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Brașovti, 19 (31) Decemvre
Idea confederațiunei orientale — (jiceamă în 

numărulă de eri — este o ideă a viitorului, a 
căreia realisare o dorescă toți dmenii de bine și 
înțelegători din sînulu popdreloru Orientului. 
Idea confederațiunei orientale — adaugemti a^i — 
este însă mai pre susu de tdte o ideă a dreptății, a 
egalei îndreptățiri și a bunei înțelegeri între 
aceste popdre.

Principiulă fundamentalii alu confederați
unei orientale fiindă așaddr acela altî dreptății și 
alC. egalității naționale, ușoru putemu înțelege de 
ce nu-șl găsesce aderenți între Maghiarii astăzi 
la putere.

Pănă când Maghiarii erau asupriți de bi
rocrații lui Bach se îndeletniceau și ei cu idea 
confederațiunei și chiar Kossuth alu lorii formu
lase ună fele de programă de înfrățire alu po- 
pdrelorti danubiane, cu Maghiarii în frunte. Dăr 
dela Inaugurarea dualismului înedee, după ce au 
ajunsă la putere, Maghiarii nu mai voescă să 
scie nimicii nici de dreptatea nici de egala îndreptă
țire dela ei de acasă, cu atâtă mai puținii de 
confederațiunea cu popdrele orientale.

Dela 1867 s’a schimbată fdia și Maghiarii, 
în contra cărora se îndreptă sistemulu Bachiană, 
au devenită ei înșiși toporiște în mâna politicei 
de „divide et impera“ (desbină și vei domni). 
Principiulu netolerantu și teroristicu alu maghia
rismului, care fiindu pră slabă de a se lăți prin 
propria putere morală și spirituală, se împune cu 
forța celorlalte naționalități, acestu principiu ne
norocită le eră fdrte bine venită acelora, cari 
voescu să stăpânăscă popdrele prin vrajba și 
desbinare.

Dăr politica de învrăjbire este o rămășiță a 
timpuriloru vechi, și nu mai are astădi îndreptă
țire. De aceea s’au aflată și se află și între 
dmenii de stătu ai Austriei mulți, cari au com
bătută cu tdtă puterea convicțiunei loră acea 
fatală politică , care periclităză esistența monar- 
chiei habsburgice.

Ideile federalistice se lățescu din ce în ce 
mai tare în partea cealaltă a monarchiei. Și 6re la 
ce tinde federalismulă dăcă nu la confederațiunea 
tuturoră popdreloru cari constituescu acăstă mo- 
narchiă ?

Maghiarii lucră așadăr fdrte consecuentă 
dăcă se opună și federalismului înlăuntrulu mo
narchiei, căci dăcă idea confederațiunei în întru 
și în afară ar isbuti, unde ar rămânea egemo- 
nia loră?

Scimă, că acăstă egemoniă se basăză adl 
numai pe dualismă, care este fructulă alianței cu 
Prussianii. Maghiarii se razimă așadăr pe cei mai 
tari, ca să p6tă asupri popdrele, cu cari împreună 
mâncă și voră avă să mance aceeași pâne și 
sare. Lucră ei înțelepțesce înaintândă cu tena
citate pe acăstă cărare ?

încă înainte cu 15 ani scriea revista distin
sului publicistă austriacă Franciscă Schuselka, 
„Die Reform“ (Nr. 52 dela 30 Decemvre 1869) 
într’ună articulă intitulată. „Românii Orientului41 
între altele:

„In contra dualismului strigă tdte națiunile 
nemaghiare și negermane; mai multă însă și cu 
dreptă cuventă au să se plângă Româniî față cu 
dualismulfh“

„Românii din Ardălă au fostă jertfiți prin 
Introducerea acestei forme de stată. Cu privire 
la acăsta ne vine în minte esprimarea unui mi
nistru: „că trebue să jertfimă și Maghiariloru 
ceva“ și când să esprimâ astfelă acelă ministru 
făcea alusiune la Românii din Ardălă. Și într’a- 
devăru, prima cerință a acestei nouă alcătuiri a 
fostă, ca Românii ardeleni să fie lăsațl pe mâ- 
nile Maghiariloră. — Intr’o clipă s’a incorporată 
Ardălulu la Ungaria și drepturile Româniloră 
sancționate au fostă cassate, lăsându-se acăstă țără 
mândră în ghiarele ministeriului maghiară, ca să 
decidă elă cum va află cu cale asupra destinu
lui ei.“

„Cum sciu să administreze Maghiarii acăstă 
țâră, cunoscă din destulă, cetitorii noștri. Ar mai 
fi de amintită pentru astă-dată, că dualismulu 
pe lângă aceea că a restaurată domnia maghiară 
din 1848, a deșteptată din nou ideile acelea pă- 
gubitdre pentru monarchiă, ideile acelea cari avău 
să fie consecințele anului 1848. Prin acăsta ăr 
s’a ridicată la valdre politica maghiară de mai 
înainte în contra popdreloră din Orientă, dim
preună cu furia de a maghiarisâ, și de a pune 
stavilă progresărei celorlalte națiuni nemaghiare.

„Politica maghiară nu se mărginesce pa 
lângă atâtă, ea voiesce a lua ună carac- 
teră eminentă de politică orientală, căci ide- 
alulă politicei maghiare este de a îndeplini 
misiunea, ce pretindă a o avea ei pentru 
civilisarea Orientului, așadără domnia maghiară 
pănă la Marea neagră. Acestu lucru însă stă în 
colisiune cu năsuințele de aceeași natură ale Ro
mâniloră din principate. De aci se aplică ini
miciția Maghiariloru față de România. Chiar or- 
ganisația honvecjiloră (milițieni) a fostă pripită 
numai și numai cu privire la armarea ce să face 
în România. “

„Temerea reciprocă între Ungaria și Româ
nia esistă. Cu deosebire însă România are dreptă 
a fi îngrijată, căci la încoronarea regelui ungară 
s’a închinată stăgulă României precum și ală ce
lorlalte principate dunărene în semnă că politica 
maghiară are tendență cuceritdre. Totdeodată 
Românii din România liberă vădă ună mare pe- 
riculă chiar pentru ei în politica agresivă a Un- 
guriloră față cu Românii din Ardălă și Țăra un- 
gurăscă. Temerea acăsta a esprimat’o ministerulă 
Brătianu, și deși acum nu se mai elice nimică 
cu privire la acăsta, să nu creadă cineva că te
merea este delăturată. Este deci fdrte naturală, 
ca dăca lucrurile voră merge totă astfelă, ună 
conflictă între aceste două state să fie inevi
tabilă. “

