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„ Gazeta Transilvaniei"
Cu I lanuariu st. v. 1885 se începe nnik nou 

ubonamentâ, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitor! ai foiei nostre.

Pretulă abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei l*nl 3 fl. 
i» ,, 6 ,,
„ unu. anu 12 „

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 9 franci în auru 
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Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
leteloră de bancă române, suntemu constrînșl a condiționâ 
plata abonamenteloră in aurii, seu in hărtiă cu adausulă 
agiului.

Rngămtt pe d-nii abonați, ea se bineyoiescă a-și reînoi de 
eu vreme abonamentultt, pentru ea s8 nu se întrerupă espedițiunea 
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Brașovu, 20 Decemvre
piceamtl eri, că politicii maghiari s’au ocu

pată și ei. la rândulu lord cu idea egalității na
ționale și a confederațiunei. Acesta s’a întâmplată 
p’atuncl pe când erau în strîmtâre și n’aveau 
speranță de a dobândi drepturile loră, decâtă nu
mai în strînsă unire cu Românii și cu Croații. 
Promisiunile, ce le făceau corifeii maghiari în 
întru și în afară în favârea ideei egalei îndrep
tățiri naționale, erau destulă de însemnate spre 
a nasce credința în mulți, că ei s’au înțelepțită 
prin pățaniile loră.

Este bine ca să ne reamintimă acâsta împre
jurare destulă de momentdsă, pentru că numai asfelă 
vomă putâ înțelege cam Maghiarii, vrândă a se 
emancipâ pe cărarea naturală a conlucrărei cu 
celelalte popâre conlocuitâre, au devenită instru- 
mentulă acelei politice fatale, care tinde a în
vrăjbi popârele și a domni prin acâsta în
vrăjbire.

Joculă sorții este de multe ori fârte ciu
dată. Maghiarii totă mereu și la tâtă ocasiunea 
impută Româniloră, că ei la 1848 au fostă in- 
strumentulă crbă în mână camarillei vienese.

Ei bine, mai esistă sâu nu astăzi acea ca- 
marillă? Și de esistă cine suntă slugile ei cele 
mai plecate dâcă nu d-lă Tisza împreună cu tâtă 
ceata lui?

Tempora mutantur! încă la 1863 matadorii 
politici maghiari, cari mâncau pânea amară a 
esiliului, răspândiră Apeluri, care de care mai 
promițătâre, recunoscândă îm acelașă timpă drep- 
tulă Româniloră și ală Croațiloră de a esistă ca 
națiuni politice independente alături cu Ungurii.

Ne aducemă aminte de ună Apelă remar
cabilă ce’lă publicase în cjiarulu „Românulă“ la 
1863 renumitulă generală S. Turr, care căletorise 
anume laBucuresci cu particulara misiune de a stabili 
pe basa unui programă o înțelegere între Ro
mâni și Unguri. Resultatulă convorbiriloră, la 
cari a luată parte și fericitulă A. Papiu Ilariană, 
este resumată în memoratulă Apelă, datată din 
Bucuresci 27 Maiu 1863 și subscrisă de gene- 
ralulă Turr, cu următorulă cuprinsă:

„Să nu criticămă trecutulă, au fostă greșeli 
comise, multe greșeli; însă din tâte părțile. 
Aceste greșeli le-amă plătită scumpă. Să ne 
serve dâr de leoțiune pentru presentă și pentru 
viitoră. Să aruncămă vălulă uitării peste tâte 
Certele trecutului și să vorbimă a^I cu vocea ini- 

mei, cu vocea rațiunei, pentru ca să nu ne per- 
demă viitorulă.“

„Austria pune astăzi o armă în mâna Ro
mâniloră din Transilvania: bage bine de sâmă, 
să nu se taie cu ea, căci e o armă cu două tă
ișuri, cu care, voindă a lovi pe alții, se pâte 
cineva vulnera de morte chiar pe sine însuși.

„E momentulă pentru Români de-ași stabili 
bine posițiunea loră; să se opună deci Uniunei, 
cu iotă energia, pentru că fiecare Ungură scie, 
său trebue să scie, că Românii au dreptă să 
facă acâsta: cără Românii vechia autonomia a tran
silvaniei, și Ungurii, Săcuii voră sci a se supune 
deîisiunei majorității, cu atâtă mai vârtosă, că 
din nenorocire la 1848 Românii n’an fostă nici 
măcaru întrebați.11

„Românii să se ferâscă de a fi conduși de 
pasiunile loră pănă a vota trămiterea deputați- 
loră la Reichsrath, acâsta îi va ruina cu de
săvârșire, prețulă unui triumfă efemeră ar fi 
plătită cu perderea totală a viitorului.“

„Ungaria, Transilvania și Croația să-și recu- 
noscă și să-și respecteze împrumutată independența, 
lorii, aceste trei țări să recunâscă și se asigure 
o perfectă egalitate între naționalități, și numai în 
casulu acesta voră fi în stare de a tracta cu 
efectă despre o alianță strînsă între ele. Numai 
cu cliipulă acesta voră putâ ajunge la ună vii
toră sigură și fericită. Eară dăcă din contră, ar 
cerca să stabilescă supremația. unei țări asupra 
celeilalte, ele totdăuna voru ave pe străini ca stă
pâni și domni.

„Să ne aducemă aminte, că desbinările nâstre 
facă puterea Austriei, să ne unimn dâr frățesce 
și vomă vedâ casa Austriei că(|ândă în neputință... “

Așa vorbeau corifeii unguri la 1863. Veni 
și anulă 1866, care întârse fâiă. Maghiarii fă
cură frățietate cu Prușii, sub conducerea unui co
legă ală Ini Ttirr, a faimosului generală Klapka, 
și resultatulă a fostă împăcarea cu Austria la 
1867.

Maghiarii pretindeau o jertfă și „Camarilla“ 
cea atâtă de temută, n’avă altă lucru după ca
tastrofa dela Koniggratz, decâtă de a duce pe 
tipsiă d-loră Klapka și Turr independența con
stituțională a Transilvaniei și cu dânsa și drepturile 
câștigate ale Româniloră; ea și-a gândită în 
mintea sa: mistuiți-o și mistuiții dâcă puteți!

