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Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei.1'
Cu I lanuariu st. v. 1885 se începe nnft uou 

abonamente, la care învitămti pe onorații amici și 
sprijinitori ai fotei nostre.

Prețulă abonamentului: Pentru Austro-Un- 
garia: pe trei luni 3 fl., pe șese luni 6 fi., pe ună ană 
12 fl. Pentru România și strein&tate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe ună ană 36 
franci.

Kngănifi pe d-nii abonați, ca se binevoidscă a-șl reînoi de 
cu vreme abonamentul^, pentru ca se nu se întrerupă espedițiunea 
(parului.

ĂDMINISTAȚIUNEA „&AZETEI TRANSILVANIEI.11

Brașovft, 18 (30) Decemvre
Dela tractatulfi din Berlină încdce se vor- 

besce mai rară de cestiunea orientală. Ce este 
causa? bre acâstă cestiune nu mai are pentru 
Europa importanța de odinidră?

Ce e dreptu, astăzi cestiunea Orientului eu- 
ropdnu a perdutu multă din caracterulă său 
acută și amenințătoră, pentru că lumea a înce
pută să cundscă mai bine relațiunile orientale 
și pe popdrele din peninsula balcanică, și pentru 
că prin străformările, ce au urmată după tracta- 
tulă din Berlinu, s’a creată o pausă în desvolta- 
rea lucruriloră în Orientă. Dâr câtă pentru im
portanța sa, ea n’a putută decâtă să se mărăscă 
în urma celoră întâmplate dela 1877 încdce.

Scimă că mie^ulă cestiunei orientale este, 
că cine să moștenăscă pe Turcia și cine să stăpâ- 
ndscă peste popdrele creștine ale peninsulei ? Ru
sia a purtată răsboiu cu Turcia la 1877/8 pentru 
ca să-și întemeieze domnia peste Orientulă euro^ 
până. Mulțămită rivalității dintre marile puteri, 
Rusia nu și-a putută ajunge scopulă așa cum 
a dorită, ci a trebuită să se mulțămăscă deo
camdată mai multă cu succesulă morală, in 
realitate au profitată tocmai națiunile din 
Orientă. România și Serbia au devenită regate 
independente, âr Bulgarii, deși încă divisați în 
două state, au scăpată de jughlă turcescă. Mun- 
tenegrulă s’a mărită și s’a întărită, și Grecia ase
menea și-a întinsă fruntariile spre nordă.

S’a întâmplată prin urmare în urma tracta
tului dela Berlină, celă puțină încâtva, ceea ce 
este esprimată în devisa omului de stată en- 
glesă Gladstone, că: „Orientulă să fie ală po- 
pdreloră orientale. “

Nu mai este de lipsă, credemă, ca să amin- 
timă, că acâstă stare de lucruri nu convine nici 
uneia din marile puteri, cari au voită să profite 
cevași pentru sine, âr niciodată nu au profesată 
ună asemenea principiu desinteresată. Dăr chiar 
omulă de stată, care l’a enunciată, nu ar fi în 
stare să-lă pună în praxă, când ar avă să alâgă 
între interesele Angliei și acele ale popdreloră 
orientale.

Este prin urmare clară și limpede, că ma
rile puteri în propriulă loră interesă nu se gră- 
bescă de a crea stări de lucruri definitive în 
peninsula balcanică, contrib.uindă astfelă directă 
la întărirea adevărațiloră moștenitori ai Orien
tului , cari sunt popdrele creștine orientale. 
De aceea s’au îngrijită representanții dela con- 
gresulă din Berlină, ca să nu fie pe deplină 
mulțămită nici unulă din popdrele orientale.

Dâcă cu tdte astea a domnită pace profundă 

în Orientă dela 1878 încdce, acăsta avemă a-o mul- 
țămf în prima liniă Germaniei, care cu tdtă influința 
ei a stăruită ca să se esecute tractatulă de Berlină, 
din causă că avea interesă la susținerea 
păcii.

Cu tdte acestea cronica clilei înregistrezi și 
ad.1 certe ca cea dintre Bulgaria și Serbia, is
cate din neînțelegeri în privința regulării frun
tariei oră. <

Este în interesulă ambeloră popdre ca să 
trăiâscă în pace. Acăsta o vădă și o sâmtă Bul
garii nu mai puțină ca și Sârbii. Se inițiăză o 
înțelegere directă între capii celoră două state, 
dăr remâne fără resultată. De ce? Pentru că 
sunt puteri, cari nu dorescă pacea dintre Bulgari 
și Sărbi, nu dorescă înțelegerea si uniunea aces- 
toră două popăre, pentru că atunci n’ar mai 
pută pescui în turbure.

Sunt însă în sînulă popăreloră din Orientă 
dmeni c’ună sîmțământă fărte desvoltată de in
dependență, cu pătrundere în viitoră, cari se 
gândescă, că 6re n’ar fi bine și folositoră pentru 
micele state din Orientă,* dăcă s’ar emancipâ de 
sub presiunea celoră ce voră se pescuiască în 
turbure, formândă între ele o confederațiurie pu
ternică ?

Unulă din acești ămeni de stată cu vederi 
înalte este și fostulă ministru sărbescă Risticl.

Elă a desvoltată (jilele aceste în organulă 
său din nou marea ideă a confederațiunii orien
tale, care prinde pe (ji ce merge totă mai afundă 
rădăcină între popărele peninsulei balcanice..

Pentru ca să se deâchiă năsuințele de ade
vărată independență din Orientă, unii au susți
nută că idea confederațiunii este născocită de 
Rusia cu scopuri particulare. Noi însă nu cre
demă acăsta din căușele arătate mai susă. Nu 
păte fi nicidecum în interesulă planuriloră russe 
de a lăți asemeni idei în Orientă.

După planulă lui Ristici ar fi de lipsă a se 
institui înainte de tăte comitete în Belgradă, Bu- 
curescl, Cetinie, Sofia și Atena. După ce voră 
fi constituite aceste comitete trebue să se convăce 
representanții tuturora popăreloră din penin
sula balcanică său la Bucuresci, său la Bel- 
Belgradă, său la Atena. Aceștia să compună 
apoi marele tractată de alianță. Fie-care poporă 
să-și conserve deplina sa autonomia; dăr aface
rile comune esterne se fie supuse controlei unei 
representanțe comune, care să fie compusă după 
curii.

Idea confederațiunii orientale păte să pară 
multora nerealisabilă, dăr ea este și rămâne o 
ideă a viitorului, ună ideală cătră care tindă 
poporele Orientului.

