosă. ușurătatea și volubilitatea 
câștigată din limba.elină, o mulțime de espresiunl și 
dicțiuni grecești au fostă primite de scriitorii romani și 
date posterității. Afară de acesta terminologia în opurile 
de știință, ne avendă o limbă latină, scriitorii romani 
numai acei termini nu i-au luată de-adreptulă din limba 
grâcă, cari au putută fi traduși într’Ună modă sâu altul! 
prin cuvinte latinești, este împrumutată din opurile gre
cesc! de sciință sâu din limba grâcă. Se luămu p. e. numai 
istoria naturală a lui l’linin și vomă vedâ, că limba la
tină a împrumutată fârte mulțl termini și numiri de plante 
din limba elină și înaintând! știința, i-a desvoltată, a- 
decă i-a înmulțită, formând! însăși alții prin derivațiune 
și composițiune în modă grecesc!*).  Câteva esemple voră fi 
de ajunsă spre a probă cele Zise: cantharites vinum xavapf-♦

*) Chiar și în dilele nostre se înmulțesc! terminii 
technici de origine grecâscă și se voră înmulți și în vii
tor!, până când popârele de rassă latină și Germanii 
voru cultivă medicina, chemia, fisica ș. a., în raănia tu-1 
turoru acelora, cari urăsc! limba grâcă și voescă a o 
elimină din scâlele gimnasiale.

avantagib.se


și-ar fi schimbați! părerea, s’ar fi convinși! de veracitatea 
retragerii plebeiloră pe muntele Sacru.

Mulțămită lui Darwin, ereditatea fisiologică este re
cunoscută astă dl de sciință ca o lege a vieții tuturoră 
ființeloră organice. In puterea acestei legi, unii individă 
sau o generațiune transmite urmașiloră săi, nu numai 
calități moștenite dela antena ți, ci și calități câștigate 
prin sine însăși. In acestă modă se potă ameliorâ sau 
deteriora, prin educațiune și întocmirea vieții, caracterele 
generațiuniloră și popdreloră.

Poporulă română a dată adeseori probe de o înaltă 
cultură morală, moștenită dela strămoșii săi, dela Romani. 
In istoria lui aflămă multe esemple asemenea, și uneori 
superiâre retragerii plebeiloră pe muntele Aventină. Etă 
câte-va, luate înadinsă dela Românii din diverse provincii:

D. Hașdău începe cu Românii din Transilvania. Pe 
la 1438 țăranii Români, ne mai putăndă suferi apăsările 
boeriloră, a magnațiloră țării, se revoltă șî venindă Ia 
luptă, învingă pe nobili, aceștia se vădă siliți a intră în 
negoțiări de pace. Țăranii alegă pentru acestă scopă pe 
unulă din ei, numită Miliaiu Românulu, care să trateze 
cu nobilii, Tratatulă încheiată atunci să păstrăză până 
astăzi în archivele ungurescl din Clușiu, și este caracte
ristică pentru Români prin moderațiunea loră, superioră 
chiar moderațiunii plebeiloră de pe muntele Aventină, 
pentru că plebeii încă nu se bătuseră cu patricianii, âr 
țăranii români se bătuseră cu nobilii, și sciau că ei suntă 
mai târî.

Punctele acelui tractată suntă: 1. Ca să se hotă
rască prin lege datoriile ce au de împlinită țăranii cătră 
proprietarii pământului, ca se scie și ei ce și câtă au de 
făcută. — 2. Ca în casă de judecată, țăranulă să aibă 
dreptă de apelă de la domnulă seu seniorulă său la ju
decata altoră seniori vecini, și de aci la capulă statului.
— 3. Nicî țăranulă să nu insulte pe nobilă, nici nobilulă 
pe țărână.

Acestă tratată a fostă în urmă sfâșiată de nobili. 
Ei se uniră între sine, alacară pe țărani fără veste și 
i-au bătută, dar copia tratatului a rămasă ca ună însem
nată testimoniu despre caracterulă morală ală poporului 
română.

