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Nou abonamentu
Ia

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

abonameutii, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulft abonamentului:1
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl.
„ șâse „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 9 franci în aaru
„ ș6se „ 18 „ ,,
„ unu anu 36 „ „

Din causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
leteloru de bancă române, suntemu constrînși a condiționa 
plata abonamenteloru in auru, seu în hârtia cu adausulil 
agiului.

Ruginiii pe d-nii abonați, ea se binevoiescă a-si reînoi de 
cn vreme abonamentnlu, pentru ea se nu se întrerupă espedițiunea 
diarului.

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZETEI TRANSILVANIEI.1'

Brașov^, 21 Decemvre
Ca în toți anii s’au dusă și erl membrii 

partidei guvernamentale, ce se aflau în Pesta, la 
ministrulu-președinte Tisza ca să-i gratuleze de 
anulu nou. încă cu-o săptămână înainte scriau 
foile inspirate, că d. Tisza va face la anulu nou 
o importantă enunțiațiune, care va întrece chiar 
și pe cea dela Oradea-mare.

Ministrulu-președinte a crezută, de lipsă se facă 
puțină reclamă pentru discursulu său de anulu nou, 
mai întâiu pentru-ca prin acăsta să satisfacă ambițiu
nea sa, și este sciutîi că d-lă Tisza se numără între 
dmenii de stată cei mai ambițioși, apoi fiind-că 
tocmai acum cerea interesulă partidei sale de a 
se da o deosebită importanță cuvintelor^, ce le 
va rosti.

De când a rostită baronulă Sennyey me- 
morabilulă discursă, prin care a declarată, că 
clă nu numai că nu și-a abjurată nici unulă din 
principiele conservative, ce le-a profesată mai 
înainte, ci este decisă chiar de a se opune gu
vernului , dâcă acțiunea acestuia va fi contrară 
vederiloră sale, ună sentimentă de nesiguranță 
și de descuragiare a cuprinsă șirurile maioritații 
slugarnice și mulțl au începută a se clătină în 
credința loră despre atotputernicia marelui au- 
gură ală partidei. Foile oposiționale preziceau 
apropiata descompunere a partidei tiszaiste.

Era momentulă supremă prin urmare, ca 
ministrulă-președinte să insufle partidei sale nou 
curagiu. Dăcă i-a succesă acăsta său nu prin 
discursulă de anulă nou, nu putemă sci. Din 
miculă estrasă, ce ni l’a transmisă firulă tele
grafică, vedemă numai, că d-lă Tisza a vorbită 
cu mare aplombă de liberalismulă său, în care 
nu se mai încrede acji nimeni, nici chiar cei mai 
adicți dintre mamelucii săi.

Partida liberală, i^ice d-lă Tisza, trebue să 
țînă susă stăgulă liberalismului, sub care din di
ferite clase s’a formată o singură națiune, și să 
nu. concedă, ca națiunea să se desbine în clase. 
Acăstă datoriă, adause elă, i-o impune chiar re- 
sultatulă alegeriloră trecute.

Ministrulă-președinte nu cere lucru puțină 
dela dmenii săi. A ridica ună stăgă din tina 
corupțiunei, a volnicieloră și a terorismului celă 
mai nesuferită, în care l’au nomolită guvernamen
talii la alegerile trecute și ală face să fâlfâie 

earăși ca odiniără cu mândriă, este după tdte 
conceptele minții sănătdse chiar o curată imposi
bilitate.

Ce a înstrăinată 6re pe d-lă Tisza și pe 
ămenii săi de însuși poporală maghiară mai 
multă ca alegerile trecute? Cine dintre Maghiarii, 
cari voru să trăcă de dmenl independenți, mai 
cutăză a luâ îu apărare regimulă de at^I îmbă
trânită în păcate?

Nimeni dintre dmenii cu greutate ungnri 
nu-și mai ridică glasulă în apărarea d-lui Tisza. 
S’a vădută și cu ocasiunea desbaterei bugetare 
în dieta din Peșta, că d-lă Tisza este avisatu 
de a se apără singura de lovirile oposițiunei. 
Mamelucii lui nu mai au curagiulă de a sărf în 
focă pentru elă, ci totă ce facă este, că votăză 
încă după cum le comandă.