Bunulă geniu ală popăreloră orientale — 
dice Risticl — a scrisă pe ceriulă nostru cu li
tere de focă cuvintele: „confederațiune orientală

DIETA CROAȚIEI.>
Erl, în 29 Decemvre st. n. s’a întrunită ărășl dieta 

Croației dăr numai pentru câteva Se dice că
la 6 lanuariu st. n. va fi din nou amânată. Bugetulă 
croată încă nu este desbătută și e de lipsă, ca să se vo
teze guvernului indemnitate pentru câteva luni. Dăcă 
n’ar fi necesitate urgentă de-a se face acăsta, dieta de si
gură nu s’ar fi mai conchemată așa de curendă, de temere 
ca oposițiunea să nu provăce nouă scandaluri. Mame- 
lucii Banului Khuen-Hedervary, ca să pătă votâ în liniște 

indemnitatea cerută, au născocită ună plană unică în fe- 
liulă său. Se scie că St'arcevicianii au fostă eschiși din 
dietă pentru durata de optă ședințe, cari însă nu s’au putută 
țină tote. Acum mamelucii voiescă să declare dasbaterile, 
urmate în cele două dile ultime ale sessiunei trecute, numai 
de-o singură sedințăi și astfelă intenționăză a prelungi termi- 
nulă eschiderei Starcevicianiloră și, folosindu-se de absența 
,loră, a vota guvernului indemnitatea. Dieta va avă să alăgă 
și -©• deputațiune regnicolară. Planurile mameluciloră 
suntă fină- țăsute, dăr anevoie voră pută reeși cu ele, 
căci, după’ cum se asigură, oposiționalii din partida lui 
Strossmayer suntă deciși a nu absentă nici o iji dăla 
ședințe și voră griji ei pentru aceea, ca să jiu se voteze 
Indemnitatea de a ruputulă capului.

-------°-------A.
Societatea ungurescă.

Deputatulă Beksics, unulă dintre 'stelele nou apă
rute pe cerulă politică ungurescă, cunoscută deja de 
multă ca șovinistă mare din articulii săi scrișl în >Nem- 
zet«, acusă în dietă societatea upgurăscă, că nu face mai 
nimică pentru stată și »națiune,« ci lasă totă lucrulă 
greu pe umerii guvernului și aștăptă tote dela guvernă; 
altulă, — pare-mi-se Abrânyi, beletristulă, (în Ungaria 
toți scriitoro, începăndfr'dela Jokai până josă la Tatâr 
Peter, facă politică în mare și mică, pentru aceea călă- 
resce și politica năstră totă pe Pegază și nu păte des- 
călecă de pre elă josă pe pămentă) apără societatea un
gurescă în contra acestei învinuiri, lăudându-i activitatea 
din presinte, ăr pe cea din trecută ridicând’o până la 
ceră, și acusă cu Grunwald dinpreună guvernulă ca ne- 
gligentă; nimenea însă dintre politicii noștri cei mari nu 
și-a trasă bine și seriosă de sămă, că ăre aceea ce face 
societatea ungurăscă, mai alesă de ună timpă în- 
căce, fie multă fie puțină, bine-i 6re său ba? După a 
năsfră părere acăsta ar trebui să o cerce și judece mai 
ânteiu fericitorii de stată, căci adevără nerăsturnabilă ră
mâne, că e mai bine a nu face nimică, decâtă a face 
rău.

Societatea cultă într’ună stată are același rolă față 
cu politica și asprimea, păte nedreptățile, legei, pe care-lă 
are familia față cu vieța. Precum e chiemată familia a 
da adăpostă, odihnă, a încălzi cu foculă iubirei sale pe 
membrii săi luptători cu greutățile viețeii, a le șterge 
sudărea feței, a le vindeca ranele, cu ună cuventă a le 
îndulci filele; așa e datăre și societatea a netezi durită
țile și neegalitățile vieței publice, a vindeca ranele făcute 
de legi, uneori aspre, altădată nedrepte, a atrage inima 
omenâscă cătră inima ămenăscă, a face să se uite înver
șunarea lupteloră purtate pentru principie, a da scută 
celoră învinși și a înblântji pe cei învingători, cu ună 
cuventă a face din fii aceluiași stată o familiă pătrunsă 
în membrii săi de simțămăntulă iubirei.

Societatea cultă are mărețulă rolă ală mamei blân
de, drepte și egală iubităre tuturoră fiiloră săi.

Și ce face societatea ungurăscă? Tocmai 
contrarnlă din tăte ce ar trebui să facă. Ea, împinsă 
de foile șoviniste maghiare, a aruncată departe de sine 
maslinulă păcei și s’a pusă să erăsboiască cu naționa
litățile.

Ea înainte de tăte s’a dechiarată societate un
gurescă. In Germania nu este societate germană, în 
Francia nu este societate francă, în Anglia nu englesă, 
în America nu americană, ci numai simplu socie
tate, omă din societate etc. Prin aceslă epitetă 
densa s’a pusă pe terenulă esclusivismului, a eschisă 
quasi pe nemaghiari din senulă ei, seu pretinde, că 
intrândă în ea să se desbrace ei de totă ce-i face ne- 
maghiarl, astfelă densa ’i pune pe nemaghiari înaintea 
alternativei: său să abdică de naționalitatea loră său 
să-și formeze societăți deosebite. Și dăcă nemaghiarii nu 
vrău să abdică de naționalitatea loră, ci mai bine îșl 
facă societăți deosebite de cea ungurăsă, acăsta se face 
pară de focă, îi dechiară și’ consideră de inimici ei, și-I 
persecută, unde și câtă numai păte.

Apoi se miră Beksics et consortes, că societatea 
ungurăscă n’are destulă putere amalgamisătăre și că de 
demultă a avută mai mare. Cine a și văzută cândva, 
ca să topăscă zaharulă aceea apă, care e închisă her- 
metice, ca nu cumva să ajungă zaharulă la ea! Apoi în
țelepții noștri nu sciu său nu vreu să scie, că mai de
multă nu era societate ungurăscă, ci numai bo
ier ăscă și că chiar pentru aceea, că n’a fostă ungu
răscă, ci boierăscă, i-a succesă a amalgamisa pe boerl.