In Moldova, Despotă Vodă, de naționalitate și ori
gine străină, este încunjurată lângă Hotin de 3,000 de 
țărani, după ce pusese conlribuțiunea 1 galbenă pre capă.
— Dacă nu plătiți conlribuțiunea, le dic.e principele, duș- 
manulă este aprâpe și are să între în țâră. Dacă veți 
plăti, nu va intra. — Dacă-i așa. Măria-ta; dar să sci, 
că boerii cari te au sfătuită se pui acăstă dare, te înșâlă.
— Țăranii avură dreptate, observă Șomer în biografia
lui Despotă. (Va urmă.)

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

Adunarea generală
a reuniunei învățătoriloră români din districtulă alu X, 

Brașovă ținută la 23, 24 și 25 Septemvre în opi- 
dulă Râșnovă.

Ședința I dela 23 Septemvre.
Duminecă pela 10 âre erau adunați într’ună numără 

fârte frumosă membrii reuniunei din tâte patru proto- 
presbiteratele, care formâză acestă districtă ală reuniu- 
niloră din Archidiecesă, în opidulă Râșnovă. Conformă 
programei pela 11 âre era să se țînă ședința comitetului 
centrală ală reuniunei, dar din incidentulă, că d. preșe
dinte și directoră gimnasială Ștefană Iosîfă împreună cu 
ceilalți memuri ai reuniunei din Brașovă, a trebuită să 
ia parte activă la serbarea aniversării dilei, în care s’a 
pusă pâtra fundamentală la gimnasiulă nostru din Bra
șovă; a fostă oficiosă împedecată de a se pute presentâ 
la ora anumită. Deci ședința comitetului s’a putută ține 
numai după amâcjl.

Pela 4 âre ne adunarămă cu toții în biserica cea 
nouă din Râșnovă, — loculă destinată de a’șî ține adu
narea ședințele sale generale. Domnulă președinte Ște
fană Iosifă deschide ședința printr’ună discursă miedosă 
în carele a accentuată cu deosebire chemarea cea su
blimă dar fârte grea de învățătoră — revelândă în li-

Pe terenulă militară și juridică însă limba latină a 
fostă mai puțină influințată de cea grâcă, pentru-că li
teratura militară și juridică la Romani se desvoltase de 
mai dinainte și terenulă aceleia nu erâ așa de întinsă 
pe atuncia. Limba juridică, stilulă curială a suferită o 
schimbare, după cum s’a văciută la loculă său.

Privindă gramatica formală, pe-lângă cele arătate 
mai nainte, vedemă, că limba latină a păstrată pentru 
cuvintele adoptate de-adreptulă din limba grecă și o de- 
clinațiune parțială grecâscă, ca: music-e, muși c-es, 
music-ae, etc. Pentru unele cuvinte a păstrată nu
mai câte ună casă, ca: Salamis, acuș, numai Sa- 
lam-iim, ș. alt. Chiar numele gramatica seu grama
tice și syntaxis sunt grecescî. Sintacsa latină încă a 
datorită în multe privințe celei grecesc!. Astfelă ablati- 
vulă absolută, ce corăspunde genetivului abso
lută grecescă, și participiulă conjunctă său c o n - 
strucțiunea participială (apositivă, atributivă) 
este construcțiune grecescă. Apoi ablativus 
comp arați onis, accusativus graecus ș. alt. suntă îm
prumutate.

Creițendă a fi satisfăcută cerințeloră temei de față 
incheiu cu următârele cuvinte: Giaecia capta ferum 
victorem cepit et artes intulit agresti Latio...