Acâsta a fostă de ajunsă spre a schimbă 
totală principiile de mai înainte ale d-Ioră Klapka 
și Turr și eată-i deodată cei mai adicțl servitori 
ai „camarillei. “ •

In Noemvre 1868 Papiu Ilariantă consternată 
de acâstă colossală schimbare la față adresă ge
neralului Turr, totă în „Românulă“ următârele 
rânduri fârte caracteristice și importante chiar și 
pentru împrejurările nâstre actuale politice:

„Să fi uitată, generale, de acestă apelă ală 
D-tale? âr dâcă n’ai uitată, ce însemnâză atunci 
cele ce scrii astăzi în (jiarele Ungariei, unde în 
locă de perfectă egalitate națională, ce pretindâi 
în apelă, vorbesc! de o unică națiune politică, 
adecă, cea ungurâscă în tâtă Ungaria și Tran
silvania; în locă de independența constituțională 
a Transilvaniei, ce proclamai în apelă, astăzi nu 
recunosc! în acâstă țâră decâtă municipii și dis
tricte ale Ungariei; și în locă să combați pe ad- 
vocatulă Deâk și ai lui, a cărui strimtă, sofistică 
și perniciâsă politică atâtă mi-o înjurai nu numai la 
1863, dâr și după aceea, astăzi ne inviți de a lua în 
considerare proiecfulă de naționalități ală acestui fa
tală advocată, proiectă cu multă mai insolentă de
cât chiar acela a lui Kerkâpoly-Horvâth! Nu, cumva 
vei (jice și d-ta, generale, ca demnulă d-tale co
legă Klapka, că împrejurările s’au schimbată și 
cu acestea va-ț! prefăcută și d-vâstră! Tempora 

mutantur, et nos mutamur in illis. Adu-ți aminte 
generale, de ceea ce-mi cjiceai și-mi repetai ade
sea, că advocații urniți cu baronii Ungariei ducă la 
peire nemulu ungurescă. Niciodată n’ași fi crezută 
că aveam să te vădă odată, generale, abjurân- 
du-țl credințele și dândă mâna de ajutoră aces- 
toră fatali advocați și baroni! “

Unde e astăzi generalulă Turr ? Inghițitu-l’a 
pământulă ori ce s’a făcută, de nu se mai aude 
nimică de elă? De ce nu și-a redicată vocea 
o singură dată în cursulă acestoră 17 ani, 
spre a combate pe advocații și baronii unguri, 
cari, precum vedemă și esperiămă pe fiecare (|l, 
într’adeVără ducă în peire nâmulu ungurescă?

Noi credemă , că generalulă Ttirr ar face 
ună mare serviciu națiunei sale dâcă în starea 
deplorabilă politică și economică de astăzi ar a- 
dresâ ună Apelă cătră Maghiari (|icându-le:

„Străinulă viclână v’au pusă acji în mână o 
armă forte periculâsă: maghiarisarea. Băgați bin 
de sâmă că ea este o armă cu două tăișuri, cu 
care voindă a lovi pe alții în acelașă timpă vă 
puteți vulnerâ de mârte chiar pe voi înși-vă!“

Din Dieta Croației.
La 29 Decemvre n. s’a deschisă dieta croată. Opo- 

siținnea a lipsită întrâgă din sala ședințeloră, care era 
jumătate gâlă. De asemenea galeria era ocupată numai 
de raportorii (jiareloră, oprindu-se studenții de a luă parte 
la deschiderea dietei, de temă se nu se întâmple vr’ună 
scandală. Ședința a deschis’o președintele Mirco Hrvat. 
De față erau Banulă Khuen-Hedervary, din partea gu
vernului, șefulă de secțiă StancovicI, Voncina și Klein, 
âr dintre deputațî numai membrii partidei naționale său 
mameluce și deputății, cari stau afară de partide.

Rescriptulă regală de deschidere accentuâză nu
mirea unei deputațiuni regnicolare cu însărcinarea, d’a 
înlătura neînțelegerile în privința pactului în unire cu o 
asemenea deputațiune regnicolară din partea Ungariei. 
Rescriptulă a fostă primită cu strigări de Zsivio.

Președintele comunică apoi, că guvernulă a presen- 
tată bugetulă și proiectulă de indemnitate, care s’a și 
împărțită între deputați. Totulă a mersă strună, căci a 
fostă mai multă o ședință familiară, nu ședință dietală, 
în care trebue să fie reprezentată întregă poporulă, ăr 
nu numai o parte și încă ne’nsemnată, căci se scie cum 
a eșită maioritatea din urna electorală.

Clubulă Starceviceniloră trimise însă în acâstă ședință 
o adresă, în care cere esplicare maiorității: pentru ce 15 
deputați au fostă opriți de jandarmi d’a ’și împlini dato
ria loră de deputați, fără de a fi primiți conformă regu
lamentului dietei să se rectifice și fără să fi fostă încu- 
nosciințațl despre eschidere. Starcevicianii o spună 
limpede în adresă, că maioritatea dietei nu mai ține sâmă 
nici de lege nici de morală, că atitudinea loră va depinde 
de răspunsulă ce’lă va da președintele dietei,

Bătaia în camera Bulgariei.
Parlamentulă bulgară a fostă la 19 Decemvre tea- 

trulă unui scandală regretabilă. Ună membru ală opo- 
sițiunii, d. Sivacev, partisană ală d-loră Stoilow &i Sa- 
rasof, acusă guvernulă d-lui Karavelow, că ținta lui este 
d’a da la întreprindătorl ruși concesiunea pentru con
struirea căii ferate Zaribrod-Bakarel. D. Sivacev aduse 
dovedi că legea pentru calea ferată n’a fostă prelucrată 
de Cabinetă, ci de președintele secțiunei pentru constru
irea căiloră ferate, principele rusă Hilkow. Dâr când d. 
Sivacevă acusă în cele din urmă pe ministrulă președinte 
că a favorisată mai multe manipulațiunl, făcute în defa- 
vârea tesaurului publică, se sculă d. Karavelow și ceru 
de la președintele Sobraniei, să ridice cuvântulă oratore- 
lui. Președintele ne-voindă însă să facă acâsta, vre-o 
trei (jecl deputați din partita guvernamentală se repeziră 
asupra d-lui Sivacev si-lă bătură pănă când elă, plină de



sângele cei curgea din mai multe răni, cădii grămadă 
josă. Represintanții streini', cari asistau la acâstă ședință, 
părăsiră sala pe timpulă bătăii, âr publiculă din galerii 
își esprimă tare desaprobarea și desgustulă său pentru 
acestă scandală.