A doua, societatea ungurăscă dela începu- 
tulă aerei numite constituționale și-a propusă a sărbă
tori reminiscențele revoluțiunei din 1848, adecă acelei 
epoce nefericite, când fii aceleiași patrie, prin o politică 
totă așa de nefastă ca cea de a<|I, au ajunsă a sta cu 
armele față’n față și a’șl vărsa sângele unul altuia. Aceste 
demonstrațiunl necruțătăre a simțăminteloră curții, 
precum și a nemaghiariloră potă să arate lumei, că cine 



suntiî domnii situațiunei de adl, stăpânii țSrei, dar nici 
decâtă să îndrepte calea înfrățirei. Cine a și vâdută 
cândva, ca cineva se te cheme în brațele sale frățesc! 
aducându-țl totă mereu aminte, că cum s’a bătută cândva 
cu tine și glorificândă pe aceia, cari au dată mai tare 
și mai cu succesă în tine? Fie fi fostă orî-care dintre 
noi de vină, atâta e sigură, că e lucru fârte nepolitică 
a ne aduce aminte totă mereu de acelă timpă, 
când ne-amă făcută unulă altuia -rău și nu de acela 
când ne-amă făcută bine. Cătră acesta se adauge, că 
societatea ungurâscă consideră tâte demonstrați - 
unile nemaghiare de acăstă natură ca revoltă și ațîțare 
încontra sa și a statului. Dar cine-i de vină? Nu scie 
bine societatea ungurâscă, că provocarea produce 
resimță, demonstrațiunea contrademonstrațiune și că 
venturarea de egală îndreptățire gâdilesce pe omă a pro
bă, că ore ertată îi e și lui a face, ce face celălaltă cu 
atâta siguranță și emphasă?

întâmplările și faptele multoră bărbați din 1848 
suntă fârte acomodate de învățătură pentru noi toți, dar 
nu de demonstrațiuni.

A treia, societatea ungurâscă se însuflețesce 
pentru ori-ce evenimentă politică, pentru ori-ce întâm
plare, ce necăjesce pe nemaghiar! său celă puțină n’are sim- 
pathia loră. Ea este în stare a iluminâ, a banchetă la învin
gerile turcesci, a duce sabiă de onâre pașaleloră turcesci, ui- 
tândă sabia de 140 de ani a țărei și cumplitele suferințe 
îndurate de toți locuitorii acestei țări dimpreună cu ei din 
partea Turciloru, numai pentrucă nemaghiarii nau nici o 
simpatiă cătră Turci. Este acâsta politică, este tactă ? Cum 
pote dar societatea ungurâscă aștepta, ca nemaghiarii să 
se bucure când se bucură ea, și să se supere când se 
supără eal? N’ar pute 6re societatea ungurâscă cruța 
simțămintele nemaghiariloră, ca să aibă dreptă a așteptă 
și ea cruțare din partea loră, barem atunci, când n’are 
nici ună interesă a fi pro seu contra? Să nu putemă noi 
âre fi fără de demonstrațiuni și provocări unulă față cu 
celălaltă?

A patra, societatea ungurâscă par’ că 
n’are nimică de făcută seu că și-a perdută judecata 
justă; de ună timpă încoce se ocupă totă cu probleme 
fantastice, nerealisabile în vecii-veciloră și-și consumă 
puterile fugindă după năluci. Ea caută prin lumea largă 
după maghiarii perduți, i-aduce cu pompă și demonslra- 
țiuni în țâră și se încercă a le deschide porțile raiului 
aici, unde — noi cu ei dimpreună din grația lui Szapâry 
suntemă departe de raiu. Apoi ce se mai dicemă de 
maghiarisare, de acâstă bolă epidemică, ce a intrată nu
mai erl-alaltaerl în societatea ungurescă și deja grasâză 
cu o furiă nespusă, amerințândă totodată a dură mai 
multă decâtă ori care dintre cele de pănă acuma!

(Va urmă.)

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

SOIRILE PILEI.
Se vorbesce, că pe promenada de sub Tâmpa pân- 

descă cete de pungași pe trecători, cari și permită să le 
curețe buzunarele. Tocmai așa periculosă nu credemă 
că e, Jprecumă se vorbesce. Voră fi pote vagabuncji 
cărora nu le place se lucreze și țină calea trecătoriloră 
cerșindu-le câte ceva. Poliția însă să’șî permită a’i mă
tura de p’acolo și a le da de lucru. Orașulă e destulă 
de mare, se simte multă lipsa măturătoriloră.

—0—
Gendarmeria și poliția au isbutită să dea de urma 

mai multoră hoți de cai. La câțiva vestiți hoți de cai 
de aci s’au găsită, la visitarea caseloră loră, o mulțime 
de bilete false de cai.

—0—
D. Aug. Muntean, unulă din fruntașii Româ- 

niloră din comitatulă Solnocă-Dobâca și advocată în 
Deșă, la 27 Dâcemvre a. c. la 4 ore p. m. s’a cununată 
cu stimabila dnmnișâră Ana Albini în Deșă, în bise
rica gr. cat. română prin protopopulă d. Ioană Vele, 
fiindă martori: d. Vasile Hoszu, jude regescă, cu sti- 
mata-i domna soțiă Ileana n. Lazară.

Le dorimă viață fericită și lungă!

Adunarea generală a orașului Timișora a luată în 
dilele acestea hotărîrea, ca la teatrulă d’acolo să se jdce 
nemțesce numai vâra, âr ârna numai unguresce. Totde
odată, fiindă temă că o societate de actori maghiari n’ar 
putâ esista în Timișora, se va da directorului trupei o 
subvențiune din cassa orașului.

Ga mâne bieții contribuabili se voră pomeni și cu 
«darea pentru teatru* și acâsta de dragulă maghiarisării.

—0—
Comisiuni permanente de suprarbitrare voră func

ționa în 1885 în Sibiu, Clușă, Alba Iulia și Brașovă. 
Președintele celei din Brașovă este prefectulă cornițele 
Bethlen.

—0—
«L’Indâpendance roumaine« e informată, că se voră 

face următârele schimbări de ambasadori: d. Th. Văcă- 
rescu va părăsi Bruxela pentru Viena; d. G. Ghica va 
trece dela Atena la Roma; d. Mitilineu va merge la 
Atena și d. Emilă Ghica va trece dela Sofia la Belgradă. 

—0—
Mai mulțl deputați români au hotarîtă, din inițiativa 

parlamentară, să propue ună proiectă de lege pentru re- 
organisarea sf. Sinod. După > acesta proiectă și preoții 
voră fi admiși în soborulă bisericescă.