(Hor. epist. cartea II. v. 156 sg.).
Nicolau Pilția. 

niamente generali cursulă desvoltărei pedagogiei și ală 
didacticei dm timpii cei mai obscuri pănă astăzi. Atra- 
gândă mai departe președintele atențiunea învățătoriloră 
asupra principiiloră pedagogice-didactice stabilite de sci- 
ința modernă — îi invită a se ocupă cu totdâ-dinsulă, 
în totă loculă și timpulă cu perfecționarea loră ulteriâră 
pe acestă terenă, căci timpulă presentă reclamă acăsta 
imperiosă. — Cam acestea sunt ideile desvoltate de d. 
președinte. Adunarea primi cuventulă presidiului cu viu 
interesă.

De față, afară de membri reuniunei mai erau: Re- 
verendisimuJă d. Ionă Petrică, protop., d-nii Dr. Aurel 
Mureșiană redactorulă și St. Bobancu coredactorulă »Ga
zetei*,  Andreiu Bârseană, Ionă Panțu și Iacobă Mure
șiană jun. profesori, precum și ună numără frumosă de 
locuitori români din locă.

*) Termină, pe care prelegătoriului îi place a-lft înlocui cu 
»scristt-cetituW (?1)<

După cetirea apelului nominală, urmă cetirea ra
portului despre activitatea comitetului și a cassarului în 
decursulă anului espirată. Pentru revisuirea acestui ra
portă se alege o comisiune de 5, ără pentru înscrierea 
membriloră noi o comisiune de 3. Cu acăsta ședința 
se închide.

Ședința a II, dela 24 Septemvre.
înainte de prăndă.

In acestă ședință după cetirea apelului nominală și 
după autenticarea procesului verbală alu ședinței pre
merse, conformă programei d. G. Moiană, învățătoră la 
scolele primare normale din Brașovă, a ținută la însăr
cinarea ven. consistoriu prelegerea sa teoretică și prac
tică din scriptologiă*).  Partea teoretică a prelegerii cu 
unele mici observări a fostă fârte interesantă și d. pre- 
legătoră a dovedită multă silință și cunoscință de
lucru și a fostă ascultată de adunare cu ună viu
interesă și cu o încordată atențiune; nu totă așa
de bine a reușită elă în partea practică, când a
vrută adecă a aplica aceea ce shsținuse în teoriă înaintea 
eleviloră ce erau aduși anume spre scopulă acesta. Acăstă 
modestă observare este pe departe însă de a umbri cum
va meritulă și valârea prelegerii d-lui Moiană în întregă 
luată. Ea s’a făcută ca să nu rătăcimă adevărulă și 
ca pre viitoră d-nii prelegetorl designați să fie cu mai 
multă atențiune asupra acestui punctă.

Ședința a III dela 24 Septemvre.
(După prâniță.)

In ședința acesta s’a continuată prelegerea practică 
a d-lui Moiană. La însărcinarea on. presidiu au mai pre- 
lesă învățătorii: V. Oncea, I. Zichilă și I. D. Petrașcu. 
Cei doi dinteiă au arătată mai puțină abilitate în pro
punere, âr ală treilea a răușită mai bine. Totă în acestă 
ședință s’a făcytă și noua alegere a oficialiloră reuniunei, 
din care amintimă atâtă, că cei mai mulțl s’au realesă. 
De președinte d. St. Iosifă, vice-președinte d. G Belisi- 
musă, directorulă scolei primare normale din Brașovă, 
căruia reuniunea nostră îi datorâză forte multă în pri
vința zelului și stăruinței neobosite, ce a pus’o la înfiin
țarea ei; notară primă s’a alesă d. N. Oncea, în loculă 
d-lui I. Aronă, care a fostă alesă cassară în loculă Jsd-lui 
D. Cioflecă pensionată, ără de notară ală II s’a alesă d. 
D. Iarca și d. Z. Butnară ca bibliotecară. Totă în acăstă 
ședință la cererea orfaniloră rămași după regretatulă I. 
Petrică fostă directoră și învățătoră la scolele primare 
normale din Satulungă, adunarea le-a votată odată pentru 
totdâuna ună ajutoră de 40 fl. din cassa reuniunii.