„Deci noi desaprobămă cu totulă politica 
maghiară de a terorisâ și a subjugă celelalte na
țiuni nemaghiare. “

„Resultatele, unui conflictă între Ungaria și 
România ară fi pentru Maghiari nefavorabile, 
căci de sigură naționalitățile tdte ar fi atunci în 
contra loră... Ca să se eviteze ună astfelă de 
conflictă desastruosă pentru Ungaria, ară face 

înțelepțesce Maghiarii dacă n’ar mai nedreptăți 
naționalitățile nemaghiare. “

„Aserțiunile nâstre nu le-amă luată din ventă, 
ci suntă basate pe istoriă. De multă, fdrte de 
multă a purtată răsbdie Ungaria cu România, și 
resultatele aceloră resbăie, nu’să de așa natură 
încâtă Ungurii să se p6tă lăudă ca de obiceiu, 
că pentru România e de ajunsă ună regimentă 
de husari. Nu se potă lăudă; Ungurii, căci 
sciută este din istoriă, că în desele resbdie purtate 
cu Românii ei n’au fostă nici-odată victorioși. 
Mihaiu vităzulă a cucerită Ardălulă, ddr Ungurii 
totdăuna s’au întorsă cu traista g61ă din țările 
române.... “

Dela 1869 până în (jiua de astădi multe 
s’au schimbată. Dăr bre schimbările ce s’au fă
cută sunt ele de natură de a încuragiâ pe Ma
ghiari, ca se persevereze pe cărarea despotismului 
față cu celelalte popbre și în specială față cu Ro- 

a • • n mânu r
Maghiarii dela putere pretindă pentru sine 

primulă rolă în concertulă popbreloră orientale. 
Nu se gândescă ei că p6te veni ună timpă, 
când în adevără voră trebui să jbee ună rolă cu 
totulă deosebită, dbr deosebită în aceea, că voră 
remâne isolați de popârele Orientului, cari cu orl-ce 
numai cu simpatiă nu-i voră întîmpinâ?

Sunt Maghiarii așa de siguri că cei puter
nici, pe cari se razimă ei astăzi, le voră stă și 
atunci întru ajutoră? —

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

Societatea ungurăscă.
(Urmare și fine).

Colonisarea țârei prin ciangăi, abstragăndă dela 
aceea, că e o provocătăre neîncredere față cu nema
ghiarii , e și o nedreptate flagrantă. Ge să și fie alta 
decâta nedreptate, că societatea ungurăscă, care 
nu se interesăză de loch de binele morală și materială 
ală miliăneloră da nemaghiari ai acestei țări, cari au a- 
părată și susținută cu sângele și averea loră acăstă țără 
și n’au părăsit’o nici în bine nici în rău, deodată se în- 
tărce cu tătă iubirea ei demonstrativă și cu totă ajuto- 
rulă materială, ce-i stă la disposițiune, cătră nisce trans
fugi, cari au părăsită țâra, când a fostă rău a trăi în 
ea și se întorcă numai pentru că-i ademenescă cu slă
nină și colacă.

Nu ceremă nimică dela societatea ungurăscă, 
dar faptă române, că ea subtrage binefacerile ei acelora, 
cari le-au meritată în trecută, și le dă grațiă acelora, 
cari prin părăsirea țărei în timpuri grele și de nevoi nu 
le-au meritată. Dar să presupunemă cu Odeschalchi, că 
le voră merită în viitoră Ore ajunge-va vr’odată ni- 
suința ciangăiloră de a le merită atâta, câtă ar ajunge 
câștigarea celoră 11 miliăne de nemaghiari?

Maghiarisarea prin societăți și terorisărl e lucru 
demnă de evulă persecuțiuniloră religiăse și nu de se- 
cululă ală XlX-lea. Au trecută timpurile, când statulă 
avea tăte drepturile și cetățenii numai dreptulă ascultării; 
atjî concedemă statului numai atâta dreptă, câtă aflămă 
de lipsă pentru susținerea lui și apărarea bunuriloră 
năstre materiale și morale; dreptulă de a ne impune 
nume, cugete și semțăminte, fie acestea din urmă reli- 
giose său naționale, nu îlă concedemă. Și apoi acelă 
dreptă, ce nu și-lă păte arogă nici statulă, să-lă con
cedemă societății ungurescl seu chiar aceloră de 
maghiarisare? Niciodată. Altcum dumnealoră lucreze 
pre ascunsă și prin seduceri cu bani. Precum e sco- 
pulă de sublimă, atâtă suntă și modulă de procedere 
și mijlăcele întrebuințate de demne. Altcum facă 
dumnealoră și, după ce au făcută câtva timpă, cerce că 
ce au prinsă în mrejile loră. De nu se voră rușina de 
materialulă câștigată pe acăstă cale, nu sciu când le va 
fi rușine. De materialulă, ce ni-lă scotă astfelă din cor- 
pulă națiunei, nu ne pare rău, dar nu credemă să folo- 
săscă oltuită în corpulă națiunei maghiare cândva aceș
tia mai multă, decâtă nouă. Din ospe nu s’a făcută 
pâne de trăbă, decând e lumea. Recomandămă însă la 
acestă punctă societății ungurescl, să-și aducă a- 
minte de germanisarea lui Iosifă II și a lui Schmerling 
și de aceea: că aceleșl cause producă acelăși efecte.

A cincia, societatea ungurăscă s’a organi- 
sată intr’o armată de polițiști, cari ne pândescă totă cu- 
ventulă, tătă suflarea, tătă mișcarea, chiar și cugetele. 
Ori unde te întorci, îndată ce sciu, că nu ești maghiară, 



I

e privescă cu neîncredere, te provâcă la politică, gri- 
jescă bine ce dicl, cei ce nu voră a se demite cu de
nunțări, te judecă de trădătorii de patriă, dacoromanistă, 
panslavistă, cei de panură mai grâsa te denunță medi
ală sâu inmediată. Nemaghiarii nu potă face o mișcare, 
aibă aceea orice scopă sântă și neofensătoră, ca aceleia 
sâ nu i se pâtă afla vr’o lăture vulnerabilă, de care să 
se pâtă acăța, ca se împedece scopulă mișcărei. Unde 
nu pote ajunge legea și ordinațiunile, acolo dă mâna ju
nimea studiâsă, calfele seu chiar învățăceii de maeștri.