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

Administrația domenielorii Coronei.
»Voința Națională» publică o a doua circulară adre

sată de administrația Domeniului Corânei, cătră prima
rule comunei Domnița, din județulă Râmnicu-Sărată:

Domnule primară! Cu ocasiunea venirei mele în 
comuna Domnița, plasa Grădiștea, județulă Râmnicu- 
Sărată, am aflată că locuitorii acelei comune de multă 
timpă nu mergă la biserică, din causa că, în urma re- 
construirei acelei biserici, a rămasă o datoriă de 2000 
lei cătră meșterulă care a esecutată acele lucrări; acesta, 
pentru a ajunge a fi satisfăcută, n’a găsită ună altă mij- 
locă de a fi plătită, decâtă a lua cheile bisericei cu dân- 
sulă, oprindă ast-felă pe locuitorii din comuna d-vâstră 
a ’și îndeplini datoriile loră cătră celă Puternică.

M. S. Regele, îndată ce a luată eunoscință de 
acestă faptă, ’mi a ordonată a plăti suma de 2000 lei 
ce locuitori datorescă și a face ast-felă ca să se pâtă 
sluji imediată în aceea sf. Biserică.

Pentru a ajunge însă la acestă resultată și fiind-că 
nu cunoscă unde locuesce acelă meșteră, vă rogu să 
bine-voițl a ’lă invita a veni în biuroulă acestei adminis- 
trațiuni, trimițândă d-vostră actele doveditâre, astfelă ca 
să potă trata în deplină eunoscință de causă.

Bunulă nostru Suverană, audindă că Biserica are 
necesitate și de zugrăvită, a decisă asemenea să se facă 
acestă lucrare în limitea trebuințeloră și dacă faptele suntă 
astfelă cum s’au descrisă.

Pentru biserică, peste vr’o 4 sau 5 dile se voră 
trimite două rânduri de vestminte sacerdotale și sfintele 
vase următore: adică potirulă, discosulă cu care se săvâr- 
șescă sfiintele taine.

Vă rogă, d-le primară, să comunicați conținutulă 
acestei adrese atâtă cuvioșiloră preoți câtă și loc.'Gțoriloră 
din comuna d-vâstră. Comunicați asemenea și a lui în- 
învățătoră Țheodorescu, că cele 116 cărți cerute pC~,,,u 
trebuințele școlei, globulă terestru și celelalte obiecte ne
cesare, din ordinile M. S. Regelui, se voră trimite peste 
puțină timpă.

Despre primirea diferiteloră obiecte și împărțirea 
loră la băeții fără mijlâce, veți bine-voi a încheia ună 
înventariu, în duplu exemplară, din care unulă îlă veți 
înaintâ acestei administrațiunl, iar celălaltă îlă veți con
serva în comuna d-vâstră.

Asigurați pe locuitorii din acestă domeniu, că bu- 
nulă nostru Suverană se va îngriji de totă ce privesce 
Biserica și Scâla.

Subsemnatulă nu se îndoiesce, că locuitorii de pe 
domeniulă Domnița, înștiințați de tâte aceste bine-facerl, 
voră scl să răspundă la aceste mărinimâse și generâse 
sentimente prin o purtare demnă și corectă șl ună de- 
volamentă supusă și recuuoscătoră cătră densulă.

Administratorulii domeniului Corânei: 
Ioană Kallnderu.

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

SOIRILE DILEI.
Cu ocasiunea constituirei reuniunei de maghiarisare 

în Clușă, »Ellenzâk*  a primită prin poște următârea scri- 
sâre: ,Fiind-că mâne se începe și în Ardelă lucrarea lui 
Sisyphus, adecă maghiarisarea, găsescă cu cale să atragă

atențiunea asupra următâreloră împrejurări: 1. Că tot- 
dăuna Dunărea curge în mare și nu se întârce. 2. Că 
în Ardălă prosperăză numai porumbă (cucuruză) și Va
lahi. 3. Dacă lucrurile contrare naturei cadă în mânile 
societății, se sferșescă numai cu spargere de capete. 
4. Că pisica cu clopotă nici odată nu prinde șârecl. 
5 Studentulă Qice: actio agit reactionem. 25 Decemvre 
1884. Ună maghiară valahisată ca profetă.»

Tristă profețiă de anulă' nou pentru maghiarisare> 
dar adevărată!

—0—
In Nagy-Orossi, comitatulă Neograd, a fostă o straș

nică păruială, care a degenerată în măcelă. E vorba de 
viitârea alegere a primarului. Partidele și-au măsuratti 
de pe acum puterile. Mai multe persone au fostă rănite 
și șăse omorîte. Pentru restabilirea ordinei a sosită acolo 
o companiă de infanteriă.

—0—
Adunarea generală a »C'.asinei române» din Oravița 

montană se va ține, ni se scrie, în 26 Decemvre 1884 
st. v. adecă a doua di de Crăciună la 2 ore d. a. în 
localitățile casinei.

—0—
Guvernulă ungurescă a interdisă diarului >Răs- 

boiulă» din București, »Slovo« din Lemberg și > Forum 
Iulii» din Cardale d’a trece granițele dincâce.*

—0—
Se telegrafiază din Viena diarului »L’lndâpendance 

belge,« că România reclamândă acum de curândă Porții 
plata sumei de 1,600,000 franci, care i se datoresce din 
timpulă răsboiului ruso-turcă pentru repatriarea prisonie- 
riloră turti din România, Porta a răspunsă că guvernulă 
română datoresce o sumă multă mai însemnată tesaurului 
imperială, căci România a negligeată mai mulțl ani d’a 
plăti tributulă său Porții.

Ce să mai fie și acăstă știre? întrăbă »Românulă.< 
—0—

Studenții de la medicină din București au formată 
o societate pentru ajutorarea colegiloră loră lipsiți de 
mijlâce.

—0—
Duminecă, 23 curentă, la orele 1 p. m., se va face 

în sala Atheneului din București o solemnitate de bine
facere. Societatea pentru ajutorarea eleviloră săraci din 
capitală va distribui pentru sărbătorile Crăciunului haine 
și încălțăminte la 180 elevi săraci, dar silitori, de ambe 
sexe de la tăie scolele primare din capitală.

—0—
Societatea Româniloră macedoneni și albanezi din 

București a votată statutele ei, dându’și numele nimerită 
pentru scopulă ce urmăresce »Lumina.»

—0—
Pe biuroulă Camerei bulgare s’a depusă ună pro

iectă de lege privitoră la presă. Acestă proiectă de lege 
declară libertatea presei deplină, fără nici o restricțiune. 
Agentulă rusă e fârte nemulțămită și șl-a esprimată nemul- 
țămirea sa ministrului președinte Caraveloff.