O profundă nemulțămire cu mersulă lucru- 
riloră a cuprinsă t6te clasele poporului maghiară, 
abstrăgândă dela celelalte naționalități, cari n’au 
fostă nici o di raulțămite în cursulă acestora 17 
ani de stăpânire ungurăscă. Ministrulă-președinte 
sâmte că îi fuge terâmulă de sub piciăre și de 
aceea își caută proptele printre corifeii oposi
țiunei. Se credea că a găsită una în baronulă 
Sennyey, dăr curândă au trebuită să se convingă 
cu toții, că Sennyey numai la aceea nu se gân- 
desce ca să sprijinăscă ună regimă, care și-a 
perdută t6tă popularitatea în țâră.

A mai negociată d-lă Tisza și cu alți corifei, 
cum este Desideriu Szilagyi, dâr fără resultată. 
Ear încâtă privesce grava cestiune croată d. 
Tisza nu mai are norocă cu nici una din 
măsurile sale. Acăstă cestiune devine din di în 
cji mai încurcată așa că anevoie se mai pdte re- 
solvâ pe cale normală și paclnică.

In acăstă situațiune disperată ministrulă- 
președinte apelăză la dmenii, pe cari i-au gru
pată în jurulă lui numai interesulă și ambițiu
nile personale, ca să redice susă stăgulă libera
lismului.

Slugarnicii sateliți ai ministrului-președinte 
se voră mai încercă pdte încă odată, gândindu- 
se la interesele loră periclitate, de a scăpă co
rabia înălțândă stdgulu terfelită și mânjită ală 
partidei. Ddr cine se va electrisă la privirea 
acestui spectaculă? Cine va mai fi așa de nebună 
de a merge în urma acestui stdgă ?

Puține prospecte suntă în privința acdsta 
pentru regimulă Tisaistă. Anulă 1884 ’i i-a în
străinată pe toți. Poporațiunea sufere cumplită 
și toți articulii din „Nemzet“ și „Pestei- Lloyd“ 
laolaltă nu-i potă alină durerea nici măcară pe 
ună minută.

Are dreptate „Pești Naplo:“ „guvernulă e 
bolnavă, dar mai bolnavă e încă țdra.“

In asemeni împrejurări nu folosesce nimică 
înoitulă apelă ală ministrului-președinte cătră par- 
tisanii săi.

Se apropiă și ceasulă regimului actuală!

CRONICA POLITICĂ.
In 4>ua de 30 Decemvre a alesă maioricatea din 

dieta croată deputațiunea regnicolară, care are 
misiunea de a complanâ divergențele între Croația și Un
garia. Ântâiu se vorbea, că în acestă deputațiune voră 
fi aleși și membri oposițiunali, ca să nu se pdtă t|’ce că 
ea nu representă tăte partidele. Pote că ună momenta 

s’au și gândită la acăsta momelucii, dăr trebue că le-a 
venită avisulă dela Banulă, ca să se lase de planurile 
idealistice și să nu creeze dificultăți d-lui Tisza băgândă 
în deputațiune și oposiționall. In urma acăsta deputa
țiunea a fostă compusă totă numai din mameluci. — 
Aslădl Vineri, se începe în dietă desbaterea asupra in
demnității și se asigură, că atâtă Starcevicianii câtă 
și Strossmayerenii voră lua parte la desbatere. Eschiderea 
Starcevicianiloră dela ședințele dietale durăză pănă atjl. In 
clubulă partidei guvernamentale s’a discutată cestiunea, 
dâcă Sarcevicianii potă fi admiși Vineri la ședință și s’a 
hotărîtă, că, deorece trebue să se socotăscă și cjiua în 
care a urmată eschiderea loră, ei nu mai potă fi împe- 
decațl de a luâ parte la ședințe.