—0—
La Banca de Escompte a Carnioliei s’a descoperită 

o defraudare de aprope 80,000 fl., adecă mai multă ca 
jumătate din capitalulă acțiiloră. Directorulă Zenari a 
fostă găsită mortă în locuința sa; se împușcase.

—0—
Fabrica de zachară din Sadska, lângă Praga, și-a 

încetată plățile. Banca anglo-austriacă e creditorulă prin
cipală cu peste 300,000 fl.

—0—
Astă sâră se va juca la teatrulă germană pentru 

antâia dată ,Die grosse Glocke/ comediă în 4 acte de 
Oskar Blumenthal. Acâstă bucată teatrală a avută mare 
succesă pe scena teatrului «Carol» din Viena. 

CORESPONDENȚA NOSTRĂDIN COMITATE.
Proieotulu înființărei unși biblioteci în Câmpia. 

Arangiarea unui bală.
Din Câmpiă, 24 Decemvre 1884.

E timpulă supremă, ca cu seriositate bărbătâscă, 
cu energiă și diligință neobosită să lucrămă pentru cul
tivarea limbei și literaturei nostre, căci — precum ne 
arată trista esperiență — numărulă societățiloră de ma
ghiarisare din di în (fi se înmulțesce și cu o furiă deo
sebită amenință esistența limbei și naționalității nâstre.

Unui periculă atâtă de mare trebue să’i punemă 
o puternică stavilă: limba nâstră și simțămintele nâstre na
ționale. Și ce mijlocă mai bună ni se ofere în acestă res
pectă decâtă cetirea opuriloră instructive și bine nimerite ? 
Avemă — mulțămită Domnului — o clasă numerosă din 
poporă care scie ceti și scrie.

Idea înființărei unei biblioteci române în Câmpiă e 
îmbrățișată cu mare căldură din partea întregului pu
blică română.

Ună bravă june din Câmpiă, ală cărui spirită și 
simțăminte nobile ne sunt deja cunoscute, a bine-voită 
a promite spre scopulă acesta întrâga sa bibliotecă con- 
stătătore din aprâpe 300 opuri. Totă din Câmpiă ună 
venerabilă bătrână bine-vol a promite pentru înființarea 
bibliotecei suma de 5Q fl. v. a., alțî doi inși câte 30 fl. 
v. a., mai mulțl preoți zeloși si în totă respectulă bine 
meritați câte 10 fl. v. a., âr alții câte 5 fl. v. a.

Dar ceea ce ne înbucură și mai multă este cura-

giulă și bună-voința, ajutorulă morală și materială la 
care ni s’a dală a spera din partea unoră mari bărbați, 
așa că scopulă se va realisa câtă mai curendă, spre bi
nele națiunei nostre.

Deocamdată nu mai rămâne alta decălă convoca
rea unei ședințe, în care să se conștitue o comisiune 
pentru formularea statuteloră și îndată ce aceste statute 
voră căpăta aprobarea Guvernului biblioteca va fi des
chisă.

Pentru ca însă acâsta să se potă ajunge câtă se pâte 
mai curândă, junimea română din Câmpiă — cu auto- 
risarea locuriloră competente — s’a decisă a arangia în 
carnavalulă acesta ună bală, care — punându-se sub 
patronagiulă senioriloră din Câmpiă — va fi premersă 
de o ședință, în care se va constitui comisiunea de lipsă 
pentru formularea statuteloră, se va desbate asupra lo
cului unde are se fiă așezată acea bibliotecă ce cu 
timpulă se va subîmpărți din ce în ce în mai multe filiale, 
așa câtă toți câmpenii să se pâtă folosi de ajutorulă 
bibliotecei fără greutate și toți să fiă î trunițT în acelașă 
punctă, legați fiindă unulă de altulă prin aceleași in
terese.

Venitulă curată ală acestui bală se va destina ca 
fondă de disposițiune pentru înființarea bibliotecei și totă 
cu aceea ocasiune se va desbate asupra mtjlâceloră de 
venită pentru înmulțirea și susținerea bibliotecei, pentru 
care scopă tinerimea română sub patronagiulă senioriloră 
va arangia și câte o petrecere în fie care ană.

Credemă că nu va fi nici unulă dintre fiii inteli- 
genți ai Câmpiei, cari interesați fiindă în causă să nu 
facă totă ce le stă în putere pentrn ajungerea câtă mai 
repede a acestui scopă. piua și loculă designată pentru 
arangiarea acestui bală, precum și programa ședinței, 
totă prin acestă organă de publicitate se va face cunos
cută onoratului publică română precâtă se va putâ fără 
amânare.

Ună Câmpenu.
------o------

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

lîiladrîd, 29 Decemvre. — Cutremurului 
de pământii a causatu în Jaen, Benagarza, Al- 
fanatejo, Nerja și Malaga pagube considerabile 
și a distrusă. mai tdte casele. Numărulu persd- 
neloru care au fostă omorîte este de 266.

Viena, 29 Decemvre. — Asupra firmei 
Wottiz s’a publicată concursă. Passivulă abia 
trece peste 30,000 fl., pe când activulă, în cele 
mai nefavorabile împrejurări, dă pănă la 20,000 
fl. Amândoi frații Wottiz s’au sinucisă, deși se 
afirmă că nu li se putâ împuta nici o vină. Sim- 
țâmentulu de onâre i-a împinsă la acâsta.

A p e 1 ii.
Este cunoscută, că mulțl dintre copii români apli

cați ca învățăcei la meserii suntă atâtă de seracl, încâtă 
nu au cu ce să se îmbrace, și mulțl dintre ei suntă 
siliți a tremură de frigă umblândă acuma în timpă de 
ârnă desculți și desbrăcațf.

De aceea subscrisulă Comitetă îșl ține de dato- 
rință a rugă pe toți binesimțitorii creștini ca se bine- 
voiască a veni în ajutorulă sărmaniloră copii cu deose
bire acuma în ajunulă sfinteloră serbătorl.

Ofertele mărinimdse în bani și în haine, nouă sâu

1

FOILETON U.

Teoria lui Rosler.
Studii asupra stăruință Româniloră în Dacia Traiană, de 

Â. D. Xenopolil, profesorii de istoria Româniloră la universitatea 
din Iași, 1884.