—0—
Cu 1 Ianuarie 1885 cjiarulii engles »Times« a îm

plinită 100 de ani de la aparțiunea sa.
—0—

Din causa cutremurului din Spania, fațada catedra
lei din Granada s’a înclinată de stă să cacjă, partea cea 
mai mare a orașului Alhama s’a dărâmată omorândă 300 
de persâne. De asemenea au suferită pagube catedralele 
din Sevilla și Giralda, jumătate locuitorii din Albunuelas 
au perită. Mai violentă a fostă cutremurulă în Andalu- 
sia. In Velez-Malaga edificiulă poștală a căzută, alte

case s’au stricată în parte omorîndă mai multe persâne. 
Miculă orașă Albuluclas din Granada se (J'ce că s’a 
dăremâtă întregă. Cutremurulă a fostă în 26 Decemvre 
săra la 9 âre fără 5 minute.

——O--------- o

Brașoyft, 18 (30) Decemvre.
(Locurile publice de jocil pentru tinerime. Calamitățile 

din Sclieiu din cansa rolei administrațiunl.)

(Urmare și fine).

Mai susă amă pomenită, că multe concluse relative 
la suburbii zacă neîudeplinite în archiva Magistratului. 
Dintre acestea concluse voiu pomeni numai vr’o două. 
Suntă mulți ani la mijlocă de când s’a hotărîtă, ca să 
se facă trotoarulă pe ulița Furcoiei, una din ulițele prin
cipale din suburbiulă Scheiu. S’a pardosită pănă la spi- 
talulă militară cu pâfră cubică, apoi în tâmna trecută 
s’au adusă câteva cară de năsipă și s’au presărată peste 
pardosâla cea miserabilă și vechiă câțiva pași dela spitală 
și atâta este totulă ce s’a făcută de inginerulă celă nou, 
care a reușită la restaurațiune numai cu voturile Ro
mâniloră. E mai bine de ună deceniu de când s’a 
hotărîtă să se reguleze și să se pardosâscă ulița mare, 
de asemenea s’a hotărîtă să se reguleze Prundulă, să se 
pardosâscă și să se lumineze cu lampe de gază aeriană 
Prundulă și ulița Mare. Din tâte aceste lucrări pănă 
acum nu s’a făcută nici una, și când dă Dumnetjeu 
câte o plâiă, prin Prundă înoți prin bălți și prin noroiu 
pănă din susă de înfășurăturl. Stămă forte rău prin 
urmare cu curățenia în Scheiu. Sărmanii ScheianI înâtă 
prin noroiu prin tâte ulițele. Apoi gunâiele și necurățeniile 
le curăță numai ploile cele torențiale, care se varsă de 
pe tâte câstele dâluriloră. In locurile cele mai frecventate 
de pe lângă vale nu potă trece doi înși unulă lângă al- 
tulă de noroiulă gunâieloră, și anume pe lângă părăulă 
de lângă curtea lui Baboiană atâta gunoiu se află de nici 
nu pâte trece omulă cu piciorulă. Nu sciu, când va sosi 
timpulă, ca să se canaliseze bucata de părău dela rață 
până în vale. Sperămă și așteptămă dela domnulă in
gineră actuală, că își va aduce aminte de acestă părău 
plină, ârna-vara, de murdării. Mi-a părută bine, că mai 
de unădile am cetită în ,Kr. Zeitung» o ordinațiune din 
partea căpitanului polițienescă, prin care se poruncescă 
multe lucruri frumose cu privire la curățenia. Der cine 
se intereseză din partea poliții, că cum se păzescă prin 
suburbii acelea ordinațiunl ? De pe partea poliției te-ar 
pută omorî în Scheiu de e sută de ori, cjfiua la amâ(^I 
în casă, că organele nostre comunale vină prin Scheiu 
numai când au să încasese contribuțiunile regești, arun- 
curile comunale și județene, la încasarea cărora des- 
vâltă o activitate și punctualitate particulară, pentru că 
îndată după ce a trecută numai o <|i dela terminulă 
esplrată te pomenesc! cu esecutorii în casă.

Norocire că în Scheiu locuesce o poporațiune bună 
și blândă, care ea însăși e cea mai bună păzitâre a sigu
ranței publice.

t

Amă ajunsă de plătimă câte 22% aruncuri comu
nale, 5% pentru scâlă, plătimă tacsă de pardosâlă, plă
timă acsise mari, plătimă tacsă pentru că stămă în 
târgă, plătimă bogatulă cu palatulă și săraculă cu ună 
lordeiașă câte 2 fi. 40 pentru drumurile comunale și ju
dețene, pe când capitalistulă celă mare, dâcă n’are casă nu 
plătesce nimica. Acâstă dare este împărțită în modulă celă 
mai nedreptă, și în schimbulă tuturoră sarcineloră aces
tora grele n’avemă nici ună bine. Din contra pe tâte 
ulițele din Suburbii înoți în noroiu. N’avemă nâptea 
nici o iluminațiune, de ești în primejdiă de a’ți sparge
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FOILETON U.

Teoria lui Rosler.
Stadii asupra stărninții Românilorii în Dacia Traiană, de 

A. D. Xonopolfi, profesorii de istoria Româniloră la universitatea 
din Iași, 1884.

(Urmare.)

Amă vădută ce (Jică dușmanii noștri despre pără
sirea Daciei de cătră Români și ce t^ică scriitorii, cari 
n’au în vedere decâtă adevărulă istorică; de asemenea 
amu arătată puternicile argumente, cu care d. A. D. Xe- 
nopolă răstârnă falsele teorii ale celoră, cari n’au avută 
în vedere decâtă scopuri politice, căutândă a nega Ro
mâniloră dreptulă istorică asupra Daciei vechi.

Acum să vedemă, ce dică și unii și alții despre 
reintrarea Româniloră în Dacia.

Rosler cu ucenicii săi readucă, ca și Sulzer, pe Ro
mânii din Moesia în decursulă veacului XIII. Engel îi 
reîntârce în secululă IX, âr Miklosisch cătră sferșitulă se
cuiului V. Tomaschek îi readuce dela Haemus, vechea 
patriă a Bessiloră, cătră veaculă XII.

