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gjdge-* Din causa însemnatei scăderi a cursului bi~ 
letelorii de bancă române, suntemă constrinșl a condiționâ 
plata abonamenteloru în aură, shi în hărtiă cu adauszilă 
agiului.

Rngiimu pe d-nii abonați, ca se binevoiescă a-și reînoi de 
cn vreme abonamentalQ, pentru ca se nu se întrerupă ’espedițiunea 
diarulni.

ADMINISTRATIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI.11

Cestiunea Universității române.
I.
Brașovu, 22 Decemvre.

„Junimea română a pierdută o posițiune 
slabă, nesigură și periculâsă Ia universitatea ma
ghiară din Clușiu, dâr a câștigată pentru aceea 
convincțiunea morală, că trebue să lupte tâtă. 
viața ei cu energiă, cu abnegare de sine și cu 
tâte mijlâcele iertate, pentru ca să împlinăscă 
justa și vechia dorință a poporului română de a 
avă odată o universitate română în Transilvania, 
care singură numai îi p6te servi ca garanțiă, că 
limba română nu va mai fi insultată și huiduită în 
patria ei străvechiă.“

Rândurile aceste le-amu scrisă la prima im- 
pressiune, ce ne-a produs’o soirea, că modesta și 
pacinica societate de lectură a studențiloră Ro
mâni din Clușă a fostă disolvată. Ele cuprindă 
în câteva cuvinte marea și grava cestiune, des
pre care voimă să vorbimă acji: cestiunea uni
versității române.

Este învederată, că nu voimă să vorbimă 
despre o instituțiune politică, bună-6ră cum era 
odiniâră, în primile veacuri după venirea Un- 
guriloră în acâstă țâră, așa numita „Universitas 
Valachorum“ și cum era pănă în cjflele nâstre 
„Universitatea fundului regescă,11 ci vorbimă nu
mai despre acea instituțiune literară și scientifică, 
fără de care ună poporă nici nu pâte trăi în 
timpurile nâstre, cu atâtu mai puțină păte să 
înainteze în cultură.

Adevărată că o stare condițiunâză pe alta. 
Cultura și progresulă unui poporă depinde dela 
drepturile sale politice. Poporulu, care posede 
aceste drepturi, are și putința de a înaintâ, de 
a-și înființâ scâle, academii și universități; ună 
poporă 'însă, care se află în stare de ilotă, de 
pariă, cum e poporulă română din Transilvania 
și Țâra ungurâscă, este lipsită de acâsta possibi- 
litate, este condamnată a stâ pe locă mută, când 
alte popâre se desfătâză în bunătățile culturei și 
ale civilisațiunei omenesc!.

La 1867 și 1868 când ni s’au nimicită în 
modă unilaterală drepturile politice naționale, ne 
asigurau adversarii că ei suntă deciși ca în 
schimbul u acestoră drepturi, ce cereau să le a- 
ducemă jertfă molochului ideei loră de stată, 
să ne garanteze libera și neîmpedecata desvoltare 
pe teremulu culturei. Ei găsiră din nenorocire și 

între noi mulți âmen! creduli, cari erau ademe
niți de vorbele loră frumâse.

Insă âmenii noștri cu pătrundere și cu pre
vedere politică, au înțelesă că la 1868 nu se 
tractâ decâtă de-o „capitis . Jeminutio‘{ a popo
rului română. Luândui-se facultatea de-a eser- 
citâ drepturi politice în acâsta țâră, i s’a luată 
și facultatea de a se cultiva în limba sa maternă 
și de-a progresă în cultura sa națională româ- 
nâscă.

Etă ce (jicea unulă din cei mai distinși apă
rători ai drepturiloră nâstre naționale în dieta 
ungară dela 1868, d-lă Dr. Alessandru Mocsonyi 
cătră adversarii noștri: „Națiunea e ca și in- 
„dividulă nu-și are scopulă aiurea, ci în sine, 
„în desvoltarea sa propriă, ea este scopă de 
„sine și de aceea e subiectă de drepturi funda
mentale sâu cardinale. “

Adversarii noștri au aplaudată pe vorbitoră, 
neputându resistâ logicei cuvinteloră sale, dâr au 
votată faimosa lege de naționalitate, reservându- 
și numai pentru sine drepturile cardinali, precum 
și dreptulă de-a avâ o universitate propriă nați
onală și lăsându-ne nouă numai scâlele primare 
și secundare.

Urmările le v&Jurămfl la 1879 și la 1882. 
Legislatorii maghiari au găsită deodată, că elevii 
din scâlele primare și secundare nemaghiare suntă 
rău pregătiți pentru unimr"’iățile maghiare 
și s’au hotărîtu prin urmare de a transformă scâ
lele nemaghiare cu încetulă în scâle cu limbă de 
propunere maghiară.

Urmarea urmăriloră amă vă^ut’o în vâra 
și în ârna anului acestuia în orașulă Clușă, și 
în sînulă universității maghiare de acolo.

îndată ce ni s’au luată drepturile cardinale, 
ni s’a luată și putința de a ne apărâ desvol
tarea nâstră culturală națională și amă trebuită 
să facemă amara esperiință, de a vedâ atacată 
chiar și sanctuariulă sentimenteloră nâstre.

A fostă numai o profanare a sacrului prin
cipiu de egală îndreptățire dâcă legislatorii un
guri au numită fătulă loră dela 1868 „lege asu
pra egalei îndreptățiri a naționalitățiloră.“

Când a fostă vorba de realisarea programu
lui „egalei îndreptățiri naționale“ în Austria, 
Cehii au cerută ca primă condițiune capitală, 
înainte de a întrâ în alte negociări cu guvernulă, 
înființarea unei universități cehe în Praga.

Și într’adevără ce pâte garantă mai multă 
libertatea învățământului națională, desvoltarea 
și înaintarea lui, dâcă nu institutele mai înalte, 
universitățile. Cum va putâ vreodată pretinde 
cu efectă cetățânulă unui stată, ca limba lui să 
se folosâscă în oficiile publice, dâcă ea este pri
gonită, batjocurită și uiduită la universitățile din 
țâră?

Dâr nu trebue să mergemă pănă în pădu
rea boemică, ca să ne convingemu despre aceea, 
că o națiune fără de universitate propriă națio
nală nu pâte trăi.

Una din postulatele principale ale progra
mului nostru națională, nu a celui din Sibiiu, 
ci a celui de pe Câmpulă libertății dela 3/15 
Maiu 1848 este, de a se creâ o universitate pen
tru Români.