Totă cișmașulă e ună apărătoră ală statului în 
contra nemaghiariloră, firesce în modulă seu, dâr acesta 
nu jenăză nimică, căci scopulă e sfântă și cei ce au a 
suferi impertinențe dela unii ca aceștia — suntă nemaghiarii. 
In locuri publice nu poți vorbi unii cuvântă uemaghiară, 
nu poți dice țiganului să’țl tragă o horă ori o doină 
fără să te espunl la insulte seu dueluri. Tâte acestea 
se facă din celă mai curată patriotismă, nimică decâtă 
patriotismă, de care la noi suntă pline isvârele, fântâ- 
nele, rîurile chiar și văzduhală. Innotămă formală în 
patriotismă. Societatea ungurâscă consideră pe 
fiecare nemaghiară de periculosă statului. Acesta pote se 
face după proverbulă ungurescă: că cânele, căruia i s’a 
scosă vestea, că e turbată, trebue să piară. Proverbulă 
are dreptă, dăr nu mai puțină dreptă este și aceea: că 
cânele celă mai sănătosă în lume, dâcă-lă persecuți și 
tractezi ca pe ună turbată, în fine trebue să turbeze și 
ca atare să devină periculosă.

Destulă, că societatea ungurâscă, pornită pe 
calea schițată de noi, face socialitatea absolută imposi
bilă între maghiari și nemaghiari și cu acâsta nespusă 
rău nu numai nemaghiariloră, ci și maghiariloră.

Până unde amă ajunsă deja, se vede din dialogulă 
următoră decursă între o damă maghiară și ună domnă 
română asupra petrecerei la scaldele din S *** G %*. 
D-na: Destulă, că acolo n’are ce căută vre-ună ma
ghiară. D-lă: Pentru ce, dâmnă? D-na: Tâtă diu- 
lica și sera n’audl decâtă musică românâscă; n’ar cântâ 
vre-ună jocă ungurescă pentru o țâră. D-lă: Dar în 
Borsecă și alte scalde ungurescl nu e totă așa cu musica 
ungurescă? Ba se întâmplă, că suntă în majoritate Ro
mânii câte la o scaldă ungurâscă și solgăbirăulă totuși 
nu lasă pe țigani să cânte de ciudă românesce. Acâsta 
numai, ca sâ scie Românii, că cine e domnă în țâră. 
D-na: Apoi îlă desconsideră, încungiură pre omă tâtă 
societatea; nici chiar cunoscuții și cunoscutele nu vrâu 
sâ scie de noi; se pare a le fi rușine, că suntă în cu
noștință cu noi și a se teme de compromitere vorbindă 
cu noi. Acâsta nu e frumosă din partea Româniloră și 
arată puțină cultură. D-lă: Spuneți drepții, domnă, nu 
se face acâsta tocmai așa și în societățile ungurescl față 
cu nemaghiarii? La Unguri însă se consideră asemeni 
lucruri de bravure și patriotismă demne de aplaudată, 
până ce la Români trece de necultură. Eu nu aprobezu 
din parte-mi nici una nici alta: dar nu potă sâ mâ în
chidă înaintea adevărului cunoscută: că ună lucru râu 
nasce pe celălaltă. Dar cine începe, cine dă esemplu 
râu, spuneți dreptă, dâmnă: Nu consideră fiacare Ungură 
de vătămare, dâcă i-se trimite vre-o învitațiune la vre-o 
petrecere românâscă tipărită sâu scrisă românesce ? 
Nu pretinde susă și tare, ca să i se trimită lui ungu- 
rescel Vine-i cândva vre-unui Ungură în minte, să tri
mită Românului invitațiune românâscă? Românulă nu 
consideră învitațiunea ungurâscă de vătămare. D-na: 
Eu concedă, că și ai.noștri comită multe nebunii și prostii 
de acestea; dar Românii n’ar trebui să-i imiteze. D-lă: 
Acâsta simpluminte nu se pote, dâmnă; pentru-că supu- 
nendu-se totdâuna celă mai slabă, îlă întăresce numai 
pe celă mai tare în desconsiderarea față cu elă. La 
celă mai tare e rendulă, să apuce pe altă cale mai 
drâptă, cu atâtă mai multă, că acâsta din partea lui nu 
se va consideră de lașitate și lingușire, ci de lealitate. 
Ungurii sunt cei mai iarl și se țină cei mai culțl, loră le 
compete inițiativa. Dar nu v’a insultată nimene, așa e 
dâmnă? D-na: Nu, numai ne-au încunjurată ca pe nisce 
leproși. D-lă: In acâstă privință ați fostă mai norocâse 
decâtă unele dame române în Clușă. Acelea au avută 
să sufere și insulte dela junimea ungurâscă. D-na: Des
tulă de necavalerescă lucru. Eu aflu, că nu e bine așa 
și că n’ar trebui să mestecămă politica în societățile și 
petrecerile nOstre. D-lă: Aveți totă dreptulă, domnă; 

dar trebue să și încâpă cineva a face ceva, nu numai 
să 4*că. Eu credă, că întocmindu-se relațiunile și coa- 
tingerile sociale, s’ar întocmi și politica.

Aci se curmă dialogulă. De aci se vede, că acâstă. 
domnă maghiară are mai justă ideă despre adevărata 
chiămare a soc ie lății ungurescl decâtă Beksics et 
consortes.

Dumnealoră ar trebui să cerce mai ânteiu, că «•© 
și numai după aceea, că câtii face societatea un
gurescă. S.

Convorbirile cancelarului Bismark.
Ună deputată sacsonă, din partida progresistă, d. 

Karl Braun, publică în ^Deutsche Revue« nisce convor
biri ale principelui Bismark. După acestă articulă 
cancelarulă s’a esprimată după cum urmâză asupra re- 
lațiuniloră dintre Germania și Austria :

»Nu voimă o alianță trecătâre, ad-hoc, în sco
pulă unei cuceriri, ca în timpulă crisei din Schleswig- 
Holstein. 0 asemenea alianță n’are ună interesă trainică 
și pâte, după cum s’a văzută să se schimbe dintr’o di 
într’alta într’o stare de dușmăniă. Ceea ce ar fi folositoră 
ambeloră țări, ar fi o unire trainică și organică , care 
nu ar fi nici o inoculațiune, nici © fusiune, nici o con
fesiune, nici ună amestecă în nisce cestiunl interiâre și 
în nisce neînțelegeri particulare sâu teritoriale, dâr care 
ar eschide tâte aceste în modulă celă mai precisă și celă 
mai strictă, care s’ar mulțămi să garanteze statu-quo 
actuală și s’ar angagia să manțină pacea Europei centrale 
cu ajutorulă unoră instituțiunl trainice.