D. A. D. Xenopolă răspunde celoră ce readucă pe 
Români din Moesia, că dintre tâte provinciile imperiului 
romană cea mai săracă în inscripțiunl este tocmai Moe- 

sia. Corpus inscriptionum latinarum o dovedesce acâsta. 
Autorii bizantini nu găsescă nici o urmă de Valahi între 
Balcani și Dunăre, ci tâte amintirile despre acestă poporă 
se rapârtă la regiunile muntâse din sudulă Haemului. 
S’au aflată însă Valachi în Serbia, dar Piă 4* ce c& 
aceștia suntă din noroulă Albaniei său din părțile cele 
mai sudice ale Serbiei. Hunfalvy se feresce de a spune 
acâsta.

Partisanii teoriei lui Rosler admită, că statulă va- 
lacho-bulgară dela sudulă Dunării a fostă întemeiată și 
susținută mai cu osebire prin opintirile națiunii valache, 
»care, dică ei, trebue că era fârte numerâsă în Moesia.*  
Dar cum se face, ca ea să dispară în urmă de aici? 
Altă esplicare nu pare cu putință, decâtă de-a pune pe 
Valachi să trâcă pe malulă stângă ală Dunării, unde îi 
găsimă îndată după răscâla, care dădu nascere statului 
valacho-bulgară. Slavistă arată stăruința Româniloră la 
nordulă Dunării fără întrerupere.

Dacă Românii rîpei stânge a Dunării ar fi venită 
aci din Moesia, ar trebui să se găsescă și astădl măcar 
nisce urme a acestei poporații în țâra de unde se pre
tinde că a venită. Nu cumva că Românii s’au plimbată 
dintr’ună locă într’altulă? Ună poporă nu emigrâză nici 
odată cu totulă dintr’o țără. Românii, cari locuescă atji 
în Bulgaria, cea nou întocmită, au trecută acolo din par

tea stângă a Dunării în epoca fanariotă său pe timpulă: 
regulamentului organică, spre a scăpa de încălcările de; 
totă felulă ce Ie suferâu. Era același fenomenă, care se 
reproduce în filele nâstre cu Românii din Ungaria, cari 
emigrâză în România. K a n i t z spune, că așezările Va- 
lachiloră dincolo de Dunăre suntă din secululă acesta.

Răsler și Hunfalvy susțină, că Valahii fiindă siliți 
în vremile luptei pentru neatârnare a trece de mai multe 
ori Dunărea, pentru a găsi o scăpare la Cumani, se 
obicinuiră cu încetulă a părăsi vechea loră patriă și a 
se așeclâ în Moldo-Valahia, de unde apoi trecură în 
Transilvania și în Ungaria. Acâsta nu e exectă. Valahii 
nu au trecută Dunărea decâtă o singură dată, la înce- 
putulă răscâlei. In urmă fiindă totdâuna învingători, nu 
mai avură nevoiă a o trece. Și cum să ne putemăi 
închipui, că Valachii să fi părăsită țâra loră tocmai înt 
momentulă când, întemeindă ună stată neatârnată, eii 
puteau să se bucure de tâte drepturile și în cescopă?1 
pentru a merge la Cumani, cari nu voră fi fost ăi 
multă civilisațl decâtă Goții, dinaintea cărora Rosler facei 
să fugă locuitorii Daciei! Tocmai în timpulă celei maii 
cumplite năvăliri, a Tătariloră (1251), să fi reintrată Ro
mânii în Dacia ? Râsler însă găsesce ce să observe și 
Ia acâsta: »că Mongolulă, care a pustiită Ungaria, a 
cruțată Cumania orientală, Valachia și Moldova, la ei nu 
era ună imperiu de răsturnată.» Ce secă argumentă! 



capulă și de a’ț! rupe piciârele și gâtulă pe locurile cele 
rele și ^răpăstiâse de prin subu-rbiulă Scheiu. Cu tâte 
veniturile cele colosale comunale de peste 400,000- fl., 
cu t<5te tacsele și aruncurile comunale cele ne mai su
portabile, comuna nu se mai ajunge. Și pentru ce? Pen
tru-că busunarulă com-unală este fără fundii. Avemă la 
comuna nâstră ațâți funcționari câți sunt la unii minis- 
teră. Avemă contabila, economii și fiscalii comunalii. 
Și tocmai de când avemiî contabilii și economii s’a în
glodata comuna în datorii, încâtii Dunanetjeu scie când 
va veni fri ordine cu finanțele sale.

Administrațiunea pădurilorii costă comuna forte 
scumpii și este forte rea. Se taiă lemnele în pădure cu 
miile de stânjinl și acolo le bate vremurile, pentru-că nu 
se cară la vreme în magazină, ci ședă în pădure pănă 
se mai putrezescii. Comuna are sute de mii de jughere 
de pădure și totuși, când te daci la magazinii, de multe 
ori nu capeți nici unii gătejă. Bieții âmenl săraci'pănă 
să capete unu biletă cu bani dela oficiolatulă pădurilorii, 
ca să-și- polă aduce cu spatele vr’o două gâteje, trebue 
să se ducă de câte trei patru ori, pentru că domnii ofi
ciali n’au vreme.

Până la anulă 1848 Românii din Scheiu au avută 
drepții de pădurită. După anultt 1848 comuna a res
trânsă cu totulă dreptulă Scheienidoră de a tăia lemne, 
așa încâtă în cjiua de astăzi nu mai au nici ună dreptă. 
Pădurile și munții, care se întindă din Scheiu încolo spre 
Poiană, au fostă în vremile vechi înainte de venirea Sa- 
șiloră ale satului Brașovulă, care se întindea din prundă 
pe vale în susă, căci pănă în (Jiua de astăcjl se (|ice în 
Scheiu într’ună locă: în capulă satului. Scheiulă pănă 
la 1848 nu s’a privită ca parte integrantă a cetății Bra
șovului, ci Românii în tâ'te actele loru îlu numescă orașă 
opidană. Numele munțiloră, păraâeloră, văiloră sunt ro- 
mânescl, ceea ce vrea se (Jică, că aci au esistată o po- 
pulațiune românâscă, care a avută ună sată cu numele 
Brașovă. Acelă sată a esistată mai înainte de a se fi 
așezată Sașii în Brașovă. Românii cu timpulă au fostă 
deposedați de munți și de păduri, după cum fură depo
sedai! în secululă trecută de fenațele din Poiană, care 
însemnă curatură.

Astăcjl când avemă și noi Românii peste patruzeci 
de membri în representanța comunată, suncemă mai tare 
împovărați cu greutăți și pentru noi Românii se facă mai 
puține lucruri. Causa este, că membrii noștri comunali 
prâ puțină se interesâcjă de afacerile comunale.