Punctulă 13 ală programei dela 1848 cjice: 
„Națiunea Română cere.... înființarea unei uni- 

„versități române dotate din cassa stătu lui în pre- 
„porțiunea poporului oontribuentu, cu dreptulă 
„deplină de a-și alege directorii și profesorii și 
„de a sistemisâ învățăturile după unu plană sco
lastică. și cu libertate de a îfivăță.“

Astfelă s’au gândită Românii dela 1848 la 
viitorulă națiunei loră.

Să fimă noi mai pe josă decâtăei? 6re se 
nu mai simță aeji Românulă din Transilvania și 
Ungaria trebuința de a avâ și elă ca tâte națiu
nile culte ale lumii, ună templu, unde să-și cul
tive inima și spiritulă și unde să nutrâscă în con
tinuu foculă speranțeloru sale najțiunale!

CRONICA POLITICĂ.
In Europa este constituțiunalismă mai în tâte sta

tele afară de sfânta și ortodoxa Rusiă și de păgâna Tur- 
ciă, în cari domnesce absolutismulă și despotismul^. Dar 
când căutămă îb fondă nu aflămă nicldecumă mai multă 
fericire și mulțămire în statele constituiionale europene, 
decâtă în cele autocratice. Acâsta tristă și deplorabilă 
aparitiune vine numai de acolo, că nicăirea în realitate 
nu se potă pune în practică adevăratele principii demo
cratice, ci numai falsificate și alterate. Causa e că în sta
tele constituționale nu se vădă îmbunătățirile așteptate, 
că suveranitatea poporului nu este respectată, ci 
batjocorită și desprețuită în modulă celă mai cinică 
chiar de representanții poporului. Cu totă consti- 
tuționalismulă ce a domnită în anulă acesta în 
Austro-Ungaria, totuși nu ne putemu lăudă cu nici o bu
nătate, ci acestă ană este, — după cum scrie Neue fr. 
Presse — ună ană perdută. Acestă ană ne-a pusă pe 
postă, a fostă plină de năcazuri și de nevoi: Desbinări, 
epidemia dinamitei, deficitulă, antisemitismulă, colera, 
slavisarea, (și maghiarisarea, adaugemă noi) stări escep- 
ționale, crisă, falimente și defraudațiunl. A fostă cea 
mai mare norocire, că pe lângă tâte calamitățile pacea 
totuși nu s’a turburată. Numai asta ar mai fi trebuită 
să se mai întâmple și atunci amă fi fostă prăpădiți.

.*
.Russkaja Myssl» din Petersburg publică ună arti

cula întitulată: »ObservațiunI în trebile politicei esterne,» 
care a produsă mare sensațiune în pressa rusâscă. In 
aceste observațiunl se vorbesce despre raportările Ro
șiei cătră Germania și se potă resumâ în cuvintele unui 
deputată francesă: Prințulă Bismarck e periculosă ca 
inimică, dar e mai periculosă ca amică. Numita fâiă 
scrie astfelă: »Prusia continuă a ridică fortărețe la 
granițele nostre, care suntă întocmite atâtă pentru defen
sivă câtă și pentru ofensivă. Supuși prusienl, cari suntă 
subvenționați de stată, începă a se colonisâ la granițele 
nâstre vistice: aceștia suntă milițieni, iscoditorii și 
anteposturile la o năvălire a Prusiei în Rusia. O rețea 
colosală de căi strategice s’a construită în contra Ru
siei. Și chiar Austria, influințată de Prusia, e ocu
pată cu construirea de fortărețe tari la granițele sale și 
de căi strategice. Chiar România, ală cărei ministru, 
d. Brătianu, fu onorată cu o amenințare de răsboiu directă 
de cătră prințulă Bismarck, a fostă câștigată de aliațl și 
au asigurat’o de sprijinulă loră în contra Rusiei, ki 
Conslantinopole domnesce Germania. Ambasadorulă ger
mană are o influință precumpănitâre în consiliulă Porții, 
supuși germani suntă în armata turcâscă, la finanțe și la 
administrațiune. »In Prusia, în China, pretutindenea, cjice 
foia rusâscă, Germania lucrâză în contra Rusiei, pe care 
o strînge ca într’ună cercă.

Revista diarelorti unguresc!.
„Pești Naplo“ făcând» o revistă a anului 

1884 la sfârșitulu lui Decemvre st. n. scrie între 
altele:

,Câtă e de slabă guveraulă nu dovedesce nimică 
mai multă decâtă faptulă, că, înainte de ce ar fi ajunsă 
măcară la desbatere ună proiectă de lege așa de înseix-. 



nații ca acela privitorii la camera magnațiloră, deja se 
gândesce la retragere și deja își retrage propria sa lu
crare. Și spre a se susține la putere, deși are maiori- 
tate în cameră, totuși caută aliați nenaturali pactândii 
cu Sennyey și cu Szilâgyi. Și ce condițiunî primesce? 
Am audită din gura lui Sennyey. Unii guvernă tare nu 
primesce nicl-odată astfelă de condițiunî/

»La alegeri, ce e dreptă, guvernulă și-a câștigată 
o maioritate colosală, oposițiunea ârăși s’a presentată nu
mai cu minoritate, dâr și-a dovedită preponderanța și 
influința ei morală prin strălucite discusiuni parlamentare. 
Partida guvernului urmâză disgustată conducătorului ei, 
der nici ea nu scie pănă unde va merge.®

»£tă unde a ajunsă puterea, care numai pentru 
scopurile sale trăiesce. Mâna guvernului obosită nu mai 
pote ține spada, stâgulă se plâcă în stânga sa, în fața 
sa elă nu are dușmană, totuși nu pâte birui, e bolnavă.*

»Dâr mai bolnavă decâtă guvernulă e țâra. De-o 
parte este vina guvernului că a stricat’o, sugându-i pu
terea și încărcândă mereu la sarcini în spinarea bietului 
poporă, de altă parte însă râua administrară, care pro- 
cede în modă neconsciențiosă și necruțătoră, a causată 
națiunei acâstă bolă și în fine vremurile grele. Recolta 
a fostă slabă, prețurile și mai slabe. In sfârșită au de
venită și relațiunile de credită câtă se pâte de rele. La 
crisa economică s’a mai adausă crisa financiară și ne
sfârșitele esecuțiunî pentru dare.*