»Și nu ar fi destulă: ar trebui încă o seriă de în
țelegeri privitore la nisce instituțiunl egale asupra tere
nului dreptului, a legislațiunei, a administrațiunei precum 
și asupra afaceriloră economice, politice și sociale. Acâstă 
înțelegere între două state, care sunt chemate a se com
plecta unulă pe altulă, ar da neapărată resultate fârte 
roditâre.«

O altă dechiarațiune a principelui de Bismark, este 
privitâre la Rusia:

»Nu credă, a disă elă, că testamentulă lui Petru 
celă Mare este apocrifă. In totă casulă, esistă încă în 
Rusia omeni, cari țină la densulă și cari voiescă să îm
pingă pe Rusia spre Europa occidentală, de unde nu pote 
să aducă de câtă nihilismulă și altă bâlă de același genă, 
cari nu se voră putea vindeca de câtă prin .sfânta alian
ță.» Misiunea Rusiei e în Asia, unde pote juca ună rolă 
civilisatoră.*

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

SOIRILE DILEL*
Ministrulă de comunicațiune ungurescă face cunos

cută, că dela 1 Ianuariu 1885', personele private potă 
folosi pentru Austro-Uugaria și Germania cărți de cores
pondență simple particulare, cu răspunsă plătită, sub 
următârele condițiuni: 1 Cărțile de corespondență parti
culare să fie de aceiași mărime și tăriă ca ale erarului 
poștală și pe față să fie în limba ungurâscă (în Croația- 
Slavonia în limba croată) numirea »Levelezo-Lap.‘ E 
liberă însă oricine, ca pe lângă însemnarea ungurâscă 
(croată) să fie notată acelă cuvântă și în altă limbă, ce 
se vorbesce în monarchia austro-ungară. 2. Colărea hâr
tiei se lasă la gustulă particularului. 3. Astfelă de cărți 
de corespondență simple să se francheze de trimițătoră 
lipindă pe ea o marcă poștală de 2 cr., precum și pe 
cărțile de răspunsă totă o asemenea marcă. 4. Cărțile 
nefrancate, sâu nefrancate de ajunsă, sâu necorăspunijă- 
târe în privința formei și mărimei se refusă. De altmin
trelea astfelă de cărți de corespondență suntă supuse 
acelorași disposițiuni, ca și cărțile erariale poștale.

Asupra averei d-lui S. P. Mailath, comerciantă în 
Brașovă, s’a deschisă concursă.

—0—
Raphael Hoffmann și Oskar Lazarini au primită 

concesiunea ministerială pentru construirea căii ferate dela 
Petroșenl prin Jacronă și Surducă pănă la granița ro
mână; apoi dela Jacronă la Vulcană, la minele de cărbuni.

—0—
Fiscală orășenescă în Orăștiă s’a alesă advocatulă 

Hermann Klein.
—0—

Duminecă s’a ținută în sala Bossel din Bucuresci 
o întrunire a lucrătoriloră tipografi. Sala era plină. 
In urma unei mari discusiunl s’a luată următârea reso- 
luțiune pentru înlăturarea pericolului, care amenință esis- 
tința loră prin stagnațiunea ce domnesce în tâte atelierele 
particulare: 1. Desmonopolisarea lucrăriloră diferiteloră 
autorități de la Imprimeria Statului. 2. Sâ se câră guver
nului punerea de tacse mai grele asupra imprimateloră 
ce vină din streinătate. 3. Restricțiunea numărului ele- 
viloră, 1 la 10 lucrători. 4. întocmirea unui reguiamentă 
precum și-a unui tarifă generală) pentru tâtă țâra, inclu- 
sivă Imprimeria Statului. 5. întocmirea unei comisiunl 
de arbitri, care sâ judece diferendele dintre patroni, lucră
tori și autori. In urmă s’a alesă o comisiune de cinci 
compusă din d-nii I. S. Rădulescu, Fotea Popazu, Al. 
Stamatescu, D. Velniță și D. Rață, care împreună cu 
câte ună delegată sâu doui din fie-care atelieră sâ întoc- 
mâscă ună memoriu pe basele stipulate mai susă și sâ-lă 
adreseze onor. Adunări a deputațiloră.

—0—
Cu trenulă de Marția trecută a sosită, 4i°e »Cu- 

rierulă Balasană» din Iași, 75 catâri din Persia, desti
nați pentru serviciulă artileriei de munte, cari au fostă 
transportați asemenea cu trehulă la București. Catârii 
suntă bine întreținuți și de o rasă bună, astfelă că se 
pâte aștepta, că voră putâ satisface serviciulă pentru care 
suntă destinați.

—0—
Simțindu-se necesitatea unei societăți artistice, mai 

multe persâne din lași, (jice .Liberalulă,» au luată ini
țiativa d’a forma o societate, care va avea de scopă 
unirea tuturoră arteloră frumâse, pentru desvoltarea și 
susținerea loră în țâră, într’o singură societate, suptă 
denumirea de »Societatea artistică.* Acâstă societate va 
căuta a avea la disposițiă ună locală, unde se voră aran- 
gia distracțiunl de diferite ramuri artistice, și după po
sibilitate se voră organisa serate musicale și dramatice 
cu programă, conferințe, esposițiunî, etc. la care voră 
participa atâtă specialiști câtă și amatori, membrii ai 
societății.

—0—
Advocatulă Moritz Klokner din Brașovă a murită 

alalta sâră, în urma unei lungi suferințe de tuberculosă.
—0—

Din Sebeșă ni se scrie, că pe câmpă înfloresce 
potbalulă și plumânărica, âr în grădini viorelele și mic- 
șunelele. Albinele facă escursiunl ca primăvâra.

—0—
»Figaro< comunică, că repertoriulă teatrului italiană 

din Milană s’a înavuțită cu o nouă dramă, întitulată 
»La vendettâ della Signora Hugues» sâu »Une donna 
che necide» (.Râsbunarea d-nei Hugues» sâu »O femee 
care omâră»), de Titus Mammoli.

-------o-------
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FOILETON U.