(Va urmă.)

ULTIME SCIRL
Agramti, 27 Octomvre. — Desbaterea 

generală asupra proiectului de adresă s’a termi
nații și proiectulii s’a primita în generală.

Mmxela, 27 Octomvre. — Cu formarea 
noului cabinetă s’a însărcinată Bernaert, care ia 
presidiulă și portofoliulă financeloră.

I?etersburg, 27 Octomvre. — Ambasa- 
dorulă francesă generalulă Apport a încunosciin- 
țată guvernulă rusă, că guvernulă francesă a 
hotărîtă să se blocheze câstele insulei Formosa, 
din care causă Francia a provocată corăbiele pu- 
teriloră amicale, se părăsăscă porturile Formosei 
în timpă de 3 dile.

Kema, 27 Octomvre. — Alaltăeri au fostă 
în provinciile infectate 90 cașuri de bblă și 34 
cașuri mortale de coleră-

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

DIVERSE.
Napoleonii I. între femei. — Napoleonă I nu erâ 

dușmană femeiloră, dar avea o particularitate deosebită 
de a umblă în societatea lo 'ă. Se ițice, că-i plăcea să 
întărite pe tinerele femei, cari trăiau la curtea lui, în 
contra bărbațiloră loră. La o serbare a curții, erâ de 

față și d-na Regnault, o damă frumâsă și îmbrăcată în 
aceea seră cu multă gustă. Tmpăratulă erâ rău dispusă. 
Elă privi severă pe d-na Regnault, îi măsură cu ochii 
toaleta din capă până’n piciâre, roșele ce le avea ea, în- 
trâga’i ființă plăcută, și acesta părea că’i măresce râua 
lui disposițiune. Deodată se adresă cătră ea zimbindă 
ironică: ,Scii d-ta, d-nă Regnault că îmbătrânesc! gros- 
nică?« D-na Regnault surprinsă lăcii ună momentă, 
vedea că toți o privâu așleptândă se răspundă; dar iute 
’șl reveni ea și respunse împăratului cu ună zimbetă 
grațiosă: >Observarea, cu care M. Vâstră mă onorâză, 
m’ar atinge durerosă, dâcă așă fi într’o etate care se mă 
neliniștâscă.*  Toți cei de față o aplaudară, âr Napo
leon se retrase supărată. Altă dată împăratulă dete în 
edifîciulă primăriei ună bală pentru damele care nu a- 
păruseră la curte. La acestă serbare avea, după hotă- 
rîrea împăratului, să facă onorurile ducesa de Abrantes, 
ală cărei bărbată erâ guvernatoră ală Parisului. »Da
mele ce s’au presentală la Curte le vădă adeseori în 
Tuilerii, dise Napoleonă, în palatulă primăriei vrău să 
vădă numai fețe Parisiene. Vrâu să cunoscă Parisulă, 
mă’nțelegl dâmnă?*  Acestea le-a vorbită împăratulă în 
apartamentele împărătesii. Una din damele ei făcea hază 
de modulă cum vorbescă burgesele, istorisindă că femeea 
unui fabricantă de postavă, pe care o întrebase împăra
tulă: »Ce face bărbatulă d-tale?« a răspunsă: »Sire 
elă face în postavă.*  împăratulă se întârse răpede 
cătră acea damă și tjlise forte scurtă: »Dâmnă, 
dâcă âmenii ar trebui se asculte flâcurile d-tale, precum 
amă eu adeseori nenorocirea, ei ar avâ mai mare mo
tivă să rîdă, decâtă d-ta în acestă momentă.*  Napoleon > 
nu putâ suferi, ca fără îngăduirea sa se aibă cineva 
ună renume independentă, câștigată prin sine însuși. 
Astfelă vădă odată la ună bală ală curții pe d-na Cor
don, spirituala soțiă a unui bancheră forte bogată din 
Paris. împăratulă se apropiă de ea și o întrebă într’ună 
tonă cam aspru: »D-ta ești d-na Cordon?*  »Da Sire.« 
»EștI fârte bogată, nu’i așa?*  »Da, Sire — am optă 
copii.*  împăratulă, care cum se scie din ântâia căsătoriă 
de atunci n’avea nici ună copilă, ’șl mușcă buzele, căci 
simți ghimpele răspunsului, dâr in fața nobilei intențiuni 
ce avea răspunsulă, numai dise nici ună cuvântă.