„In aceste împrejurări reprivimă cu întristare la 
anulă trecută și căutămă cu îngrijire la celă viitoră. Spe
ranța nâstră se basâză numai în vecinica tinereță a na
țiunei, care e în stare a se luptâ cu tâte neajunsurile...® 

*

„Budapester Tagblatt“ asemenea unui organ fi 
alti oposițiunii, închee articolulu său de anulfi. 
nou cu următârele cuvinte:

>Pe când Coloman Tisza seceră nesuccesă după 
nesuccesă, cresce în tâte păturile poporului ungară, con
știința datoriei și recunâscerea necesității de a face o- 
dată capătă acestui regimă. Corupțiunile electorale, 
lanțulă nesfârșită ală scandaluriloră polițienesc! și judi
ciare , administrația destrăbălată, ascunderea stegului un
gureștii dinaintea plebei croate, amenințarea libertății 
cetățenesc! cu nimicire prin legi escepționale: tâte acestea, 
pe lângă o însutită sacrificare a intereseloră naționale, 
au deșteptată sfânta mâniă a fiecărui Ungură, în pep- 
tulă căruia locuesce încă o consciință curată, sentimentă 
pentru dreptă și morală, și iubire de patriă. Aceste sen
timente naționale, ce crescă ca ună torentă puternică la 
sosirea primăverei calde, voră duce cu sine în cele din 
urmă acestă guvernă stricăciosă. Maioritatea și miniș
trii, potă să-și garanteze mâne, în diua de anulă nou, 
reciprocă viață veclnică, ei potă să viseze de imortali- 
tate serbândă aniversarea de 10 ani a ministerului Tisza, 
căderea loră este totuși sigură, anulă mântuire! Ungariei 
de jugulă egoismului și corupțiunii sosescel®

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

SOIRILE DILEL
In comuna Șercaia bântue băla de unghii printre 

vite, din care causă s’a oprită importarea laptelui de bi
voliță de acolo prin alte părți.

—0—
Luni în 5 Ianuariu n. d. Iosef Duck, directorulă 

reuniunei industriașiloră din Brașovă, va vorbi în reuniu
nea industriașiloră din Sibiu despre tractatulă de vamă 
și comerță cu România.

Prin Bistrița plouă în continuu, pe munți șișesămai că 
nu se mai vede zăpadă. E temă, că dândă ună îngheță 
se nimicescă sămânăfurile.

—0—
Joi în 8 Januariu st. n. 1885, a treia di de' Cră- 

ciună, se va țină în localitatea scolei grănițărescl din 
Voila o producțiune literară cu urmărorulă pro
gramă !

I. — 1) »Cuvântă ocasională®, rostită de în- 
vățătorulă diriginte Dobrină. 2) „țlorile frumâse,® 
poesiă esecutată de chorulă eleviloră. 3) »Deștepta
rea României,® poesiă de D. Bolintiniană, declamată 
de d-șăra Sofia Gila. 4. „Idila,* duetă esecutată de 
învățătorii Nicolau Ludu și Ioane Munteanu. 5) *Despre 
femeia română®, disertațiune de d-lă Nicolau S. Șer- 
banu. 6) >Sentinela română,* poesiă declamată 
de Gavrile Popă, învățăforă diriginte. 7) »Dialogă«, ese- 

’cutată de elevi. 8) .Tablou țerănescă.® 9) »Cu- 
vântă de închidere.*

II. Cu acestă ocasiune se va representâ și piesa 
teatrală: >ArvinteșiPepelea,« vodevilă într’ună actă 
de Vasilie Alesandri. Persănele: 1) Arvinte, de 50 ani 
d-lă I. Munteanu. 2) Pepelea, de 25 ani d-lă Nicolau 
Ludu. 3) Mandica, nepota lui Arvinte * * * După re- 
presentațiune va urmă o petrecere cu danță. Pre- 
țulă întrărei de persână 50 cr.; de familiă 1 fl. 20 cr. 
v. a. Venitulă e destinată în favârea elevilorl miseri. 
Oferte mărinimâse se primescă cu mulțămire și se voră 
chită pe cale Ziaristică. Inceputulă la 61/a âre sera.

—0—
A sosită în București știrea despre căderea încă a 

două mări case de bancă din Londra: Truninger et comp, 
și Utoff et comp., care făcâu daraverl mari de grâne în 
România și erau în relațiunl cu diferiți bancheri d’acolo. 

—0—
.Voința Națională® e informată, că ministrulă 

instrucțiunei a numită o comisiune, care să facă o 
anchetă în privința afacerei studențiloră dela facul
tatea de medicină din București. Acâstă comi
siune, compusă din d-nii profesori Zalomită, Gr. Ște- 
fănescu și Gr. G. Tocilescu, se crede că se va întruni 
chiar Duminecă la facultate, spre a procede la facerea 
anchetei. Studenții acestei facultăți voră fi invitați a 
delega o deputațiune din sânulă loră, spre a expune co- 
misiunei plângerile loră.

—0—
Se anunță că vestitulă bandită Dragoșă, in urmărirea 

căruia s’au trimesă peste 300 dorobanți, s’a prinsă în fine 
în județulă Tecuciu.

—Q—

In județulă Bacău s’a instituită o societate, suptă 
numire de: »Societatea ămeniloră, cari sciu citi,® ală că
rei scopă este: a) A stărui pentru ca poporulă română 
să învețe carte; b) A încuragia cu ajutoră pe copiii ce 
se distingă prin scoli; c) A încuragia industria, agricul
tura și tâte meseriile; d) A ținea cursuri pentru instruc
țiunea adulțiloră; e) A ținea conferințî prin cei mai 
destinși dintre membrii societății, pentru folosulă publi
cului în generală; f) A forma o bibliotecă pentru usulă 
generală ală publicului.

—0—
Astă sără, pentru cea din urmă Oră, se va juca la 

teatrulă germană »Fio! te Bursche,® operetă comică în 1 
actă de Suppâ; »Der wilde Jăger,» balada de Burger; 
.Kesergo leâny® de Kovacs Endre, cântecă ungurescă; 
»Variationen von Strebinger® pentru cornă; »Nichts neues 
unter der Sonne,® comediă în 1 actă de Gunther.

!------ O-------

Vai și amartt în comitatulti Huniăddrei.
Acâstă esclamațiune se aude eșindă din gura po

porului din comitatulă Huniădârei, ori încătrău s’ar în- 
târce omulă, din causa esecuțiuniloră de dare.