Teoria lui Rosler.
Studii asupra stăruință Roinâuilora în Dacia Traiană, do 

A. D. Xenopolu, profesorii de istoria Româniloră la universitatea 
din lași, 1884.

(Urmare.)

Ios. Lad. Piă dice, că dacă Românii ar fi tre
buită se părăsâscă Dacia în limpulă năvălirei barbare, 
ei n’ară fi putută găsi nici o scăpare în Moesia, de vre
me ce acesta a fostă totă așa devastată de călră bar
barii năvălitori ca și Dacia. Pic se silesce a descoperi, 
printr’o metodă fOrle nimerită, în documentele mai nouă, 
urmele vechi ale Româniloră din Dacia.

Șirulă autoriloră, cari s’au îndeletnicită cu cestiunea 
română, se încheia cu Paulă Hunfalvy (Hunsdorfer, 
sasă renegată,) membru ală academiei ungurescl. Elă 
(jice că Ungurii, când au ocupată Unraria, au găsită aci 
numai pe Slavoni, cari dispărură mai pe urmă, fiindă 
absorbiți de elementulă românescă, care se arată în Tran
silvania și Ungaria multă mai târziu. Conclusiunea ce 
o trage elă este, că Slavii, singurulă poporă ce ar pută 
disputa Unguriloră înteiătatea așezării în țâră, dispărendă 
în senulă Româniloră venițl aci mai țârijiu, Ungurii suntă, 

după dreptulă istorică, singurii stăpănitorl ai țăriloră 
acestora. După metoda lui Hunfalvy, Ungurii potă pre
tinde, că suntă cei dinteiu locuitori ai Europii, și âtă 
prin urmare și calea deschisă pentru crearea globului 
ungurescă. Tendențiositatea scrieriloră istorice ale lui 
Hunfalvy, care nu numai e o copiă a lui Rosler, dar în 
multe puncte îlă întrece, bate totă așa de multă la ochi, 
precum ar bate la ochi ună cală verde. Scopulă e cu
rată politică și scrierile sale s’au deochiată rău, nu au 
trecere decâtă pe catedrele scâleloră ungurescl, unde 
adeverulă istorică n’are nașă să’și găsâscă ună colțișoră 
măcară de odihnă.

*

Eruditulă profesoră d. A. D. Xenopolă, trecendă 
în revistă pe istoricii vechi, cari au scrisă despre pără
sirea Daciei, dice că mai toți istoricii epocei imperiale 
romane, afară de Tacitus și Marcellinus. suntă lipsiți de 
ori ce spirită critică și povestescă mai multă auecdote 
despre viața principiloră. Vopiscus singură mărturisesce, 
că o rudă a împăratului, anume Iunius Tiberianus, îlă 
sfătuesce să scrie istoria aceluia, >căcl n’are nevoie să 
spună totă adevărulă, deârece ar avea tovărășl în min
ciună.» fîtă istoriculă pe care se razimă Râsler!

D. A. D. Xenopolă arată cum conclusiunile lui Ros- 
ler se bată în capete cu descrierea ce o face elă, după 

istorici ca Vopiscă, a fapteloră. glă are o slăbiciune de 
a se ținea de litera texteloră și pe lângă acâsta, isvârele, 
ce se împotrivescă teoriei sale și a discipuliloră sâi, suntă 
stârse de nu rămâne nimică din ele, pe când cele ce se 
’mpacă cu teoria loră suntă primite fără nici o cri
tică,.

Inscripțiunile găsite în Dacia și în alte părți ne do- 
vedescă cu prisosință esistența poporului dacă după cucerire, 
precum și romanisarea Iui. Poporulă romană înțelegea a lipi 
de imperiulă sâu provinciile cucerite cu totulă într’altă chipă, 
de cum au înțelesă Nemții și Ungurii. Romanii nu alcătuiau 
o castă despărțită, ci se legau cu poporală cucerită prin 
înrudire, îlă făcea să se bucure de tâte folâsele. Aci d. 
A. D. Xenopolă citâză mai multe inscripțiuni spre a do
vedi acâsta. Căsătoriile Romanilnră cu femeile dace au 
făcută ca în timpă de peste ună seculă să se romauiseze 
Dacii. O generațiune a fostă destulă, ca să se răspân- 
dâscă nu numai limba latină, ci și literatura romană chiar 
în sînulă poporațiunii Panoniei. Acâsta o spune Velleius 
Palerculus, care luase parte la cucerirea ei. Românulă 
nu era Ungură; nu cu forța, ci cu cultura și literatura sa 
romanisa. Elementulă romană era puternică în Dacia, a 
putută romanisâ în 164 de ani. Legiunile romane erau 
compuse numai din elemente latine sâu latanisate, și în 
Dacia legiuni au fostă aduse.

Când au începută năvălirile barbare, au fugită oră-



Brașoytt, 18 (30) Decemvre.
(Locurile publice de jocă pentru tinerime. Calamitățile 

din Sclieiu din causa relei administrațiunl.)
In fruntea năsuințeloră celoră frumâse și nobile se 

află fără îndoială acele, care tindă să promoveze pros
peritatea spirituală a tinerimii. Pentru prosperitatea spi
rituală și corporală se face astăzi cu multă mai multă, 
decâtă acum (jece și douădecî de ani în tâte părțile. 
Se înmulțescă în dilele nostre din ce în ce mai multă 
măsurile salutare cu scopă de a dâ generației celei tinere 
o forță și o vioiciune totă mai mare corporală, dar mai 
cu samă în țările cele mai luminate se vede desvol- 
iându-se o activitate particulară în direcțiunea acăsta sa
lutară, pentru că ămenii luminați au începută a se con
vinge din ce în ce mai multă despre adevărulă prover
bului latinescă >in corpore sano, mens sana« adecă: în 
trupă sănătosă minte sănătâsă. Despre gimnastică nu 
mai vorbescă, pentrucă acăsta instituțiune astădl s’a In
trodusă în tâte scălele bine organisate. Dar mai cu sa
mă voiu atinge escursiunile gimnasticale, călătoriile șco
lare, coloniile feriale, voiu atinge, cu deosebire jocurile 
în locuri publice sub ceriulă liberă.