Lupta ce se urmâză de ună șiră de ani, pe tere- 
nulă istorică, între dușmanii nâmului românescă și între 
amicii adevărului istorică asupra întrebării, dacă Românii 
au părăsită Dacia pe timpulă împăratului Aureliană, și 
părăsind’o, cum se face de ’i întelnimă astăd! într’ună nu
mără atâtă de însemnată dincoce de Dunăre, — a fă
cută pe eruditulă profesoră d. A. D. Xenopolă să scrie 
însemnata operă «Teoria lui Rosler,« care răstornă din 
temeliă falsa teoria a istoricului sasă și compania.

Cu tâtă însemnătatea cestiunii, Românii s’au ocu
pată fârte puțină sâu în trâcătă cu ea, «Șeși este vorba 
de însuși dreptulă nostru de a trăi pe pământulă pe 
care’lă ocupămă. Dintre istoricii noștri numai Petru 
Maior ă s’a ocupată seriosă cu acâstă întrebare, pe 
când Eudoxiu Hurmnzaki a primită fără cercetare 
teoria lui Rosler. Invețații streini combată acâstă teo 
riă, producendă o seriă de argumente, care o răstârnă | 
din temeliă. Kiepert. geografulă Țiee, cerculă în 

care se vorbesce astăzi limba română dincoce de Du
năre, cade tocmai pe hotarăle vechei provincii Dacia.

Originea falsei teorii a lui Rosler nu trebue cău
tată în dorința de a descoperi adevărulă. Ungurii, cei 
mai mari dușmani ai Româniloră, și Sașii din Transil
vania apăsau în secolulă trecută pe Români într’ună 
chipă cu totulă neomenosă și chiar adl voescă, mai alesă 
Ungurii, să-i ucidă moralicesce, să’i desnaționaliseze. Ro
mânii au protestată și protestă mereu în contra unui 
asemenea sistemă de ocârmuire, și ’șl întemeiază pro
testările pe dreptulă istorică, fiindă cei mai vechi locui
tori ai Ardâlului. Lupta între apăsători și apăsați fiindă 
pusă pa tăremulă dreptului, Ungurii și Sașii căutară s’o 
curme chiar pe acestă tăremă, tăgăduindă Româniloră 
dreptulă istortcă invocată de aceștia. Scriitorii protivnicî 
ai acestora, mai alesă unguri și nemți, s’au folosită de 
împrejurarea, că nici ună cronicară sâu documentă nu 
ar pomeni lămurită despre esistența Româniloră în păr
țile nordice ale Dunării înainte de veaculă XIII, și Un
gurii și Sașii venindă în Ardâlă înaintea acelei epoce, 
âtă că și dreptulă istorică — diceau ei — vorbesce 
totă în favârea loră.

Nu e vorbă, sunt doi cronicari ai vâcului de mij
locă, cari pomenescă de Valahi în regiunile acestea la 
venirea Unguriloră, pe cari aceștia ar fi fostă nevoițî 
a’i bate și a’i supune, anume: Anonymus Belise re- 

gis notarius și Rusulă Nestoră. Protivnicii stă- 
ruinții Româniloră în Dacia însă t|ică, că Valahii lui 
Nestoră ară fi Frâncii împârăției Carolingiloră, cari cuce
riseră, sub Carolă celă Mare, Panonia dela Avari. Fiindcă 
protivnicii n’au putută interpreta după placulă loră și 
pe Anonymus notar, — care spune apriată că Ungurii au 
găsită în Transilvania ună stată românescă, sub ună duce 
Gelu, pe care’lă bătură și’lă supuseră, — l’au declarată de 
mincinosă, cronica lui de falsă, și’și întemeiară teoria 
loră în adevâră falsă și închipuită, căci ei n’au avută în 
vedere adevărulă istorică, ci uneltirile răutăciâse împo
triva Româniloră.

*
Celă dinteiu scriitoră streină, care se ocupă mai 

seriosă'cu Românii este lână Thunmann, profesoră 
la universitatea din Halle. Elă (|ice, că Românii de din
coce de Dunăre sunt frați ai celoră din Macedonia, cari 
sunt cob irîtorii coloniiloră latine. Elă nu admite că Au
reliană a strămutată peste Dunăre pe toți locuitorii Da
ciei. Ungurii au găsită pe Românii în Transilvania și în 
Ungaria de dincâce de Dunăre. Dar Valahii ocupaseră 
încă de multă vreme Valahia și Moldova, âr nu în se- 
cululă XIII și XIV sub Radu Negru și Bogdană.

E ceva curiosă, că ună profesoră de universitate ca 
Thunmann ’și-a găsită ună protivnică în sasulă din Bra
șovă Fr. Ios. Sulzer, care era judecătoră, și care în 



vechi, se voră împărți între cei mai săraci și mai har
nici învățăcei.

Brașovă în 16 Decemvre 1884.
Comitetulu Associațiunei pentru sprijinirea învețăceiloru 

și sodalilorii români meseriași.
Vaslle Sfetea, 

președinte. 
---------O---------

DIVERSE.
Procesulâ rabinului din Stefănesol ou soția sa. — 

Cilimii următârele în »Curierulă Balasană» din Iași: »Am 
comunicată lectorilor^ noștri, că la secția I. a Curței 
urma a se judecă procesulă infentatată de Frima Frid- 
man, soția rabinului din Stefănescî, contra soțului ei 
Avramă Marcu Fridman, rabinulă din Stefănescî și haha- 
mulă său Naftulia, pentru o sumă de bani.și bijuterii 
ce numita le-ar fi adunată în timpulă conviețuirei îm
preună, (fundă acuma în procesă de divorță) și cari s’ar 
fi luată de rabină în momentulă când soția sa a părăsită 
casa conjugală, și pentru veracitatea faptului imputată 
rabinului, soția sa ’i-a deferită jurământă more ju- 
daico; acesta l’a referită reclamantei, care la 6 Decevre 
curentă l’a și prestată în Sinagoga cea mare din T.-Cu- 
cului, îndeplinindă tâte formalitățile cerute de legea mo- 
saică, ba încă s’a fereduită de două ori, căci advocatulă 
rabinului a tăgăduită prima bae, numai de îmbrăcarea 
cu cămașa de mârte a fostă scutită ca sex femenină; 
era față ună numără considerabilă de evrei, astfelă că 
a trebuită să intervie poliția spre a restabili ordinea și 
Sâmbătă, la 8 ale curentei s’a pronunțată de Curte de- 
cisiunea în fondă, prin care se respinge atâtă apelulă fă
cută de rabină, câtă și acelă ală soției sale, și se con
firmă sentința tribunalului de Botoșani, prin care rabi- 
nâica câștigă peste 2000 galbeni, plus marele rabină a 
mai fostă condamnată de Curte la 1,500 lei cheltueli de 
judecată și alte taxe cătră Stată și portărei.*