Cu începutulă lui Noemvre au începută aceste ese- 
cuțiunl și decurgă în continuu, pOte pănă la nascerea 
Domnului.

Poporațiunea acestui comitată, situată între munți 
și locuri sterile, încă din timpulă feudalismului este stârsă 
și sărăcită, pe lângă acâsta de ani de <ple e supusă esun- 
dăriloră, cei mai mulțl ani suntă neroditorl, și când se 
îrtâmplă uneori să fie roditori, ghiața le nimicesce.

Sosiră segregațiunile, comasările, catastru și darea 
cea mare, așa că poporulă trebui să sârăcâscă; pare că 
totulă s’a conjurată în contra nOstră, ca să ne pră- 
pădâscă.

Inspectorulă de dare din Deva a găsită cu cale 
să ne esecute în timpă de ârnă fără nici o milă, fără 
cruțare.

Din 11 Decemvre, fiindă târgă de săptămână în 
opidulă Hațegă în tolă Lunia, esecutorii de dare eșmișl 
dela Deva au blocată piața opidului Hațegă cu cară în
cărcate cu vestminte d’ale poporului și cu vite. Carăle 
și vitele erau atâtă de numerOse, încâtă toba orășănâscă 
nu mai ajungea, și esecutorii suițl în vârfulă carăloră 
strigau — după obiceiulă jidovescă — că au marfă de 
vânzare și că vândă cutare și cutare obiectă numai cu 
atâtă — spunâu prețulă.

S’au vândută vestminte de sărbătâre ale țăraniloră 
și vite numai cu jumătate prețulă și unele și cu mai 
puțină.

Poporațiunea de la târgu s’a indignată vă^ândă 
lacrămile femeiloră și ale părțiloră esecutate, care se 
uitau plângândă la vestmintele și la vitele loră, cum li 
se vândă fără preță. Mulțl omeni cu inimă licitau suindă 
prețulă și le cumpărau, numai ca să nu cadă în mânile 
jidovilcră, înapoindu-le apoi nenorocițiloră âmenl esecu- 
tați fără nici ună câștigă.

In 23 Noemvre, în comuna Densușiu făcândă preo- 
tulă locală serviciulă divină, ca Dumineca, în sf. biserică 
la care aparțină 800 de suflete, din aceștia n’au fostă 
de față decâtă crâșniculă, cantorulă, ună poporană și 
vr’o șâse femei. După serviciu preotulă îșl esprimă pă
rerea de rău, că tocmai Dumineca și încă în postulă 
Crăciunului credincioșii nu vină la biserică. Cei de față 
au răspunsă, că ună esecutoră de dare din Deva, a- 
nume Baruch, a despoiată pe locuitori de tâte vest
mintele de serbătâre, le-a încărcată pe cară și le-a dusă 
la vânzare, așa că Omenii nu au cu ce să vie în sfânta 
biserică, căci nu le-au mai rămasă decâtă vesmintele 
de pe ei, cu care muncescă.

In comuna Fusfea obrăsnicia esecutoriloră a ajunsă 
acelă gradă, încâtă în cancelaria comunală sub ochii no
tarului Urbană, esecutorulă Baruch a desbrăcată, în 
timpă de ârnă, șubele de pe âmenl, lăsându-i să se în- 
târcă acasă desbrăcațl prin geră.

' In comuna Densușă, după ce preotulă a eșită dela 
serviciulă divină, în 23 Noemvre, esecutorulă Baruch 
intră în cancelaria parochială și luă protocolă că preotulă 
este datoră cu restuiă de dare a bisericei și luă zâlogă o bi- 
bană (bivoliță). Când preotulă îi reflectă, că după statutele 
diecesane preotulă, ală cărui venită nu trece peste 315 fl., 
nu este îndatorată a plăti darea bisericei, ci comuna bi- 
sericâscă, — esecutorulă Baruch răspunse cu obrăsniciă, 
că nu cunâsce astfelă de statute și că peste 14 cjile bi- 
bana se va vinde.

Iată unde amă ajunsă poporă și biserică; înaintea 
unui Baruch constituțiunea bisericâscă e nulă. Unde suntă
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Teoria lui Rosler.
Studii asupra stăruința Româniloru în Dacia Traiană, de 

A. D. Xenopolii, profesorii de istoria Românilorii la universitatea 
din Iași, 1884.

(Urmare și fine).

Nicetas Choniates <|ice: »Andronică Comnenu, 
fugindă de nepotulă său Manoilă, căută scăpare în Ga- 
liția; elă intrase în hotarele acestei țări, dar fu apucată 
de nisce Valachi.* Aci Hunfalvy se combate singură: 
dice că Valachii imigrâză de acâstă parte a Dunării în
ainte de Petru și Asan, âr în altă parte susține, că acești 
Valachi nu suntă locuitori vechi din Galiția, coborîtorl ai 
coloniiloră romane. Hunfalvy nu scie ce face și ce (Jice.

Ună documentă din 1165 conține o dovadă înve
derată despre aflarea poporului nostru în Transilvania, 
ca și documentulă din 1197; ele amintescă de Heges- 
holmu adecă dealu dealului, căci holmu românesce e 
deală, și heges are aceeașă însemnare. Ungurii creijândă 
că holmu e nume propriu, i-a dată numirea de mai 
susă dâlului. Ună actă dela 1360 pomenesce despre 
»villas olachales«și ună altulă din 1387 amintesce 

despre >possessiones nostras valachales; tâte prin 
Ardelă, dar ungurisate, precum au ungurisată Pratulă lui 
Traiană numindu-lă Kereztes.