Jocurile contribuescă ca se conserve tinerețele și 
să nu le lase a veștetjf. Jocurile suntă ună mijlocă spre 
a procură copiiloră o diminăță bună și frumâsă a vieții. 
Astăzi trebue în orașe să se caute locuri publice anumite 
pentru jocurile tinerimei în loculă liberă. Din nenorocire 
însă aceste locuri, unde se jucau tinerii acum 10, 20 de 
ani se ângustăză totă mai tare. Și la noi in Brașovă 
încă începă a să strîmtorâ locurile de jocă, așa că tine
rimea este alungată de pretutindenea și silită să petrăăc 
în curțile și în ulițele cele strămte și murdare. Pră pu
ține curți se află în orașulă nostru, unde copiii proprie- 
tariloră și cu ai altoră particulari se pătă să se jâce 
cum le place. Cele mai multe familii suntă avisate a-șl 
tină copii prin pridvăre, ca să se pătă desfăfâ cujoculă. 
Apoi de multe ori suntă goniți bieții băețî de proprietari 
și de chiriași și de prin curți și de prin pridvăre în uliță, 
de pe uliță suntă hohorîți de organele polițienesc!. Ast- 
felă mulți părinți suntă siliți a-și cresce copii în casă ca 
florile, unde suntă lipsiți de condițiunile cele mai ele
mentare ale sănătății.

Copii familieloră avute se potă desdaunâ și pe altă 
cale de acestea calamități, căci părinții potă face cu 
copii loră escursiunl mai mari. Nu totă așa potă face 
familiele cele săi ace. Pe lângă aceea nici nu este bine a 
dedâ copiii la escursiunl, cari consumă o grămadă de 
bani și apoi se perde cu ele și o mulțime de timpă.

Nimică pe lume nu este așa de priinciosă pentru copii 
decâtă joculă sub cerulă liberă, unde copiii potă sârbe cu 
lingura din isvorulă sănătății. Ți seduce inima, când veȚîju- 
cându-se copii cu atâta plăcere. Tinerimea prin jocă nu nu
mai că-șl înveselesce inima și întăresce trupulă, dar îșl pro- 
moveză în multe privințe și desvoltarea caracterului său. 
Prin jocă copilulă învață a'șl subordina voința sa. In jocă 
fiecare caută să se supună reguleloră jocului. De cumva 
se abate vre-unulă dela regulele stabilite, odată strigă 
toți din tăte părțile: »Asta nu merge!» Nu voesce să se 
supună vr’unulă, îndată ilă scotă afară din jocă. Loculă 
de jocă a scosă din capă dela mulți copii încăpăținațl și 
răsfățațl caprițiile și gărgăunii și i-au făcută să capete 
minte.

Ministrulă de instrucțiune prusiană de Gosler are 
marele merită de a fi arătată printr’o circulară însemnă
tatea cea mare ajocului pentru cultura tinerimei și de a 
fi luată disposițiunile necesare, a face, ca binefacerile jo
cului să se tealiseze în viața școlară. Ministrulă Gosler 
4ice în circulara sa: „Cu greu se va afla ună mijlocă, 

șenii cei cu stare, pecând țăranii au rămasă pe locă în 
Dacia, și-au căutată scăpare și adăpostă în munți și pă
duri; n’avâu nevoiă să părăsăscă țâra. D. A. D. Xeno- 
polă citâză o mulțime de istorici români, cari istorisescă 
cașuri de felulă acesta din timpulă jăfuitorului domnă 
Const. Mavrocordată, de care fugea poporulă in adă
posturi, dar nu’șl părăsea țâra, căci greu se deslipesce 
cineva de ceea ce totă cu greu a agonisită. Totă așa istori- 
sesce călugărulă Rogerius, că Ardelenii se retrăseseră în 
munți, ca să scape de năvălirea Tătariloră; acâsta a 
văcjut’o elă cu ochii lui. Năvălirea Tătariloră a fostă 
cea mai cumplită, și cu tâte acestea poporulă n’a pără
sită țâra, ci s’a retrasă în munți, ca mai târziu 
să se scobâre. Că Valahii locuiau în adevără în munți 
pănă adâncă în timpurile nâstre, se vede dintr’ună do
cumentă din veaculă XV, în care cornițele Săcuiloră 
Iaksch scrie cătră senatulă acestui poporă: »De aceea 
rogă pretinia vâstră, ca în fiece (Ji să urcați munții și 
să sfărîmați pe viclenii de Valahi.» Retragerea în munți 
a elementului romană sâu romanisată o adeveresce 
Mommsen, Steub și alțl istorici. Cu tâte acestea 
Rosler se miră de astfelă de fenomene! I-a plăcută să 
scrie teoria sa, dar nu ca să aducă lumină în istoriă, ci 
ca să aibă pe cine să copieze Hunfalvy.

lung spune, că a rămasă în Dacia poporațiunea 
originară romanisată, pe când coloniștii romani propriu 

care ca joculă să pătă delătura obosăla spirituală și să 
pătă reînol trupulă și sufletulă și să le facă capace și 
voiăse la nouă muncă. Scăla trebue să cultiveze joculă 
ca o mamfestațiune salutară a vieții tinerimii pentru 
corpă, spirită și pentru inimă, pentru că prin jocă pute
rile trupesc! se mărescă și capătă mai multă desteritate, 
ba prin jocă se producă și efecte etice bine-făcătâre.<

Scopulă nu ml este de a discuta, cum să se culji- 
veze joculă în scălă, ci voiu a atinge numai despre jo
curile tineriloră în locă liberă, care să le alegă ei de 
capulă loră. Aici este vorba despre joculă de-a pila, 
de-a mălaiulă, de-a ogoiulă, de-a purcelulă, de-a părea, 
de-a puia-gaia și alte multe jocuri, cari ceră ună locă 
largă și desfătată, Decă voimă ca și la noi în Brașovă, 
să-șl ajungă jocurile scopulă loră, atunci părinții munici
palității nâstre să îngrijăscă, ca să se caute locuri hune 
pentru jocuri, după cum s’a făcută în cele mai mnlte 
orașe engleze și germane și să le adapteze, ca să se 
pătă jucâ tinerimea în tătă comoditatea. Brașovulă care 
în totudâuna a introdusă ce a aflată bună și folositoră 
la popărele occidentale luminate nu ne îndoimă, că va a- 
dopta și locuri publice pentru joculă tineriloră, numai 
câtă mai ântăiu, caută să se lumineze opiniunea publică 
în privința acăsta. Locurile să aibă celă puțină pe la 
margini câte ună arbore umbrosă. Aria unde să se jăce 
copiii să fie o pajiște frumăsă. Locurile publice de jocă 
să le folosăscă tinerimea gratis. Copiii să nu fie duși sub 
controlă la jocă, ci ei să se ducă singuri de capulă loră 
și să se jâce jocuri, ce le voră plăcea.