Lunia trecută au ținută în Agramă adunare și o fi- 
cerii batalionului de Landvehr (armata terito
rială). In acâstă adunare a venită în discusiune afacerea 
auditorului de Landwehr Radosevici, care este trasă 
la răspundere, pentru că a subscrisă proiectulă de adresă 
ală Starcevicianiloră. Radosevici, care se presentă în 
haine civile, ținu ună discursă de o Oră, în care apără 
cu căldură și cu entusiasmă adresa Starcevicianiloră și 
se provocă la imunitatea sa ca deputată. După aceea 
se depărtă. Adunarea oficeriloră și-a continuată consul
tarea. Hotărîrea ei va fi comunicată în scrisă peste câteva 
dile lui Radosevici.

*
Cu multă amărăciune constată organulă lui Bartha 

Miklos, că foile maghiare din Peșta n’au luată 
notiță despre mișcarea pornită în Clușă pentru înființarea 
unei reuniuni de »cultură maghiară,» ci s’au măr
ginită numai de a produce simplu scirea primită dela bi- 
roulă de corespondeță telegrafică. Numai »Egyetârtăs« 
salută cu câteva cuvinte inițiativa »braviloră bărbați» 
din Clușă, declarândă că consimte pe deplină la aceea, 
ca reuniunea să se estindă peste întregă Ardâlulă, căci 
aici are de a urmări ună scopă mai mare ca reuniunile 
de felulă acesta din Ungaria. In Ardâlă nu este de 
lipsă numai de a lăți limba statului și cultura ma
ghiară, dăr totodată de a-o și apărâ în contra cu- 
tro'pirei Româniloră și a Sașiloră. Dâcă pentru Sași 
lucrâză Germania, âr pentru Români propagandiștii 
din România constituindu-se în reuniunile cele mai 
strînsă organisate: »este datoria ndstră de prima ordine, 
adauge »Egyetâr.*, de a lua cu ei lupta de concurență.» 
Trecăndă la marea cestiune a mijldceloră materiale (fice: 
>Avemă lipsă de miliăne și astăzi nici la 
miiă încă n’amă ajunsă....»

Dăcă ar fi și miliOnele așa de eftine ca fanfarona
dele unguresc!, atunci calea valea, ar mai pută sperâ 
câte ceva și pentru maghiarisare, dăr în sărăcia cea mare 
cu care Ungurii stau să ne întrăcă, năsuințele ^braviloră 
bărbați» din Clușă trebue să facă asupra . orl-cărui omă 
cu minte o impresiune ridiculă,

*
»Vatan» raportăză despre o încăerare între Turci 

și Muntenegreni în Sangiaculă Novi-Bazarului, fărte aprăpe 
de granițele Muntenegrului. Acăsta s’a întâmplată la 11 
Decemvre n. In (jiua amintită Tezo Kaliă se duse cu ru
dele și amicii săi, cu totulă 13 persăne, din Ravna Re- 
dica la Kula Sesko, ca să pescuiască în Tara Deodată 
se apropiară de ei câți-va Muntenegreni, dlicendă, că a- 
celă țînută, pe care se află ei acum, e teritoriu munte- 
negrănă, că prin urmare n’au nici ună dreptă să pescu
iască și deci imediată să părăsăscă loculă. Cărta în
cepu, degenera In bătaiă, rămânendă pe locă 10 Turci 
morți și 2 răniți, âr ală 13-lea a dispărută cu totulă. 
Cssulă acesta, dacă se va adeveri, va produce crâncene 
încăerărl între Turci și Muntenegreni.

Iată ce urmări triste are negligența guverneloră. 
Atâtă guvernulă turcescă câtă și celu muntenegrănă se 
îudesă cu dragostea, dăr n’au grijă să reguleze odată 
cestiunea granițeloră.

DIN CROAȚIA.
0 lungă corespondență din Agramă a primită »Pes- 

ter LIoyd,» ală cărei scopă este să înegrâscă câtă se pdte 
de multă oposițiunea starceviciană. I se comunică, că 
Starcevicianii, prin discursuri dietale tipărite în mii de 



esemplare și împărțite printre poporă, prin broșuri și alte 
mijlâce împrăștie soirea, că partida guvernamentală vinde 
și trădâză Croația Ungariei și eschide pe oposițiune dela 
orice influință asupra desvoltării situațiunei politice. Pe 
de altă parte Ungaria caută sistematică și cu precuge- 
tare, să silnicăscă Croația, să o sugă economiceșce și s’o 
ruineze.