Românii suntă pomeniți chiar sub numele de Va
lachi pentru ântâia âră într’ună documentă din 1222 
și anume ca locuindă partea sudică a țării, din josă de 
țâra Bârsei, în munți, lucru de care Rosler se miră. Ună 
documentă din 1211 cu confirmarea Papei, vorbindă despre 
drepturile încuviințate cavaleriloră Teutoni, spune că li 
s’a concesă a nu plăti nici o dare când voră trece pe 
pământurile Săcuiloră seu ale Valachiloră. Actulă de în
tărire ală Papei Honorius vorbesce despre o moșiă Cu- 
teburc adaosă de regele ungurescă Andreiu cătră do
nația anterioră a țării Bârsei și dă acestei moșii ca 
margine țâra Valachiloră. Ună documentă de 
la 1224 vorbesce despre pădurea Blahiloră, pe 
care Teutsch o pune lângă Oltă, âr Hunfalvy lângă 
Sibiiu. Ună documentă din 1223 vorbesce de Valahii 
de lângă Sibiiu, cărora regele Andreiu le-a luată o bu
cată de pământă. In 1252 suntă din nou pomeniți acești 
Valahi. Bela IV dândă pământuri cavaleriloră Sf-lui 
lână din Ierusalimă pe marginele Transilvaniei dinspre 
Muntenia, elă dispune în favârea loră de țâra Severinu- 
lui și cele două Knezate a lui Ioană și a lui Farcașă, 
care se aflau acolo până la rîulă Oltă, necuprincjendă însă 
în acâstă donațiă țâra voivodului valahă Linoy (său Lyrtyoi), 

pe care o lasă Valahiloră precum o avusîeră și până acuma. 
Dincolo de Oltă elă concedâză cavaleriloră tâtă Cumania, 
scoțândă ârășl afară țâra voivodului valahă Seneslau, pe 
care ârăși spune că o lasă Valahiloră precum o stăpâ
niseră și mai nainte. Românii se aflau și de o parte și de 
alta a Carpațiloră. O bulă papală din 1234 pomenesce 
de Valahi și de episcopulă loră, precum și Cinnamus și 
Nicetas Choniates despre Valahi în Moldova.

Hunfalvy, fiindă că prâ se lovesce desă de argu
mente, că Românii au fostă totdâuna în Dacia, tjice 'că 
în Transilvunia pănă târdiu în secululă XIII Românii ar 
fi fostă în numără mică. Dar e ună documentă din 
1293, și se cjice în elă: »Valahii cari ară locui pe pămân
turile nobililoră;® va se 4*câ nu toți Valahii Transil
vaniei, căci erau mulțl.

In 1260 Otocar regele Boemiei îndreptă cătră Papa 
o scrisore în care ’i spune , că în armatele lui Bela și 
Ștefană V regii Ungariei, pe care le-a combătută, se află 
numerose trupe de Cumani, Unguri, Slavoni, Săcui și 
Valahi.

Hunfalvy însă acestă documentă, ca multe altele, 
care nu i-au plăcută, l’a dată la o parte mulțămindu-se 
a spune că Românii ar apărâ pănă la acestă epocă în 
Transilvania »ca niște nourași pe ună ceră. azuriu.® Eși 
poetică pe lângă altele.



mitropolitulă și episcopii? Cum apără pe credincioși de 
năpaste ca Baruch?

In comuna Ciula-mică, situată într’ună locă mun- 
tosă și sterilă, pe la 30 Noemvre erarulu a Intabulată 
pentru dare vr’o 10 moșii, ba unele le-a și licitată, așa 
că cei mai mulți țărani au luată lumea ’n capă să se 
bage slugi.

Diu comuna Hățăgelă au emigrată în România multl 
țărani, lăsândă în miseriă nevestele și copii, și puținulă 
ce câștigă ei acolo, mai cu sâmă în Turnu-Severină, tri
mită acasă, ca să nu le mâră familia de fome.

Suntemă tare îngrijați de viitoră. Muncimă în alte 
țări, ca să îngrășămă pe esecutorii de dare unguresc!.

Dar bună e Dumnedeu, nu ne va lăsa să 
perimă!

JParlamewtuIăi roinăiuî.
De multă vreme se agită în România cestiunea re

formării S-tului Sinodă. După actuala organisațiune, preoții 
mireni nu potă fi membri ai Sinodului, er dintre laici 
numai ministrulă culteloră asistă la ședințele sinodale ca 
apărăloră ală legiloră civile. Acum e vorba să se re 
formeze Sinodulă în sensulă ca și preoții de miră să pâtă 
fi membri sinodali. Sgomotele împrăștiate că se comită 
abusurl în actualulă Sinodă, și mai cu sâmă casulă în
tâmplată cu arehimandritulă Calistrată Orleanu, a făcută 
pe d. Mârzescu se facă în ședința dela 12 Decemvre a Se
natului următârea interpelare, după care vomă publică 
și răspunsurile Inalțiloră Prelațl. prin care apără Sino
dulă de acusările ce i se aducă:

D. Mârzescu: D-loră senatori, mai inainte de a 
începe desvoltarea interpelării mele, mă credă datoră de 
a drclarâ că n’am venită la acâstă tribună spre a atăcâ 
religiunea părințiloră și strămoșiloră mei. Religiunea, 
dogmele ei, suntă în afară de critica mea.

Amă venită la înălțimea acestui amvonă constitu
țională spre a atacă tâte actele Inalțiloră Prelațl, pe cari 
în conștiința mea le credă că suntă contra Constituțiunei 
țărei, contra canoneloră bisericei, contra legei constitutive 
a sf. Sinodă, a sf. Biserici autocefale ortodoxe de ră
sărită.

înaltă Prea sânțitulă Metropolită ală Moldovei și 
Sucevei a bine-voită într’una din ședințele precedinte 
să mă arate în fața Senatului, să mă descrie în fața 
țărei ca pe ună omă care combată religiunea creștină, 
mai multă decâtă atâtă, să citescă dintr’ună diară nisce 
idei, pe cari le-a declarată c’ar fi catehismulă meu. In 
cestiune de conștiință, în cestiune de credință, nimeni nu 
are dreptulă să controleze cugetarea și intima mea con
vingere : iată ce așă putea în două cuvinte replica înal
tului Prelată. Dar, pentru ca să asigură pe deplină pe 
înaltă Prea Sânțitulă Mitropolită ală Moldovei și Suce
vei, că credința mea este credința ortodoxă de răsărită, 
’mi va da voie să îi împrospeteză în minte predica unui 
ilustru Episcopă, unui bisencescă predicatoră, a lui Ilie 
Miniată, Episcopulă, Cernicăi și a Calavritei.

Acestă ilustru predicaotră a Z’sh că: Creștinului 
adevărată îi trebuescă 2 lucruri; «mintea și inima.« 
Mintea, pentru cercarea dogmeloră și a porunciloră: inima 
pentru dragostea apropelui. (Aplause.)