Acum este întrebarea, că în orașulă nostru suntă 
locuri publice care să pătă servi în acestă scopă pentru 
tinerime? Aici în Brașovă avemă locuri gâle publice, 
cum este livadea poșfii, loculă dela pârta Scheiloră, pârta 
Căldărariloră, celă din josă dela casa de tragere la țintă. 
Acesta din urmă are și arbori și pajiște. De multă să 
luase o hotărîre în repreșentanța comunală urbană, ca 
locurile cele cu pajiște de dinaintea spitalului civilă și 
de dinaintea scâleloră centrale române să rămână pentru 
jocurile copiiloră. Primăvăra și tomna se și jucau 
copiii, mai alesă cei de română, feluri de feluri 
de jocuri de’țl era mai mare dragulă să te uiți la ei și 
nu te mai puteai sătura. Dăr s’a alesă și cu acestă ho
tărîre a representanței municipala urbane ceea ce se 
întâmplă cu alte multe concluse, că zacă în archiva co
munală și pe primăria nici! capulă nu-o dâre, mai 
alesă când este vorba să se facă ceva și pentru suburbiile 
orașului. Magistratulă cum trece Sângiorgiulă îndată 
arândâză aceste locuri în contra conclusului representanții 
comunale și apoi arendașulă cum vede vre-ună băiată 
jucându-se pe aceste locuri, îlă hohoresce și ilă ia la 
gână. Copiii neavândă ună locă publică anumită pentru 
jocuri âmblă după alte drăcii și năsdravănii; copiii de 
română caută să se bată din când în când cu cei de >■ 
sasă și de ungură, cei de sasă cu cei de ungură.

Pricină la aceste reflecsiunl ne-a dală o broșurică 
scrisă în limba germană, care pledâză cu multă focă pen
tru instituirea de locuri publice, unde să se pâtă jucâ 
copii, și ale cărei vederi întru tâte le aprobămă.

(va urma). 
-------- o---------

Administrația Domenielord Cordnei 
României.

„Voința Națională “ publică nrmătârea cir
culară dată de administrațiunea Domenieloră Co- 
rdnei cătră primarii din comunele de pe aceste 
domenii:

Domniloră primari! Maiestatea Sa Regele, aflândă 

<ȚișI ară fi părăsită provincia. Dar lung comite o crâre; 
nu naționalitatea a hotărîtă în acâstă privință, ci starea 
economică. Cei bogați s’au dusă, atâtă Daci câtă și 
Romani; cei săraci însă au rămasă, ori de ce naționa
litate s’ară fi numită. Aceștia erau legați prin însuși 
traiulă loră de pământulă pe care’lă locuiau. [Numai 
nomazii se strămută cu totulă, nu popârele statornice. 
Nici ună esemplu nu găsimă în istoriă, care ar combate 
acâstă aserțiune. Dacia nu putea să facă escepțiune.

Protivnicii stăruință Româniloră în Dacia, pentru 
a’șl pută susține tesa, voescă să dovedâscă, că civilisația 
romană încetă în acestă provinciă odată cu retragerea 
legiuniloră și de aci conchidă, că a dispărută și popo
rulă; ei dică că după anulă 270 au încetată și inscrip- 
țiunile. Astfelă de absurdități nici nu merită răspunsă 
seriosă. Cum? intrâbă cu dreptă cuvântă d. A. D. Xe- 
nopolă, nisce sărmani fugari în gâturile și prăpăstiile 
munțiloră, cari mai apoi devină în mare parte păstori, 
să pună petre mormântale pe grâpa morțiloră loră, sâu 
să fie chemați a ocârmuî împărăția Huniloră ? Tâtă teoria 
loră se raz.mă pe o temeliă putredă.

(va urma).

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

despre trebuințele domeniului Gherghița și dorindă a ’i 
veni în ajutoră precum a făcută și va face pentru tăte, 
a luată înalta decisiune de a avea în vedere atâtă Bi
serica câtă și Scâla. Astfelă, în ceea ce privesce scolele 
din diferite localități ce facă trupă cu Gherghița, avându- 
se în vedere diferitele liste înaintate acestei administra
țiunl din partea învățătoriloră respectivi, s’a dispusă tri
miterea cărțiloră și a obiecteloră necesare, precum ur
ni eză :

1. Pentru scâla rurală mixtă de la Ciumați, con
formă listei, bănci, catedră, dulapă, vasă de apă, scaune, 
cu cumpărarea cărora este însărcinată d. Blatiodin, a- 
rândașulă domeniului Cociocă, cărțile se voră trimite 
peste puține <|ile.

2. Pentru scâla de fete din comuna Gherghița 
cărțile și uneltele conformă listei, cari se voră trimite în 
curândă. In câtă privesce reparațiunile ce suntă a se 
face, după cum arată institutârea, ele se voră începe, 
dăcă în realitate suntă nesesare, la primăvară.

3. Asemenea pentru scâla de băețî din acea co
mună, cărțile și obiectele arătate în lista învăță
torului.

In ceea ce privesce biserica dela Belciugă, i se 
voră trimite pentru ună momentă sfeșnice și vestminte 
pentru preoți, acestea după cumpărarea și confecționarea 
loră, iar pentru reparațiunile de la biserici în genere, 
când se va îndrepta vremea, pe Ia Maiu viitoră, se va 
face o constatare locală de âmenl speciali, și, dâca se va 
găsi necesară, se voră face cele cari voră corăspunde cu 
trebuințele comune.

Vă facă totodată cunoscută că Maiestatea Sa Re
gele, dorindă a da o probă și mai mare de binevoitârele 
sale sentimente, a dispusă o daniă de 100 îmbrăcăminte 
fîiloră locuiloriloră dela domeniulă Gherghița (băețî și 
fete), spre a fi distribuite de preferință copiiloră săraci, 
cari urmâză cu asiduitate șcâlele, iar încălțămintele tre- 
buinciâse băețiloră arătați în lista învățătorului de la 
Gherghița, precum și alțl câțiva cari au trebuință de den
sele, d. Blatiodin, arendașulă domeniului Cociocă, este 
însărcinată de subsemnatulă cu procurarea loră.