------ o------
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In 15 Octomvre va eși de sub presă:

ISevoIuțiunea Iui Mori a

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. 
-r- 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 Hinâdârei 
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 și 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 Zarandu. — Episcopii Nichitici, 
PetrovicI și Popovicl. — Schultz la Câmpeni. — Insurec- 
țiuneâ nobilimii. — împăratulă Iosilă 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 resculați respingă 
amnestia. — Convențiunea de la Ofenbaiă. — Luptele 
dela Remeți, Bradă, Lupșa și Michălenl. — Horia disâlvă 
trupa de la Câmpeni. — împăratulă Iosifă și cestiunea 
de naționalitate în Transilvania — Prinderea căpitaniloră.
— Interogatoriulă lui Horia, Cloșca și Crișană. — Sen
tințele și esecutarea. — Horia ca ,rege*  și »împăiată.*
— 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.

Prețuia unui exemplară: pentru România 10 fr. și 
pentru Austro-Ungaria 4 fl.
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Cursulă la bursa de Viena 
din 27 Octomvre st. n, 1884.

Rentă de aură ungară6o/o 123.15 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 93.35 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.80 
Imprumutulii căiloră ferate

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

loră ferate de oslă ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.60

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 104.50 

Bonuri rurale ungare . . 100.75 
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

USursa de ISweîirescK.
Cota oficială dela 14 Octomvre st. v. 1884.

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 116.— 

Renta de hărtiă austriacă 81.— 
Renta de arg. austr. . . 82.15
Renta de aură austr. . . 103.45 
Losurile din 1860 . . . J35
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  862.—
Act. băncel de credită ung. 288.25 
Act. băncel de credită austr. 287.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.701/,,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.95 
Londra 10 Livres sterlinge 122.20

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

vină ung.............................98.25
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................115 20

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

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

» „ „ (5%) • • » n
» » urban (7%) . . > »

» (6%) • ■ > »
> (5°/o) • • » >

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

« » » Națională . . 24P/
Auru.................................... 6 O5°/0
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

x
I
I 

X
XX
X

I

I
x ik

Cursulu pieței Brașovu
din 28 Octomvre st. r>. 1884.

Bancnote românesc! .... 
Argint românesc.....................
Napoleon-d’orî.........................
Lire turcesc!.............................
Imperiali.................................
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. «Albina*  . . 
Ruble Rusesc!.........................
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

Cump. 9.06 Vând. 9.07
» 9.— « 9.05
» 9.66 . 9.68
» 10.92 . 10.98
> 9.90 » 9.92
> 5.66 > 5.68
> 100.— . 101.50
> 122. 5 , 123.—

Numere singuratice din „Gazeta Tran 
zT. silvani ei “ se potfl cumpăra în tutunge 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Vindecare (Radicală și Rapidă
de tdte

Botele Nervose, Epileptice și Secrete
1

Onorariele nu se dau decâtă după restabilirea completă.

membru ală mai multoru societăți sciențifice

WK. P»OF. A. MAIjASPINA,

numai prin metoda mea,.

106. Z^an’beixrg' St. ^oatoine. — IFLAJESIS.

J

Tratarea se face prin corespondență.