Decă va merge administrațiunea comunală totă așa 
precum merge acuma, și decă se voră continuă stările 
actuale în comună, acjl-mâne Românulă nu mai pâte 
de felă trăi. Omenii săraci capre nu mai potă țină, nici oi, 
nici vaci, nici cai, cu ună cuvântă nici o câdă de vită. 
Intr’o stare mai rea materială nu s’au aflată Românii 
din Scheiu dâră niciodată, de aceea poporațiunea română 
din Scheiu să împuțineză din ană în ană parte prin emi- 
grațiune, parte prin mai mare mortalitate. "Apoi din 
causa traiului celui rău, nici nu se înmulțescă. Omenii 
se stingă, se prăpădescă vâȚendă cu ochii și loculă Ro- 
mâniloră îlă ocupă streinii.

Este timpulă supremă, ca să ne cugetămă cu tâtă 
seriositatea, cum să scăpămă poporulă nostru română din 
Scheiu de perire. Să ne cugetămă cu toții seriosă, cum 
să ridicămă poporulă română din starâa acâsta deplora
bilă, în care l’au cufundată împrejurările cele fatale. Câte 
mii de brațe de âmenl din Scheiu îșl aflau hrana loră 
de tâte cj'lele până când esistau lânăriile, âră de când 
guvernulă *părintescă ‘ ungurescă a oprită să mai între 
lâna din România și din Turcia, de atunci o mulțime de *) .Scrieți-ne mai deșii, ca să scimti și noi ce facă. — RED.

familii au rămasă fără de ocupațiune, stau să mâră de 
fâme.

Multe ar mai fi încă de disă despre calamitățile, 
cari au să le sufere Românii din Scheiu. Și Românii 
din Brașovă sâmtă greutatea legii electorale modificate, în 
basa căreia au perdută mulțl alegători din câți au avută 
înainte de modificarea ei. Din causă, că n’avemă ale
gători destui, nici n’avemă în magistrată nici ună am
ploiată, e ună singură comisară de polițiă.

Concetățenii noștri sași cu ocasiunea restaurațiunii 
amploiațiloră comunali în rândulă trecută ne-au spus’o 
verde, că ei nu ne dau nici unu funcționară, până când 
voră pute ține domnia o voră ținâ-o, dâră cu Românii 
nu o voră împărți. Românii au fostă forte modești în pre- 
tensiunile loră și totuși n’au putută dobândi nimica. 
Multe le-ar uitâ însă Românii, numai să se facă îmbu
nătățiri și prin partea Brașovului pe unde locuescă dânșii, 
deră scie Dumnedău, când se voră face aceste îmbună
tățiri și când se voră mai ușurâ sarcinile comunale, sub 
care geme biâta sărăcime din Suburbii 1

-------O-------
CORESPONDENȚA PARTICULARA A >GAZ. TRANS.» 

Lugoșă, 29 Decemvre 1884.
Onor. D-le Redactorul De nimică pe. lume nu pote 

să se întristeze mai tare inima ori și cărui Română bine- 
simțitoră, decâtă când vede, cum inimicii de mârte ai 
nâmului nostru, — fără temă de D-deu, fără frică de 
legi, — se opintescă din răsputeri de-a ne despoia de 
uniculă și celă mai prețiosă »odoră« erectă și păs
trată cu scumpătate din moși de strămoși, de scumpa 
nâstră limbă.

Ca celă puțină onor, publică română să se con
vingă pe deplină pănă unde pote ajunge dragostea com- 
patrioțiloră noștri maghiari cătră limba și naționalitatea 
nostră, fie-ml permisă, D-le Redactoră, a vă istorisi ur- 
mătârele:

Primindă mai dilele trecute o epistolă dela ună 
cunoscută ală meu ce studiază la scâla agronomică din 
Monoșturulă de lângă Clușă, între altele scrie: »Cu du
rere trebue să-ți spună St. D-le, că epistola ce mi-o 
adresași a fostă obiectulă unei insulte și batjocuri ne mai 
audite din partea colegiloră mei unguri, pentru-că a fostă 
adresată românesce.< — Așa dâră departe, fârte de
parte amă ajunsă, încâtă în patria nâstră scăl
dată nu odată în torenți de sânge românescă, să nu 
ne mai putemă folosi nebatjocoriți nici în afaceri private, 
de scumpa nostră limbă? să nu mai putemă scrie nici 
adresa unei epistole românesce, de târnă ca să nu fimă 
baljocurițl și insultați de împintenațl, ca și la Clușiu-Mo- 
nostură? Unde ore în Europa cea civilisată, astăzi la 
capătulă sutei a XfX-a, vomă dâ de cașuri analâge? 
Dâră nici în Rusia cea despotică.

Să ne întrebămă acuma, că âre dela cine vine acea 
insultă și batjocură asupra limbei și naționalității nâstre? 
Dela tinerimea maghiară, dela speranța națiunei maghiare, 
dela aceia, cari ârecând voră fi chemați de a conduce 
destinele națiunei. Așadâră tinerimea maghiară, care 
mai lunile trecute insultase în modă ne mai aucȚtă pe 
paclnicii locuitori români ai Clușului, și înscenase demon- 
strațiunl formele contra tinerimei studiâse române din 
simplulă motivă că-să Români și ca atarl voescă a-trăi 
și a muri; astăzi vină de a-șl face obiectă de batjocură 
chiar șl din adresa unei episLole, pentru că a fostă scrisă 
românesce!.... Poflimă o nouă dovadă despre "cultura și 
cavalerismulă pretinșiloră civilisatorl ai Orientului!....

— d- -------O--------

CORESPONDENȚĂ DIN BUCOVINA.
Depe malulit Moldovei, în Decemvre 1884.

Ce facă popii români din Bucovina ?*)
Unii clocescă pe averea stârsă din sudârea popo

rului, Ar alții o mătrășescă și o dau ca plâva în vântă 
pe lucruri plăcute dracului, âr nu lui Dumnezeu.

Deșteptați-vă părințiloră din somnulă celă lungă, 
priviți înprejură și vă veți uimi vătjândă ce câmpă fru- 
mosă de muncă onestă se va descide înaintea ochiloră. 
Veți vedea înainte ună poporă întregă însetată de cul
tură, care întinde mânile și cere dela voi o datoriă în
vechită — cere sprijinulă părintescă, pe care îlă 
datorițî cu totă dreptulă și care i se cuvine de multă 
vreme.