«Oposițiunea, c^ice corespondentulă, necurmată îșî 
dă silința să deștepte credința în poporă, că pănă ce va 
esista legătura cu Ungaria, nu e posibilă în Croația nicî 
nascerea vre-unei industrii, nici ridicarea economică a 
țării. Oposițiunea dice, că Ungaria zădărnicesce înteme- 
iarea de întreprinderi industriale cu capitală streină în 
Croația și frefusă astorfelă de întreprinderi chiar acelă 
sprijină, care în Ungaria este în usă în astfelă de ca
șuri. La taxarea dăriloră Croația se va împovăra mai 
multă decâtă Ungaria.*

De aci încolo corespondentulă ia în rîsă pe oposi- 
sițiune, dicendă că Starcevicianîi vrău «să ațîțe pQporulă 
la răsboiu în contra infidelului Albionă — Pardon! — 
Ungaria.*

Intr’adevără, dăcă’i vorba, că Ungaria are puterea 
Albionului, atunci ferăscă-se Starcevicianii, și în genere 
poporulă croată, căci voră fi sdrobiți și pe apă și pe 
uscată.

Mare-i închipuirea ungurescă 1
------o------

SOIRILE DILEI.
La scolele centrale române din Brașovă se începă 

feriile pentru Crăciună atji în 21 Decemvre, când se voră 
împărți și testimonii trimestriale. Prelegerile se voră în
cepe în 3 lanuariu 1885.

—0—
Ultima «întrunire literară< s’a ținută erl sără. 

D-șâra Elena Perșenară a cetită cu succecă o poemă de 
Bolintinănu. Prof. lână Popea a ținută ună discursă 
despre «idealulă unei femei.« Cu acâstă întrunire s’a 
încheiată ciclulă primă. Ală doilea ciclu se va începe 
în postulă Paștiloră.

Totdeodată facemă cunoscută, că damele și domni- 
șorele din locă potă împrumuta cărți din «Bibliotecă* în 
tâte Mercurile dela 3 bre d. p. escepționându-se sărbăto
rile.

—0—
Reuniunea femeiloră române pentru ajutorarea vă- 

duveloră sărace va aranja o petrecere amusantă și cu 
danță în presăra anului nou (31 Decemvre 1884 v.), în 
sala Redutei din Cetate.

Bilete ă 1 fl. de persână și 2 fl. 50 de familiă pănă 
în 4 persone, se află la librăria Ciur cu și sera la casă.

—0—
Cetimă în «Kolozs. Kozlony de Joi: «Intre binefă

cătorii scolariloră săraci amintimă în primulă rândă pe 
amabila soțiă a comitelui Andrei Bethlen, din Brașovă, 
care e stimată și iubită de toți, născută Livia Mocsonyi. 
In Ziua de 23 Decemvre a împărțită cu mâna’i propriă în 
locuința sa la 35 de băețî și fete sărace de scolă, fără 
deosebire de naționalitate, îmbrăcăminte și pe lângă aces
ta le-a mai dată colaci, pâine, jjși jucării de zachară. 
«Eu însumi, t^ice inspectorulă Koos Ferencz, am adunată 
din scolele de aci pe băeții cei mai săraci.*

Fapta e nobilă!
-0—

Direcțiunea căii oră ferate ungurescl face cunoscută, 
că linia ferată Baia-Sabadca se. va predâ în curăndă co- 
municațiunii.

Noulă institută de credită și de economii din Timi- 
șâra a primită numele «Timișiana.* Pănă acum s’a 
subscrisă numai în părțile apropiate de Timișora la vr’o 
300 de acțiuni, și între toți subscriitorii nu e nici ună 
unică neromână.

Urămă societății celă mai strălucită viitoră spre 
binele poporului românescă.