I. P. S. S. Mitropolitulă Moldovei: Dar 
faptele ?

D. G. Mârzescu: Cu ajutorulă minței și ală ini- 
mei, amă putută numai să aprecieză la justa ei valâre 
deșteptarea ce ne-o face Inaltulă Prelată, Primată ală 
României, prin cuvintele dela finele enciclicei sale rela
tive la dotațiunea Corânei, când în formă de smerită ru
găminte ne sfătuesce, (jicândă: «că noi, fii săi spirituali, 
să nu ne încredemă la tote duhurile, căci nu tâte du
hurile suntă dela Dumnezeu.«

Cu ajutorulă minței și ală inimei amă putută 
de asemea se judecă cuvintele Sântului Petru citate de 
enciclică relativă la «falșii învățători.»

• Așa ca nisce îngeri neadormițl stândă în mintea

și inima mea și cuvintele profețiloră Iudeei, și cuvintele 
înaltului dregătoră bisericescă, ca să nu ne încredemă 
la totă duhulă, căci nu tote duhurile suntă dela Dumne
zeu, cu ochii ridicați la ceruri, armându-mă apoi și cu 
semnulă sfintei cruci, spre a alunga departe de mine pe 
duhulă celă necurată (Aplause) pe zavisniculă nelegiuită 
.carele umblândă trupesce în pofte necurate, vorbesce 
rău de cele ce nu înțelege și ademenesce sufletele cele 
nestatornice...... ;« cu ajutorulă profețiloră Isaia și Jere-
mia, neapărată, dusă amă fostă de minte ca să cerceteză 
petrecerea acelora cari se fălescă că suntă dreptă slăvi - 
tori creștini, ca așa din faptele păstoriloră, eu, oiă cu- 
ventărâță, să-ml facă acele două aripi cu cari numai 
potă sbura la raiu: «credința și fapta, «căci și mântui - 
torulă Christosă a Z'sh: «Nu toți aceia cari îmi Zică mie, 
Domne! D6mne! voră întră întru împărăția cerului; cî 
acela ce va face voia tatălui meu.*

Citindă enciclica regalofilului Mitropolită Primată, 
dimpreună cu ilustrulă Episcopă Ilie Miniată, în predica 
sa pentru «credință» — și acesta este, înalț! Prelațl, 
catehismulă meu, — inima mea simț.indă, mintea mea 
cugetândă, buzele mele mișcându-se, Ziceau: ’Ce felă 
este viața păstoriloră și păstorițeloră vremei acesteia?-... 
Argintulă de-asupra tutuloră lucruriloră, iar legea de de- 
suptulă tuturora!.... Anteiu se caută neguțătoria, apoi
biserica, ântâiucele lumești, apoi cele duhovnicești; ân- 
teiu și de-asupra tuturora dobânda și căscigulă.... Dar
sufletulă, dar Dumnedău?.... Pe urmă, și mai pe de-
desuptulă tuturora!.... O! vai nouă, suntemă perduți! . ..
Ga la capă să fie iubirea de argilă, și la piciOre sânta 
Evangelie!  De-asupra câscigulă celă spurcată, și 
mai josă credința!.... « Ore este cineva dintre cei ce
m’ascultă care să’ml dică că eu mă rătătescă, că 
eu nu vorbescă adevărulă când afirmă că cre
dința creștiniloră este forte depărtată atâtă de cunoș
tința adevărului, câtă și de lucrarea credinței?....1 
Mintea și inima mea de creștină dela înălțimea acestei 
tribune, mă face se mă întrebă, adresându-mă și la păs
torii sufletesc! și la mielușeii rătăciți: Unde esci tu creș
tine?.... Ivesce-te să te vădă!.... Și tu, păstorule sufle- 
tescă, arată’ml mai cu sâmă credința ta din faptele tale... 
Căci și apostolulă Pavelă, primulă Archiereu după Chris
tosă în instrucțiunile date cătră presbiterii bisericei Efe- 
seniloră, Zicea: «LuațI aminte de voi înși-vă și de tâtă 
turma peste care duhulă celă sfântă v’a pusă pe voi 
Episcopii ca să păstoriți biserica lui Dumnedeu, pe care 
a agonisit’o cu scumpă sângele său....*

Enciclica I. P. S. S. Mitropolitulă Primată relativă 
la dotațiunea Corânei am declarată prin interpelarea mea 
că este anii constituțională, am declarată că este anti 
canonică, am declarată că este în contra legei din 1872, 
și așă fi ună calumniatoră dâcă astădi dela înălțimea a- 
cestui amvonă constituțională, nu voiu dovedi fărăde
legea di» acestă triplu punctă de vedere.

Enciclica I. P. S. S. Mitropolia ală Ungro-Vlahiei 
și Primată ală României cre^endă că’șl va produce efec- 
tulă lumescă la care țintea, de și conține citațiuni pănă 
și de prin timpurile profețiloră, care habară n’avâu de ce 
este regimulă constituțională și ce însemnâză suveranita
tea poporului, uită pănă și forma creștinismului tradițio
nală pe care o vădă stabilită în cartea numită. «îndrep
tarea legei», unde citescă că ună Mitropolită nu se adre- 
sâză cătră Episcopi cu cuvântulă: «Frate Episcopă,* ci 
cu cuventulă: «lubitorule de Dumnezeu Episcopă întru 
duhulă sfântă, iubite frate.»

Ca o dovadă mai multă despre acâsta, vă ceră voe 
a vă citi din Uricariulă de documentă ală D-lui Teodoră 
Codrescu formula acesta, întocmai ca și din cartea nu
mită «îndreptarea legei.«

Citez textuală vârfulă Enciclicei Mitropolitului Mol
dovei din 30 luliu 1773: «Tutuloră celoră ce vă aflațl 
în eparhia smereniei nâstre, iubitorilor de DumneZeu 
Episcopi ai noștri întru sfântă duhă iubiți frați și inpre- 
ună slujitori, prea cuvioșiloră arhimandriți, cuvioșiloră 
egumeni, cucerniciloră protopopi și tâtă partea preoțâscă 
și bisericescă..... * Suprimarea cuvinteloră întru Duhulă
sfântă, canonicesce vorbindă, este ună mare păcată.

I. P. S. S. Mitropolitulă primată: Sofisme 
de advocațl.

D. G. Mârzescu: Respectă întreruparea care mi 

se face, căci înaintea textului din Pidalionă n’am să’i dau 
Primatului altă răspunsă mai elocinte.

lată, domniloră, nota III din canânele celui d’ală 
doilea sinodă ecumenică pagina 97—98 : «S’a uscată 
colimvitra aceea în care botezată era a fi barbarulă 
acela...« Dâr care barbară nebotezată a rămasă nu 
pentru c’au fostă suprimate cuvintele «între duhulăl 
sfântă,* dâr numai pentru că în biserică s’a fostă schim
bată vechea și obicinuita slavo-cuvântare a prea sântei 
treimi, căci în locă să fi Z's^: »ln numele tatălui, a 
fiului și sfântului Duhă,» s’a Z'să: «se botâză în numele 
Tatălui prin fiulă întru duhulă sfântă,» și o! minune: 
îndată desăvârșită s’a uscată colimvitra.