Mare furtă de juvaere în Belgradă. — Mai dinele 
trecute s’a furată dela poșta din Belgradă ună pachetă 
mare cu javuere în preță de 40,000 franci și anume ună 
colană cu briliante în valâre de 2600 franci; ună acă de 
pără cu briliante și mărgăritare în preță de 4750 franci; 
o brațară cu safire și cu briliante în valâre de 2700 
franci; o brațară cu briliante în valdre de 1525 de franci; 
o brățără cu roselă și cu mașe de aură în valdre de 
1325 franci; o brățară în forma unui cercă cu copcii 
din rose în valdre de 1260 franci; o brațară în formă 
de inelă cu flori din rubine în valdre de 1150 franci; 
o broșă în forma unui mugură de roșă cu briliante în 
valâre de 5700 franci; o broșă represenlândă ună flu
tură cu diverse petri nestimate în valâre de 3450 franci; 
o broșă din safire și briliante în valâre de 2850 franci; 
o broșă cu briliante în formă de flâre în valâre de 1650 
de franci; o broșă cu briliante și cu rubine în valâre de 
2000 de franci; o broșă în formă de ramură cu briliante 
și diamante în valâre de 2400 franci; o broșă din dia
mante și safire în preță 2275 franci; o broșă de diverse 
petri în preță de 1650 de franci.

0 interesantă istoriă oerșetorâsoă. — Scena se pe
trece în cancelaria unui mare comerciantă și bancheră 
din centrulă Vienei. Acolo apare din timpă în timpă o 
femee ârbă, sărăcăciosă îmbrăcată, dar de ună aspectă 
distinsă, condusă de o fată tânără, fdrte modestă, care 
abia cutâză să privâscă în susă. Orba este văduva unui 
maioră căzută pe câmpulă de onâre, care prin nenoro
ciri și înșelătorii din partea rudeloră și-a perdută chiar 
mica sa pensiune, orbi de supărare și acum în tâtă 

liniștea și rușinată apelâză la bunătatea inimei celoră 
mai cu dare de mână. Fiecara se grăbesce a sprijini 
cu dărnieiă pe dama, care vorbesce distinsă și’șl istori
sesc© cu atâta durere nenorocrrea sa, ba încă o I 
însoțescă cu respesctă pănă la ușă. Intr’o sără ună 
tânără făcu cunoscință, într’unulă din cele dinte iu bir
turi, cu o păreche căsătorită și cu fata acesteia. Ei 
se’ntâlnescă mai adeseori, tinerii âmenl se interesâză 
unulă de altulă, în fine tenărulă bărbată este invitată 
acasă, se simte bine acolo, găsesce o bucătăriă alâsă, o 
atmosferă plăcută; iubirea sa pentru fată cresce din di 
în <ji și se pare că părinții nu i-ară refusâ mâna fetii. 
In dilele dintâiu ale cunoșcinții sale, găsise elă ună postă 
bună la o casă de bancă, de care însă n’a vrută să 
amintâscă nimică înainte d’a trece timpulă de probă și 
d’a fi instalată definitivă. Pe lângă alte lucrări de bancă 
avea să îngrijâscă și de »mica cassă,« din care se da de 
pomană. Intr’o (ji aude elă fâșiită de haine femeesci, 
care se perdu în camera șefului său. După câ
teva minute o mână fragedă îi presentă ună biletă 
pentru >mica cassă,« se uită In susă și vede înaintea 
sa pe ârba văduvă a maiorului și pe conducătârea 
ei , adecă pe sâcra sa i n s p e și pe adorata sa. 
Tenărulă bărbată stă să leșine, femeile strigă speriate și 
alârgă — .ârba» înainte — afară din contuară. »Orba 
maiorâsă* nu era ârbă și nici văduva unui bravă oficeră, 
ci trăia cu bărbatulă ei, — care scia să compună cele mai 
frumâse scrisori cerșetoresci, — fârte bine din productiva 
loră »nenorocire*. Vedi bine, de nuntă nici vorbă n’a 
mai fostă.

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

B I 55 L 1GG R 4F I A.

Ună pasă înainte în istoria României, studiu isto
rică și politică de Gheorghe Frunză. BucurescI, tipo
grafia Gobl 1884. Acestă interesantă studiu apărută mai 
întâiu în revista »Țara nouă» redigiată de Ioană Neni- 
țescu. Prețulă 50 de bani.

Beiu, Vodă, Domnă, romană istorică de Teochar 
Alexi, broșurele duple 13—14 și 15—16, au eșită de 
sub țipară, avândă câte o ilustrațiune. Prețulă unei bro
șura duple 1 leu său 40 cr-

—= Anulă ală 35-lea ~
Die „Morgen-Post"

edată de H. Bresnitz.
Cea mai vechiă și eftină fâiă poporală vienesă 

apare în fiecare i, de șâp te ori pe săptămână, 
e liberală, democratică, independentă, nu aparține unei 
bance seu vr’unei societăți pe acții și apără drepturile 
tuturoră popâreloră fără deosebire de rassă sâu 
de confesiune.

In fiecare qji escelentu ilustrată ~
Pe lună cu posta numai 1 fl. 50 cr.

— Numeri de probă gratisu. —
Administration der

„Morgen-Post“
I, Schulerstrasse 18.

>Economia națională,» Revista intereselor^ 
economice Române. — Acesta este numele unei 
nouă reviste, ce va apără sub redacțiunea distinsului 
economistă d. P. S. Aureliană. Estragemă din pros- 
pectulă ce’lă primirămă următârele șire :

Inspirându-mă de cerințele economice ale vieței mo
derne, am căutată să le propagă pe câtă ml-a permisă 
modesta mea sferă, profesoratulă și condeiulă. Nu am 
lăsată să trâcă nici o ocasiune ce mi s’a înfăți
șată, fără ca să stăruiescă din tâte puterile pen
tru a face să se înțelâgă odată că România, ră - 
masă înapoi în desvoltarea sa economică, trebue 

să’și însușescă silințele spre a se pune, pre câtă este 
cu putință, în rândulă celoră-lalte țări civilisate. Spre a 
ajunge la acestă sfîrșită amă cretjută, și astădl credă mai 
multă decâtă orl-când, că țâra acâsta are neapărată tre
buință de o industriă națională. Alți bărbați autorisați și 
învățațl au stăruită și stăruescă a face pe Români să se 
convingă, că interesulă României este de a rămânea o 
țâră agricolă. De o părere opusă, stăruiescă a susținea 
că cu tâte că agricultura este și va fi temelia pe care 
trebue să se razime economia nâstră națională, totuși 
chiar pentru prosperitatea culturei pământului avemă tre
buință de o industrie proprie. Urmărindă, cu dragostea 
și cu pasiunea ce insuflă dorulă de țâră, împlinirea unei 
credințe atâtă de înrădăc'nată în inima mea, mi-am per
misă a formula într’o cărticică: »Cum se pâte fonda in
dustria în România,« mijlâcele prin care poporală ro
mână ar pute ajunge să creeze o industriă românâscă.