—0—
Dr. Dominik Kammel de Hardegger din Viena va 

întreprinde o călătoriă sciențifică în centrulă Africei cu 
scopă d’a imulți cunosciințiele geografice, geologice etc. 
fiindă însoțită de mai mulțl bărbăți de sciințe. D. de 
Hardegger și-a alesă de servitori pe lângă persâna sa 
doi tineri români robuști din Carpații Transilvaniei. Ro
mânii noștri voră ave dară ocasiune a se deda și la 
lupta cu leii, căci cu urșii, cu lupii și cu cânii turbați 
suntă deja din copilăria loră dedațl acasă.

—0—
In Petersburgă se va întruni în 1.885 ună congresă 

internațională electrică. Una din cestiunile principale 
cu care se va ocupa va fi aplicarea motorului electrică 
la trenuri.

—0—
Ministrulă de interne italiană a făcută cunoscută, 

că colera s’a stinsă cu totulă în Italia.
-0—

Fiare sălbatice, precum urși și lupi, facă mari stri
căciuni, dice .Luptătorulă,* prin comunele Șpveja, Vizan- 
tia și Răcâsa, din județulă Putna. Mulțl spună că atâtea 
fiare nu s’au văzută pân’ acum nicl-odată prin acele locuri. 
In Panciu. în cursă de dece cjile s’au adusă împușcate 
peste 26 capre sălbatice și s’au vândută cu 12—15 fr. 
bucata; purcelu sălbatică ca de 3 luni cu 10 fr.

—0—
Foile poloneze - din Varșovia anunță, că Țarulă a 

primită planulă ministrului de răsboiu d’a se construi 
fortărețe mari.

—0—
După cele din urmă sciri din Madridă, cutremurulă 

de pămentă din dilele din urmă a prăpădită peste o miă 
de âmenl.

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

CORESPONDENȚA N0STRĂ DIN COMITATE.
Din comitatulu Sătinarnlui Decemvre a. c. 

(De-ale contribuției din țâra Oașului).
Când s’a făcută prima clasificare catastrală a pă

mântului în comuna Rașca, tolă intravilanulă și .extravi- 
lanulă i s’a clasificată în clasa I. și II. In urma acesta 
s’a urcată darea restantă a comunei la 11 mii și vre-o 
700 fl. Spre a scăpa din acâstă stare deplorabilă, co
muna a înaintată recursă în regulă, prin care a cerută 
să se stârgă cu totulă acea parte a contribuției, care nici 
de cum nu se pote încassa, âr partea care cu mare greu
tate s’ar putea încassa, să se repartiseze pe timpă de 20 
de ani spre lichidare. Totodată a cerută să se interdiică 
continuarea vinderii moșiiloră din partea erarului, ară- 
tândă că, când cu licitarea a 20 de ogrăzi, una dintr’ânsele 
nu s’a vândută nici cu atâta, câtă ar fi fostă de lipsă pentru 
plătirea speseloră procesuale și arătândă mai departe, că 
causa răului nu a fostă atâtă situațiunea topografică 
fiindă comuna așetjată pe deluri muntâse, petrose și es- 
pusă spălării mai multoră văi, ci mai cu semă prima 
clasificare pre susă a pământului; care la clasificarea a 
doua catastrală a fostă pusă în classa IV—V.

S’a alesă o comisiune de 2 membri In persâna lui 
Gregoriu Balintă, preolă gr. cat. ală diecesei Gherlei, 
și Aron Grosz mare posesoră, care comisiune a fostă 

însărcinată a duce recursulă poporeniloră la ministrulă 
de finanțe contele luliu Szapary. Acâstă comisiune fă 
primită în audiență la 13 Dec. a. c. de călră d-nu mi
nistru de finanțe. D-nu ministru a promisă verbală, dâcă 
sunt bine informată, că starea aceasta escepțională a 
comunei Racșa o va cercetă și va lua în considerare 
rugarea ei.