Mersul!! trenurilor!!
pe linia Predealii-Bmlapesta și pe linia Tesiișu-Aradu-BHdapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealal-ESudapesta

Trend
nccelorat

Trenu 
de 

poi'sdno
Trenu

omnibus
Trend 

de 
persone

BucurescI 7.15 — — —
Predeal# 1.09 — — 3.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brasovil 2.06 — — 10.50

2.16 6.30 b.45
Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copșa mica 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blaștu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiusii 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cneerdea 8.24 3.36 5.47
(îliirisu 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5 39 8 51
m • ( 10.08 5.59 9.18Cliișm 10.18 6.28 8.60
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbfeu — 7.IO 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10 16
Huiedină 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
Mezd-Telcgd 1.21 10 27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vârad-Velințe — 10156 3.55
„ ,. ( 1.49 11.04 4.06Oradia-mare 1.54 11.14 7.30
P. Ladâny 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

fBkidapesta—JPredealft

Trenu 
omnibus

Viena
Eudapesta 
Szolnok
P. Ladâny

Oradea mare

Văracl-Velencze
Fugyi-Văsărhely
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Agbiriș 
Ghirbfiu
Nedeșdu

Clusiu

Apahida
Gliiris
Cuecrdea
Uiora
Vințulă de susă
Aiudă
Tciușft
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Fcldiora

Brașorâ 

Timișă 
Predealu

BucurescI /

Trcnu 
omnibus

persone___

Trenu
accelerat

(
(

Trcnu 
do

8.25 8.35 3.30
8.00 6.55 9.45

11.24 10.55 12.18
2.01 2.04 1.59
4.11 5.13 3 20
4.21 9.37 3.25
4.29 9.45 —
4.40 9.59 —
5.02 10.28 3.56
5 46 11.41 4.31
6.09 12.15 —
6 28 12.48 —
6.52 1.48 5.28
7.32 3.21 6.01
7.51 3.54 —
8.12 4.34 . —
8.24 4.52 —
8.38 5.11 —
8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18
9.50 6.29 —

11.15 8.14 8.29
12.04 9.49 8.53
12.12 9 58 —
12.19 10.07 —
12.45 10.42 9.17

1.15 11.32 9.40
1.44 12.03 —
2.00 12.24 10.12
2.34 12.43 —
2.52 1.22 10.45
3.27 2.24 11.07
4.01 3.06 11.29
4.50 4.17 12.15
5.08 4.51 12.30
6.47 7.07 1.32
7.36 8.10 2.04
8.09 8.46 2.24
8.41 9.20 2.44
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25

6.57 4.03
7Ț 7.32 4.28

10.25

8 00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose1

Tipografia Alexi Brașov#.

*
Teiușil-Aradu-fitudapesla SSudapesta-Aradd-Teiușd.

Trenu do Trenu Trenu Trenu do Trenu
persdno omnibus omnibus persdne omnibus

TeiiEșăi 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42. 9.10 TSudapesta 8.00 6.00
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotu 4.35 11.43 3.35 5.30
Oră șl in 5.02 12.13 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 8.1.1
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Berzova 9.19 5.30 Z un 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna Lipova 10.16 6.38 8.24 llia 8 40 12.27
Pauli.șă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovatu 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

( 12.32 8.05 9.45 Orășliă 10.47 3.46A radu 12.00 8.45 6.10 Șibotă 11'. 14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
iSnda pesta 7.44 6.10 — Alha-iulia 12.21 6.1o
Viena 6.20 — — Teinșft 12.53 7.00

Arad ii-Tiiaiisâra Simeria (Piski) Pefroșeni

Trcnu Trenu do Trenu
omnibus porsâne omnibus

Aradul 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradul0 nou 6.26 12.54 Sireiu 3.45
Nâmelh-Sâgh 6.51 1.19 Haț.egă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Criyadia 6Oo
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TTiinișftra 8.58 3.15 fi® eireșesai 7.00

Timiș6ra- Arad ik Petroșesai—Simeria (Piski)

Tron îi do Trei iii Trenă
persdne omnibus omnibus

Timisdra 12.25 5 00 Petroșeiii 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
Nemelh Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06

| Aradik 3.10 8.00 Simeria 12.37 1