Pentru împărțirea haineloră la copii fără mijlâce 
veți luă și avisulă d-lui Blatiodin, prin care vi se îna- 
intâză, iar despre primirea obiecteloră trimise acum 
precum și a celoră care vi se voră espedia treptată, 
veți încheia, în două exemplare, ună inventară din care 
unulă se va conserva la primăria respectivă, âr celălaltă 
se va înainta acestei administrațiunl, împreună cu lista 
copiiloră cărora s’a distribuită îmbrăcămintea și încălță
mintele.

Adaogă că voiu examina în curândă și cestiunea 
pecuniară a preoțiloră și învățătoriloră, și dăcă apunta- 
mentele loră suntă insuficiente, Suveranulă nostru va da 
ajutârele necesare. înțelegeți însă că tâte acestea nu se 
potă face într’o di, fiind tâte bisericele și scâlele aflate 
pe domeniulă Corânei în aceeași stare ca și acelea aflate 
pe domeniulă Gherghița.

, Cu ocasiunea venirei mele la domeniulă Gherghița, 
am observată, că unii din locuitori se ocupă cu facerea 
de âle, ulciâre, străchini etc; tâte aceste însă se lucrâză 
într’ună modă fârte primitivă și cu multă muncă, din 
causa lipsei de instrumente. Pentru desvoltarea și per
fecționarea acestei încercări, conformă ordineloră Maies- 
tăței Sale Regelui, se voră lua măsuri său a se aduce 
maeștri pentru a iniția pe acești locuitori la fabricare său 
a lua cheltuiala acestei administrațiunl unii din locuitori, 
spre a’i stabili într’o fabrică de cărămidăriă din țâră 
său din Transilvania pentru perfecționarea acestei 
arte. Cu modulă acesta, locuitorii voră găsi ună 
mijlocă pentra a-și întâmpină într’ună modă mai sigură 
trebuințele loră; âr țâra nu pâte decâtă câștigă prin des
voltarea unei asemenea industrii. x

Subsemnatulă nu se îndoiesce, că locuitorii din do
meniulă Gherghița, însciințațl prin d-vâstră de aceste bine
faceri, voră sci să răspundă la înaltele și generâsele sen
timente ale bunului nostru Suverană prin o purtare co
rectă și ună devotamentă supusă cătră dânsulă.

Primiți....
Administratorul!! domeniului Coronei: 

Ioanu Kalindoru,
---------O---------

DIVERSE.
0 rețetă. — Prăjitura de castane este totă ce pâte 

se fie mai bună, mai gustosă. Se curăță și se pisâză o ju
mătate de livră de castane; în urmă se pisâză fârte mă
runtă 60 grame de migdale dulci și 120 grame zahără; 
se pune 250 grame de untă și șâse gălbinușurî de ou, 
și apoi se amestecă totulă împreună; se adaugă albu
șurile ouăloră bătute bine, se pune totulă într’ună țipară 
și se câce în mașină în timpă de trei cuarturî de oră. 
Acâstă prăjitură se servesce cu ună sosă de ciocolată.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Curaulu la bursa de Viena
din 30 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 124. -
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.75
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 90.55
Imprumutulă căiloru ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97. —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) . . . . —

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 105.25

Bonuri rurale ungare . . 100.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................100.75
Bonuri cu cl. de sortare 100.—
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

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

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

Tisei și Segedinului . 116.70 
Renta de hărtiă austriacă 81.70 
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aurii austr. . . 103.90 
Losurile din 1860 . . . 135 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  853.—
Act. băncel de credită ung. 300. — 
Act. băncel de credită austr. 291.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.79
Napoleon-d’orI.................. 9.74‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20

ISursa de
Cota oficială dela 15

Rucuresei.
Decemvre st. v. 1884.

98.25
Cump. vend.

română (5%). . .
rom. amort. (5%) . 
convert. (6%)

Renta
Renta

împr. oraș. Buc. (20 fr.) .
Credit

>

»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională . .
Aură....................................

fonc. rural (7°/0) .

*
>

„ (5°/0) • ’
urban (7%) .

> (6%) .
> (5»/o) •

națională a României

85,84-s/g

Cursulu pieței Brașovii
din 31 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 54 Vând. 8.58
Argint românesc . . . r * 8.45 > 8.50
Napoleon-d’orI............... , , » 9.74 > 9.75
Lire turcescl................. > 10.98 » 11.—
Imperial!..................... , t > 9.98 > 10.—
Galbeni......................... . » 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* • • * 100— • 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 125— » 126—
Discontulă » . . 7—■10 °/0 pe ană.

Londra 10 Livres sterlinge 123.151 Bancnote austriace contra aură

220
15,14‘A.

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

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

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

Nr. 1263—1884. 2—3

E d i c t u.

M
ichailu. Klein ev. luter. din Făgărașă domiciliată în Țînțari a inten
tată procesă divorțială contra muierei sale Ăna născută Simeonă Ba. 
cila din Vadă.

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

Făgărașă 27 Decemvre 1884.
Alesandru Micii, 

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

Epilepsia.
De observata.

Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de âmeni.

Prof. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliă de aurii el. JL

6. Place du Frone, PARIS.

Mersulu trenuriloru
pe linia Fredealu-Rudapesta și pe linia Teiușu-Aradu-Rudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

I*redealtî-35iidapesta JKudapesta--Predealu

Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă Trenă Trenu Trenu
de omnibua de omnibuH accelerat omnlbua

pergâne persâne peraâne

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Predealuj 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovii 2.06 — — 10.50 P. Lad(iny 2.01 2.04 1.59 10.09

i 2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 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-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighi sora 5.11 10.55 11.56 • Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copșa 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 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teinsă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cuccrilea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisii 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
Clnsin / 10.08 5 59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

l 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezâ'-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — ■ 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
n r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-maro ) 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladiiny 3.14 1.47 11.05 DHISOYU > — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03 *

Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predeală — 7.32 4.28
Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Or de de nopte suntă cele dintre liniile grose1

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiiișsk- Ar adîî-B u d apeși a Budapesta- Aradii-Teiușii.

Trenu de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persâne omnlbufl omnlbufl peraâno omnlbufl

TeiușA
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.50 Viena2.39 8.20 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35 11.43 .Aradii 3.35 5.30
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
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 Bârzova 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
Aradii 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-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușiî 12.53 7.00

Aradtt-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenă
omnlbufl persâne omnlbufl

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
Timișdra 8.58 3.15 P etroseui3 7.00

Timișdra-Aradii. Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
persâne omnlbus omnlbufl

Timisdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradii 3.10 8.00 Simeria 12.37