Pănă acuma ne-ațl făcută pe noi mereu „gură 
mare,< ați disă că strigămă, țipămă, și prin acâsta numai 
stricămă în locă de-a ajuta.

Apoi poftimă, noi v’amă pregătită masa, unde pu
teți lucra din răsputeri, este »Sc61a română» cu socie
tatea ei centrală, de ce nu înființați filiale prin comune?

Acuma diceți, că Roma nu s’a zidită într’o <Ți, și 
acestea sunt lucruri esagerate.

Nu vă vomă supăra multă cu preveniri, dară ne 
vomă aduce aminte totdâuna de acei preoți venerabili, 
cari țină sâmă de durerile și neajunsurile poporului 
nostru, îi dâre inima vădându-lă decădută și mergă îna
inte cu esemple demne de apostolii lui Dumnedeu.

Ună astfelă de esemplu voimă să amintimă și prin 
acâsta: Prâstimatulă domnă și preotă Vasilie Cocîrla din 
Rușlmoldavița s’a înscrisă membru la Societatea cen
trală din Suceava cu tacsă anuală de 50 fl. v. a.

Nu e tocmai acesta ântâiulă faptă de astă natură 
din partea acestui prâ stimată domnă preotă. Ori și 
când și ori unde d-sa a simțită vr’o rană durerâsă, a 
sărită in ajutoră și a sprijinită poporulă nostru din 
răsputeri, ca ună Română cu focă, preotă voinică și 
demnă de chemarea Sa.

Onâre D-lui Cocîrlă — să trăâscă!
Dea Domnulă ca și alți preoți, cari s’au nemțită 

deja cu totulă, cari citescă numai din literatura streină, 
cheltuindă sume enorme pe romanurl mincinâse de 
colportagă și alte cărți de nimica streine, dea Domnulă, 
dorimă cu toții, ca și altora să le vie odată aminte, să 
mai scurteze cu luxulă, care îmbogățesce pe jidanii, să 
se întârne ârăși în casa nâstră, în sînulă națiunei române, 
din a cărei sudori trăescă, și să facă astfelă de cheltueli 
în folosulă și sprijinulă ideei sacre de a ridica poporulă 
din noroiu și a-lă înălța la trâpta de cultură, pe care ar 
trebui de lungă vreme să șadă. Opinouță.

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

DIVERGE.
Copji- teribili. — Lui Costică i s’a născută o soră: 

și i s’a spusă că a fostă găsită suptă o vartjă în gră
dina tatălui său. Popa ală mahalelei (iice, cu fârte multă 
tactă, că noua născută nu sâmână nici de frică cu ta- 
tălă ei.

— Pâte! pâte! strigă Costicuță...; pâte că nu tata 
a sămenată varda!

0 rețetă. — Ucă o rețetă a unui învățată farma
cistă pentru a prepara apă de Colonia: Esență de lămâe, 
10 grame; de chilră, 10 grame; de bergamotă, 10 gra
me; de livantă fină, 10 grame; de cuișâre, 10 grame; 
de rosmarină, 4 grame; de cimbru, 2 grame; alcoolă 
rectificată la 90°, doui litrii. A amestecă esențele cu 
alcoolă și a Ie filtra prin hârLiă.

*
Cetimă în »Budapesti Hirlap,< că invențiunea spi- 

țerului Georg Kriegner, Budapesta, piața Kalvin, și care 
se vinde la farmacii (apotecă) sub numele de Reparator, 
va oferi o scire îmbucurătâre celoră ce suferă de șoldină 
și rheumatismă. Cu scopulă de a se convinge și prin 
date statistice asupra efectului, ce ’lă are acestă prepa
rată, inventatorul^ a pusă la disposiția Spitalului Rochus 
cuantitatea trebuinciâsă spre aplicare gratuită la ase
meni cașuri de bâlă. Aceste încercări au documentată 
ună succesă surprincjătoră, de vreme ce dintre 135 bol
navi au eșită din spitală 126 ca deplină însănătoșațl și 
la 8 li s’a ușurată starea loră. Int»e acești bolnavi se 
aflau uni la cari In decursă de 80—120 cjil® se încer
caseră fără de nici ună succesă tâte remediile pănă acum 
cunoscute, pănă ce în fine întrebuințândă acestă »Re
parator» în 2—5 (Țle a urmată însănătoșarea.

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Pare că barbarii alârgă să restârne statele, âr nu să jă- 
fuiască!

Varianta propusă de Miklosisch, că Românii ar fi 
trecută din Moesia în Dacia Traiană pe la sfîrșitulă vea
cului V, când au năvălită Slovenii, e combătută de 
împrejurarea, că Slovenii se întinseră în acelașă timpă 
de ambele părți ale Dunării, si deci Românii n’ar fi pu
tută scăpă de ei trecândă fluviulu. Câtă pentru Toma- 
schek, elă a dovedită, că n’are încredere în gândirile sale 
și prin urmare nu merită a mai stă de vorbă cu dân- 
sulă. *

Mai greu de resnlvată pare a fi întrebarea: Dacă 
Românii n’au părăsită niciodată Dacia, cum au îmbrăți
șată ritulă slavă sâu bulgară în biserica loră? R&spun- 
sulă la acâstă întrebare se află în faptulă, că Bulgarii se 
întindâu, celă puțină în vremile ânteiului imperiu bulgară, 
și pe rîpa stângă a fluviului, asupra Moldovei, Valachiei 
și Transilvaniei; istoria nu spune, că cine a ocupată 
Valachia după ce Asparuc a trecută fluviulă, dovadă 
că era stăpână pe Valachia (678). Sub Crum (802?— 
820) autorii bizantini deosebescă o Bulgariă de dincâce 
și una de dincolo de Istru. Suidas spune, că acelașă 
Crum supuse pe Avarii, cari fuseseră alungați din Pa- 
nonia de cătră Frânei, ceea ce nu se pote raportă de 
câtă la părțile - de lângă Tisza. Vecinătatea Bulga- 
riloră cu Panonia o arată și împâratulă bizantină 

Constantină Porphirogenitulă. Că Bulgarii ocupau și 
Transilvania o spună și Analele fuldense, sub anulă 892, 
unde (Jică că >Arnulf, regele Germaniloră, trimise o 
soliă cătră Vladimir, regele Bulgariloră, rugându’lă a nu 
mai vinde sare Moraviloră, cu cari avea râsboiu." De 
unde putâu Bulgarii să esporte sare în Moravia, dacă nu 
din Transilvania, când se scie, că și atȚi țările transda- 
nubiane impârtă sarea din Valahia. Hunfalvy însă scie 
de unde s’o aducă, tocmai de pe țărmii Mărei negre; 
pare că nu era mai ușoră s’o aducă Moravii, dacă Hun
falvy dice că era sare marină, de la Marea baltică. 
Rosler pe de altă parte și din Analele fuldense, ca și 
din alte texte, trece sub tăcere ce nu se potrivesce cu 
teoria sa, căci așa’i dictâză patima și râua credință.