.... Suntă adâncă convinsă că poporală română 
lăsată în pace, ferită de influențe directe și indirecte, 
va răspunde cu succesă atâtă la așteptările lumei civili
sate câtă și la chemarea sa de represintantă ală culture 
latine în orientulă Europei. Doritoră de a contribui, pre 
câtă puterile îmi voră mai permite, la împlinirea evolu- 
țiunii economice a țărei mele, m’am decisă a începe pu- 
blicațiunea acestei Reviste a intereseloră economice ro
mâne. Ajutată de colaboratori capabili și insuflațl de 
aceleași principii ca și mine; rezâmându-mă pre spriji- 
nulă acelora, cari dorescă prosperitatea economică a ță
rei, credă că »Economia rurală* va răspunde scopului: în
florirea economică a României. P. S. Aureliautt.

Satulungă 16 Decemvre 1884.
Cele mai nobile și mai frumâse dintre sâmțămintele, 

ce trebue să se cultive încă de timpuriu în tinerimea 
nâstră, suntă fără îndoială sâmțămintele naționale, reli- 
giâse și morale. Cultura acestoră sâmțăminte este și ră
mâne problema cea mai importantă a educațiunii în fa- 
miliă și în scâlă. Mijlâcele cele mai de frunte, prin cari 
se potă cultivă aceste sâmțăminte, suntă fărâ îndoială: 
cântarea, rugăciunea și lectura de cărți re- 
ligiâse și morale. Dâcă este adevărată acâsta, atunci 
scopulă ce urmărescă de a pune în mânile tinerimei’ 
nâstre o colecțiune bine precugetată și alâsă din cântă
rile nâstre naționale și bisericesc!, precum și din rugă
ciunile cele mai potrivite pentru ea, este prin acâsta pe 
deplină justificată. Colecțiunea din cestiune, pe care am 
onâre a-o anunță on. publică iubitoră de astfelă de lu
cruri, deocamdată are următorulă cuprinsă:

1. »Miculă cântăreții» în biserică, sâu răspunsurile 
dela s. Liturgiă cu troparele și condacele învierii și ale 
sărbătoriloră de preste ană, precum si irmâsele prasni- 
ciloră, în mărime de 3 câle formată mică, prețulă 10 cr. 
esemplarulă.

2. »Micnlă rugătorii» sâu cărticică de rugăciuni 
potrivite pentru tinerime în scâlă și acasă, în mărime de 
3 câle formată mică, prețulă 10 cr. esemplarulă.

3. »Arion« sâu culegere de cântări naționale, de 
stea și colinde.

Acâstă culegere va apărea în curândă în a doua 
edițiune și va cuprinde preste 200 cântece, împreună cu 
mai multe portrete și ilustrațiunl frumâse în textfl.

Acâstă culegere va fi cea mai completă din puți
nele care esistă pănă acum la noi și totdeodată singura 
care este acomodată încâtă s’a putută cerințeloră peda
gogice. Din tâte cărticelele amintite se potă face comande 
câtă de mari la librăria H. Zeidner în Brașovă, care 
se voră efeptuî promtă pe lângă. rabatele cuviinciâse.

Comptândă pre sprijinulă și încuragiarea on. publică 
română mă subscriu cu tâtă stima,

I. Dariu.
învățătorii la scâlele primare în 

. Satulungti.

Editoră: Iacobti Mnreșianu.
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calitatea sa de sasă urâ de mârte pe Români. Elă nu 
vrea să scie de Anonymus și de Nestoră, nu admite că 
Valahii au îndurată curentulă năvăliriloră barbare, fără 
să fi primită măcară o urmă a loră; nu admite că Ro
mânii, dacă au fostă cei mai vechi locuitori ai Transil
vaniei, să’șl fi perdută drepturile loră, dacă le-ară fi pose
dată vr’odată. Elă a găsită ună sprijină în I. Chr. En- 
gel. Acesta susține, că Aureliană a retrasă legiunile 
din Dacia peste Dunăre, unde le-au supusă mai târtjiu 
Bulgarii, impunându-le numele loră de Valahi (Woloch- 
Wolga). Bulgarii, 4>ce Engel, ară fi supusă și Valahia, 
Banatulă și Transilvania, și așa vechii coloniști au învă
țată din nou, sub regele bulgară Crum, drumulă cătră 
vechea patriă. Deosebirea între Sulzer și Engel este, că celă 
din urmă pune emigrarea Româniloră pe rîpa drâptă a Du
nării cătră anulă 813 și prin urmare nu declară de închipuită 
cronica lui Anonymus. Afirmarea acestoră doi sasi, că Tran
silvania n’ar fl fostă nici odată ocupată de Slavoni, face 
pe Schafarik, slavă, să dovedâscă că numerâsele de
numiri de origină slavonă în Transilvania arată, că acâstă 
țâră fusese totă atâtă de copleșită de Slavoni în vâculă 
V ală erei nâstre, ca și regiunile de dincolo de Dunăre. 
Kopitar, slavă, încă e de acâstă părere și tjice, că 
cele două trunchiuri ale rassei valache, atâtă celă de 
dincolo, câtă și celă de dincâce de Dunăre, au o origine 
asămânătâre (nu comună). eșindă din amesteculă Tra- 

ciloră, Slaviloră și Româniloră; dela veaculă VII până la 
ală X ei stătură în munții Daciei, Macedoniei, Tesaliei 
și Albaniei, și când timpurile se mai liniștiră, ei se răs
pândiră în câmpiile învecinate. Slavulă Miklosisch 
se pleacă mai multă cătră teoria luî Rosler.