A! domni senatori, mai bine s’ar fi uscată cernela 
în călimara arhi-pâstorescă, de câtă să fi iscălită o a- 
semenea enciclică. (Ilaritate, aplause).

Pe terenulă spirituală așa dăr și din punctulă de 
vedere pur dogmatică, enciclica păcătuesce.*

Der să fie numai atâta ? O, nu !
Enciclica calcă în modă nepilduită regalele de dis

ciplină bisericâscă formală consacrate prin canonele a- 
postolice și ecumenice și prin legea constitutivă a sf. si
nodă. Așă rugă pe d. ministru de culte și instrucțiune 
publică, căci D-sa are să dea sămă înaintea representa- 
țiunei naționale de tâte smintelele ce se petrecă în bise
rica ortodocsă de răsărită, să noteze canonulă 6 și 7 
din ântâiulă Sinodă ecumenică, canonulă ală doilea din 
ală doilea sinodă ecumenică, canânele 34 și 35 ală 
sființiloră apostoli și canonulă 29 din ală șâselea Sinodă 
ecumenică, canâne cari tote stabilescă prohibațiunl for
male în totă ce concerne teritoriala competință spiritu
ală a unui Episcopă, și legea sinodală din 1872 în con
cordanță cu canânele, în art. 20 nu permite unui epis
copă să publice scrisori pastorale seu enciclice decâtă 
numai în eparchia sa.

Iată, în adevără, cum sună art. 29 din legea con
stitutivă a sântului Sinodă:

«Fie-care mitropolită sâu episcopă pâte publica scri
sori pastorale sâu enciclice în eparchia sa, «privitâre la 
religiune și la bunele moravuri, fără să se atingă nici de 
cum legile civile și politice.» (Va urma).

DIVERSE.
Cată prețuesce uaă Rusă? — Contele rusă Uwaroff 

se instalase cu soția sa, aprope de Palermo, într’o vilă 
pe care o închiriase la polele muntelui S-ta Rosalia. In 
fie care Zi soții făceau câte o escursiune prin localitățile 
cele mai pitoresc! de prin prejură. într’o Zi însă o bandă 
de briganZl surprinse pe turiști: contele fu luată cu ei, 
soția sa fu liberată. Contesa alergă îndată la polițiă și 
cercetări active dar zadarnice începură. Sărmana femee 
se bolnăvi de supărare. Câte-va Zile după aceea, ea primi 
o scrisâre în care i se vestea, că bărbatulă său se află 
în deplină sănătate, și că va fi liberată, dâcă se va de
pune într’ună locă anumită o sumă, care ar representa 
«valârea unui Rusă.* Contesa se supuse: ea depuse 
600 de ruble în locuîă anumită, însoțindă trimiterea ba- 
niloră de o scrisâre prin care ’șl exprimă speranța, că 
acâstă sumă va fi îndestulătore. BriganZ», in adevără, 
se mulțumiră; ei liberară pe Rusă Zicendu-i: «N’amă fi 
liberată pe ună Englesă pentru o sumă întreită; dar ună 
Rusă nu prețuesce mai multă decâtă 600 ruble; de aceea 
te și lăsămă liberă pentru acâstă bagatelă.* Contele și 
contesa Uwaroff s’au grăbită a părăsi o țâră, în care 
Rușii suntă așa de puțină prețuiți, și s’au reînlorsă Ia 
Petersburg.

Redacțiunea «Gazetei Transilvaniei» anunță, 
că de la 1 Ianuariu va avea trebuință de ună corectorii. 
Va fi preferită celă ce va avea mai multă carte și care 
va cunosce limbile patriei. Amănunte prin corespon
dență. “jSBQ

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Intr’ună manuscrisă ală bibliotecii museului din 
Pesta, basată pe date autentice, se vorbesce de Valahi 
nobili din Bârsa, că Negrilă și Radomiră dobândiseră 
încă de la Sf. Ștefană numirea în Knezatulă Vizăului, 
deci între anii 997—1038. Eată deci Românii tocmai 
în Maramureșă încă de prin vâculă X și încă cu prero
gative nobiliare.

Singură acâstă arătare ar fi de ajunsă pentru a 
răsturna întrâga teoriă a lui Sulzer, Rosler, Hunfalvy. 
Ei său n’au sciut’o său n’au putut’o interpreta după pla- 
culă loră.

Din documentele analisate resultă, că Românii lo
cuiau în munții CarpațI și în văile loră cele mai apro
piate, atâtă pe laturea nordică câtă și pe cea sudică; 
că erau numeroși, deorece alcătuiau o parte a armate- 
loră unguresc!. Câtă despre timpulă de când ei ocupau 
aceste locuri este prea firescă lucru a nu îtnâlnl nici o 
pomenire, întru câtă ei erau băștinași ai acestoră țări. 
Despre Unguri, Sași și Săcui avemă arătări mai multă 
său mai puțină precise asupra timpului, când ei veniră 
să locuiâscă în aceste regiuni; despre Români ni- 
mică, căci ei n’au venită de nicăiri, erau de 
locă de-aicea, peste ei au venită celelalte popăre. 
De aceea chiar de la primele științe rămase asupra țări- 
loră nâstre îi și găsimă pomeniți; așa pe timpulă Sf.

Ștefan. Prin urmare suntemă departe de închipuitulă nou- 
rașă ai lui Hunfalvy.

*
D. A. D. Xenopolă face sludiulă vieții sociale și po

litice a Româniloră. Terminii de agricultură suntă cei 
mai mulți latini, și nici unulă măcar maghiară. Singura 
însușire este a elementului slavonă. Din contră Ungurii au 
împrumutată și dela Români și dela Slavoni o mulțime de ter
mini. De asemenea terminologia muntelui în Transilvania și 
în țările vecine este românâscă. In partea cea mai înaltă 
a țării ea conține celă multă câteva clemente sla
vone, care se aplică prin faptulă că Sarmații, poporă 
de origină slavonă, fură găsiți de Daco-Români în munții 
unde ei cautară adăpostire. Terminii maghiari seu ger
mani nu începă decâtă în câmpii. Ținuturile ocupate 
de Săcui facă escepțiune, fiindcă au fostă maghia- 
risate.