Cronicele veacului de mijlocă amintescă despre mai 
multe? ducate bulgare în Dacia pe vremile năvălirei ma
ghiare. Anonymus notar amintesce ducatele lui Salamus 
și M.enumorut; Thurocz, celă mai de crezută isvoră 
în p.rivînța istoriei poporului ungurescă, <Țice că Ștefană 
celă sfântă, regele Unguriloră, a ucisă în luptă pe Kean, 
ducate Bulgariloră și Slaviloră, și așetjâ în locu-i pe mo- 
șu-sigu Zoltan, care moșteni după aceea acele părți 
transilvane și de aceea se și numesce în limba 
vulgară. Erdely Zoltan. Gronicarulă persiană Fazei Ullah 
Rașid, care a alcătuită scrierea sa după nisce do
cumente oficiale din archivele Khanului Mongoliloră, 

spune la anulă 1240, că > principii Mongoliloră, tre
cură munții Galiției pentru a intrâ în țâra Bulgariloră și 
a Unguriloră, adecă în Transilvania, căci elă o arată ca fiindă 
așezată îndată după munții Galiției și înaintea țării Oltu
lui. O scrisâre a lui Bela IV cătră Papa Gregoriu IX 
vorbesce de țâra Severinului din părțile Bulgariei. Și acjl 
suburbia Scheiloră din Brașovă o numescă Ungurii: Bol- 
garszek, adecă scaunulă Bulgariloră, deși tocmai în acâstă 
parte nu se întelnesce nici o urmă de poporă bulgă- 
rescă. Ună documentă ală lui Mateiu Corvină numesce 
pe Valahii din țâra Bersei Bulgari.

O mulțime de alte dovedi sfărâmă pe Hunfalvy, 
care face din Transilvania o țâră fără stăpână pe acelă 
timpă, o țâră neutră, unde Maghiarii și Pecenegii 
vânau.

Dar chiar Peșta, numele capitalei ungu
resc!, este de obîrșiă bulgărâscă. Rosler recu- 

jnâsce acestă faptă, însă vrendă sâ’i micșoreze însemnă
tatea arată că, numele de Peșta nu ar dovedi altceva, 
decâtă aflarea de poporă bulgărerescă pe rîpa stângă a Du
nării, pe când în altă parte neagă acâstă aflare. Asta 
însemnâză a sci istoriă, ca sâ se trâeă hârtia.

Tâte aceste temeiuri ne pară că dovedescă îndestulă 
i ființarea unei Bulgarii dincâce de Dunăre, în timpulă 
câtă a ținută ântâinlă imperiu bulgărescă. Istoria bise- 
ricei române va întări acâstă conclusiune. (Va urma}.



Cursulu la bursa de Viena
din 31 Decerovre st. n. 1884.

Rentă de aurtt ungarâ6°/0 124. -
Rentă de aurii 4°/0 . . . 95.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.55
Imprumutulti căilorii ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97. —

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

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

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

miști.............................. 100.75
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
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 . 116.70 
Renta de hărtiă austriacă 81.70 
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aură 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‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.15

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 16 Decemvre st. v. 1884.

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

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

„ „ (5°/0) • •
> » urban (7°/0) . .
> ’ > (6°/0) • •
> > » (5°/0) . .

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

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

Cump.

220
15,14’/.

85,84-’/s

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Ianuarie st. o. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.54 Vend. 8.58
Argint românesc . . . . . . > 8 45 > 8.50
Napoleon-d’orI................. . . » 9.74 > 9.75
Lire turcescl..................... . . » 10.98 » 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100— 101.50
Ruble RusescI................. . . > 125— > 126—
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

-.Numere singuratice din „Gazeta Trân
ti silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețuit! abonamentului pe jumătate de anti 
seu pe unti anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatti

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

Nr. 1263—1884. 2—3.

E d i c t u.
ichailă^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, să se presenteze 
înaintea subscrisului, spre a fi confrontată cu bărbatulă său, altmintrea 
se va da cursă liberă procesului intentată contra ei.
Presidiulă forului matrim. gr. cat. do I. Instanț. a Vicariatului Făgărașului.

Făgărașă 27 Decemvre 1884.
Alesaifidru Micii, 

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 pScateloră. tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

Dr. Bella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

MersulU trenuriloru
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teiușâ-Aradu- Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Predealu-Budapesta Budapesta— Predealu

TrenS Trend Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu
de omnibua de de omnibus accelerat omnibus

peradne poradne persâne

[Bucuresci 7.15 _ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu] 1.09 — — 3.50 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 k 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 —
Homorodil 3.51 8.53 8.51 Mezd-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighiș6ra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaști 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 —
Crăciuneltt —. 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52
Teiușă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudti 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulti de susO — 3.12 5.10 ♦ \ 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cncerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirișă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
Cin sin / 10.08 559 9.18 Vințulti de susii 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudti 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușft 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Aghiriști — 7.25 9.35 Blaști 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 Mediaști 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratcă — 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
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-VeliDțe — 10,56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
a r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare > 1.54 11.14 7.30 Brașovă

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

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresci •— — 10.25

j Nota: Oi 1
ele de ndpte stintit cel e dintre liniile grose'

Teiușă-Aradii-Budapesta Budapesta-Aradik-Teiușft.

Trenu de Trend Trona Trend do Trend
persâne omnibua omnibua persdne omnibua

Teiușft 9.50 Viena 1 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.'42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Ara dă 3.35 5.30
Orăștia 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 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

12.27Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40
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

Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
4.2012.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14

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

7.00Viena 6.20 — — Teiușft 12.53

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trend Trenu de Trend
omnibua persdne omnibua

Aradik 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-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 etroseul> 7.00

Timiș6ra-Aradii Petroșenl—Simeria (Piski)

Trend de Trend Trenii
peradne omnibua omnibua

Timișrtra 12.25 5.00 Petroșenl 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37

10.09Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia
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
AradA 3.10 8.00 Simeria 12.37