Sasulă Robert Rosler dă pe față în tâtă lu
crarea sa .Romănische Studien* scopurile sale răutăciâse 
în privința nâstră. Elă își esprimă părerea sa de rău, 
că s’ar fi încuviințată Româniloră, din pricina aședării 
loră geografice, o însemnătate politică mai mare de cum 
li s’ar cuveni după numărulă și moravurile loră. Elă 
cârcă a trezi din nou teoria lui Sulzer și Engel, fără însă 
a pomeni de ei, dându și aerulă că teoria sa ar fi cu 
totulă originală. Rosler pune reintrarea Româniloră din
câce de Dunăre în veaculă XII. Lucrarea lui se
distinge prin tălmăciri false, prin închipuiri silite, 
prin etimologii peste putință, are însă unu talentă
deosebită pentru amestecarea adevărului cu falsulă, con- 
topindu-!e într’ună totă nedescuratu. Lipsindă o teoriă 
protivnică, părerile sale au aflată mulțl aderenți. Profe
sorii și învățătorii unguri o predară de pe înălțimea ca- 
tedreloră loră, tăgăduindă Româniloră întâiătatea în re
giunea Carpațiloră, dreptulă de a fi și a răsufla liberă 
pe pămentulă strămoșiloră loră.

Dar în curândă se ivi o reacțiune. fnvățații stre
ini simțiră câtă de neîntemeiată este teoria lui Rosler. 

Celă dintâiu, care se rosti împotriva ei, fu profesorulă 
Tomaschek dela universitatea din Gratz, într’o dare 
de sâmă din 1876 asupra cărții lui Rosler. Dar Toma
schek după ună ană, în 1877, își schimbă părerile sale, 
apropiându-se de teoria lui Rosler. Prin acâsta Toma
schek a dovedită nestatornicia în părerile sale, ,și deci 
ună astfelă de istorică nu merită nici o încredere. In 
scrierea sa din 1882 (jice, că Românii obîrșescă din 
Bessi, Elă pune emigrarea Româniloră între anii 1074 
și 1144, o ne mai pomenită lipsă de precisinne crono
logică 1

Profesorală Biedermann tolă dela universitatea 
din Gratz propune o nouă tecriă despre obârșia Româ- 
niloră, dar înrudită cu a lui Rosler. După elă Românii 
sunt ună elementă celto-ligurică.

Doi alți învețați, mai statornici în părerile loră, cari 
combată teoria lui Rosler, sunt Iulius lung și Ios. 
Ladislaus Piă, amândoi profesori la universitatea din 
Praga.

D. lung admite îndepărtarea Româniloră din Dacia 
Traiană, dar adaoge că massa poporului Dacă a rămasă 
pe locă, păstrând ca amintire a epocei romane dialec
tală , părintele limbei române de astăzi. In contra lui 
lung s’au rostită Gaston Paris și ungurulă Scwiker.

(va urma).



Cursulu la bursa de Viena
din 29 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 123 90 
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.25 
Imprumutulti căilord ferate

ungare.......................... 145.25
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.25

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....—.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.25 

Bonuri rurale ungare . . 100.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung.............................98.25
Imprumutulti cu premiu 

ung.....................................115.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.60
Renta de hărtiă austriacă 81.75
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aurii austr. . . 103.80
Losurile din 1860 . . .134 80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  853.—
Act. băncel de credită ung. 298. —
Act. băncel de credită austr. 289.50
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5,77
Napoleon-d’orI.................. 9.73‘/9
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20
Londra 10 Livres sterlinge 123,25

Bursa de Kueuresci.
Cota oficială dela 15 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5%) . . — —

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

* ), » (5°/o) • • — —
» » urban (7°/0) . . — —
» » » (6»/o) • • — —
» , ». (5°/0) . . — —

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

< » » Națională , . 220 —
Aură.................................... 15°/0 —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 30 Decemvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 56 Vend. 8.60
Argint românesc................ . . » 8 50 * 8.55
Napoleon-d’orI.................... . . » 9.74 > 9.75
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 » 11.—
Imperial!......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100— » 101.50
Ruble Rusesc!...................... . » 125— » 126—
Discontulă » . .. . 7—10 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potii cumpdra în tutunge- 

B®rria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumătate de anti 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Nr. 1263—1884.

E d i c t u.
M

ichailă Klein ev. luter. 
tată procesă divorțială 
cila din Vadă,

'ichailă Klein ev. luter. din Făgărașă domiciliată în Țînțari a inten- 
l contra muierei sale Âna născută Simeonă Ba.

Deci prin acestă edictă Ana Simeonă Bacila este provocată și 
citată, ca în termină de ună ană, dela prima publicare, să se presenteze 
înaintea subscrisului, spre a fi confrontată cu bărbatul ă său, altmintrea 
se va da cursă liberă procesului intentată contra ei.
PresidiulH forului matrim. gr. cat. de I. Instanț. a Vicariatului Făgărașului.

Făgărașă 27 Decemvre 1884.
Alesandru Micu,

vicară foran. gr. cat. din Făgărașă și președ. 
forului matrim.

le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale p6catelorîî tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

3>r. ISella,
membru ală mai multoră societăți scientifice etc.

6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

Mersulu trenuriloru
pe linia l®redealu-l£adapesta și pe linia Teiușu-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

I*redealu-55udapesta Budapesta--Predealu
Trenu Trenu Trenii Trenu Trenu Trenfl Trenu

de omnibua do do omnibua accelerat omnibua
persone persone persdne

BucurescI 7.15 _ _ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu) 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiști 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovă 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 t 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodtt 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 Rev 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaștt 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelii — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teinsft 7.38 2.26 4.-15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudâ 7.55 2.48 4.44 Clnsin ( 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susd — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucernica 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea’ 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

P . ( 10.08 559 9.18 Vințultt de susO 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudtt 12.45 10.42 9.17 y

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelii 1.44 12.03 — “
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașiî 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedintt 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaș ti 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
Râv 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

. Fugyi-Vâsărhely —L. 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A v 1 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
Oradia-mare . 1.54 11.14 7.30 Brașovă

9.20 10.15 3.15
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiști — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu ‘------ 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Or ele de rîâpte sunttf cele dintre liniile grâse1

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușu-Aradik-Budapesta Budapesta-Aradik-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenă
peradne omnibua omnibua peradne omnibua

Teiușik 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 josfi 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 A ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 k 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
Braniclca 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 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 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

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușăt 12.53 7.00

Aradăt-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenîi
omnibua persdne omnibua

Aradii 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
Timisdra5 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Tini ișdra-Aradik Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenîî
peradne omnibua omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradd 3.10 8.00 Simeria 12.37