Esistența primitivă a Româniloră în CarpațI o do- 
vedesce faptulă, că năvălirea ungurâscă i-a împinsă cătră 
câmpia moldo-valahă. Atâtă tradițiunea câtă și docu
mentele o spună acesta prin cele două descălecări: a lui 
Radu Negru și Bogdană Dragoșă,

Pentru tâte aceste temeiuri teoria lui Rosler 
nu pâte fi sprijinită cu temeiu, pentru aceea și cei ce 
au susținut’o au fostă siliți să recurgă la mijlâce ne
demne de știință pentru a stabili ceea ce ei numescă 

adevârulă. Ei jocă rolulă de advocațl, cari au de apă
rată o causă. Ei degradă sciința în slujba altoră inte
rese decâtă acelea ale adevărului.

Eruditulă profesoră dm Iași își încheiă astfelă opulă 
său: «Românii n’au părăsită nici odată Dacia traiană; 
ei potă fi încă multă timpă martirisațl de Unguri și voră 
avea încă, pâte multă vreme de suferită jugulă loră apă- 
sătoră. Acâsta însă nu le pâte răpi dreptulă de a pro
testă în contra asupritoriloră loră.*

Stimă că suntă mulți învățațl de bună credință, 
cari au admisă teoria lui Rosler, basându-se pe renu- 
mele științifică ală celoră cari au eșită cu ea înainte. 
Studiulă d-lui A. D. Xenopolă, făcută cu multă pătrun
dere și agerime, neavendă în vedere decâtă numai ade
vărulă, ținândă sciința istorică la înălțimea ce i-se cu
vine, va desamăgi, sperămă, pe acei învățațl de bună 
credință, cari s’au lăsată a fi trași în mrejele fal
sității unoră istoricl-advocațl ca Sulzer, Rosler și 
Hunfalvy.

Opera d-lui Xenopolă este unu scumpă tesaură, 
ună monumentă neperitotă dedicată «Româniloră de 
peste munți,» cari suferă și aZI urmările falsifi- 
căriloră fapteloră istorice a unoră pretinși istorici sași 
și unguri.

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



CotsuIu Ia bursa de Viena ISurs» «Ie HuciareseL Cursulu pieței Brașovâ
din 2 Ianuarie st. n. 1885

Rentă de aură ungară6°/0 123.25 
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.75 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 91. — 
împrumutul!! căiloră ferate

ungare.......................... 145.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostQ ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.10

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) .... 105.50 

Bonuri rurale ungare . . 100.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.40 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale ^ansilvane 100.50

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

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

ung.....................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.50 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 83.40
Renta de aură austr. . . 104.10 
Losurile din 1860 . . .135 20
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 859.—
Act. băncel de credită ung. 305.50
Act. băncel de credită austr. 293.10 
Argintată —. — GalbinI

împărătesei................ 5.80
Napoleon-d’oi!.................. 9.751/,,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.25 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Cota oficială dela 20 Decemvre st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5%) • •

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

* » » (5o/o5
» » urban(7°/0) . .
> » » (6°/0) • •
> » > (5°/o) ■ •

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

< » > Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Cump.

1180
29P/a

15,157b

vând.

din 3 Ianuarie st. n. 1885

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 52 Vând. 8.55
Argint românesc................. 8 40 > 8.45
Napoleon-d’orI..................... . > 9.74 > 9.75
Lire turcesc!......................... . > 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 Tran-
SL silvaniei“ se potd cumpăra în tutunge- 

ria lui Cwross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu 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.“

61e secrete
Casse de Wertheim 

ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
conditium si în tăte mărimile.

Zitstâmamț M. G-rama,
depositarulu fabricei în Brașovft.

I

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 sân. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pScateloi’U tineretei (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

I>r. ISella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de la Nâtion, 6. — PARIS.

Insertium si reclame.*)
Subscrisulă declară tâte aserțiunile cuprinse în publicați unea 

i apărută în Nr. 241 a .Gazetei Transilvaniei* snb rubrica 
.inserțiunî și reclame» subscrisă de Paraschiva Bucură Pi- 

1 Ușă, de neadevăruri și calumnii, pentru Care am și făcută 
tria competentă, ca calumniatărea să fie pedepsită conformă

legii penale. Vasile REunteanu.

•) Redacțiunea nu e responsabilă de cele cuprinse sub acâstă rubrică.

Mersulă trenurilorU
pe linia IPreilealsî-SSndapesta și pe linia 'I'esiișu-Aradu-Rwdapesfa a calei ferate orientale de stată reg. ung.

B®redeaIu-SSudapesta JBtidapesia—JS®red©alu

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

peradne
Trenu 

omnibus

BucurescI
PredealuJ
TimișO

Brașovii

Feldiora
Apatia
Agostonfalva
Homorodti
Hașfaleu 
Sighișora
Elisabetopole
Mediaștt
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiuștt
Aiudii
Vințulă de susti
Uiora
Cucertlea
Gliirișu
Apahida

Clușin

Nedeșdu
Ghirb&u
Aghiriști
Stana
Huiedina
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

7.15 — — —
1.09 — — 9.50
1.33 — — 10.15
2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Nota: Orele de nopte sunta cele dintre liniile gr6se‘

Trenă 
de 

persdne
Trenu 

de 
persane

Trenă 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 -F’
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
V1UȘLU 9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințuld de susti 12.19 10.07 —
Aiudu 12.45 10.42 9.17
Teiusă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelti 1.44 12.03 —
Blașîi 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaști 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 il.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

f 9.20 10.15 3.15
Brașovă — 6.00 3.25
Timiș ti — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușii-Aradu-Budapesta Budapesta-Aradik-Teiușik.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenă
persâne omnibus omnibus peraâne omnibus

Teiușft 9.50 Viena 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 Aradft 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 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bârzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57

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
Aradrt 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 — Tei ușă 12.53

Aradtt-Timișdra Simeria (Piski) Petrașeni

Trenu Trenu de Trenă
omnibus peraâne omnibus

Aradiî 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-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
Timișâra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradik IPetroșeui—Simeria (Piski) •

Trenu de Trenă Trenu
persone omnibus omnibus

Timișdra 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