Cu acâstă ocasiune aducemă mulțămită onoratului 
domnă Gregoriu Balintă, energiosulă preotă ală diecesei 
Gherlei, care cu ocasiunea venirei sale din Marmația în 
țâra Oașului, însușindă multe calități frumâse dela băr- 
batulă erudită și bine meritată de biserică și de patriă 
Rvdss. d-nu Alexandru Erdoșă, archidiaconă și protopopă 
ală Oașului, nu încetâză de a lumină poporulă și a-lă 
aduce la cunoscința de sine, a-i arăta cărările pe cari 
de le va urmă se va bucura de o stare materială bună, 
prin care îșî va dobândi și mântuința sufletului său. Dela 
acestă preotă a emanată și acestă ideă, care a adus’o 
la sfârșită cu multă zelă, nebăgândă în sâmă nici o os- 
tenâlă. Dare-ar bunulă D-(|eu, ca poporulă românescă, 
să aibă câtă se pâte mulțl astfelă de povățuitorl 'harnici.

Unu Satmăreanu.
--------O--------

De sub polele Retezatului, Decemvre 1884.
Prin denumirea Rev. domnă Beniamină Densușană 

ca canonică prebendată la biserica catedrală gr. cat. ro
mână din Lugoșă, devenindă vicariatulă Hațegului va
cantă, cu viuă plăcere vă împărtășescă, cumcă Ilustr. 
Sa actualulă Episcopă ală Lugoșulă Dr. Victoră Mihalyi 
de Apșa cu datulă 17 (5) Decemvre a. c. a denumită 
de vicară foraneu pre Prea onoratulă domnă protopopă 
actuală ală districtului Ulpiei Traiane și parochă ală Gră- 
discei Ioane Ianza, a cărui instalare solemnă se va face 
în 11 lanuariu st. n. 1885 în biserica gr. cat. română 
din Hațegă. Felicitămă din totă sufletulă pre Prea on. 
domnă protopopă pentru avansarea preameritată și-i 
urămă din tâtă inima, ca în cerculă lărgită ală activi
tății sale pastorale să întimpine acele simpatii căldurose, 
ce i-a păstrată și-i va păstră clerulă și poporulă distric
tuală ală Ulpiei Traiane. Prea sânțitulă archiereu a fă
cută o alegere nimerită și corăspunZătăre acelei înalte 
posițiunl bisericesc!, căci trecutulă activității Prea onor, 
domnă protop. Ioane Ianza ne dă cele mai pipăite și te
meinice garanții.

După desmembrarea celoră două protopopiate a Ji
ului și a Ulpiei-Traiane de cătră Vicariatulă pue estinsă 
ală Hațegului la anulă Domnului 1863, după repausarea 
fericitului de piă memoriă Simeonă Ulpiană, fiindă pro
movată din parochia Plosca-Baia ca adminislratoră pro- 
topopescă ală nou înființatului districtă ală Ulpiei-Traiane, 
junele protopopă află ună câmpă vastă de activitate pas
torală. In restimpă de 21 ani cu zelă adevărată apos
tolică, cu abnegațiune canonică și cautelă pastorală se 
supuse grelei misiuni, de a regula din rădăcini starea de
căzută și desolată a tractului atâtă pe terenulă biseri- 
cescă câtă și scolastică, a suscită și nutri în cleră o 
emulare nobilă în predicarea consciințiosă a învățăturiloră 
evangelice și în totă modulă a ridica starea tractului la 
văda’i cuvenită; cumcă acâstă operă nobilă și sublimă 
i-a succesă, testâZă recunoștința sinceră și laudele pu
blice, cu care fu distinsă deosebită de cătră înaltulă său 
arohiereu cu ocasiunea visitărei canonice la anulă 1882, 
mărturisescă bisericele și scâlele reparate și în mare parte 
de nou edificate prin inițiativa și sub conducerea sa slă- 
ruitâre, dovedesce regularea resp. mărirea salarieloră în- 
vățătorescl la sume potrivite, la 200—300 fl.

Pănă ce să ajungă la aceste resultate, a trebuită 
multă muncă, zelă și abnegațiune din partea autori+ăți- 
loră bisericesc!,' căci în tractulă Ulpiei-Traiane și peste 
totă în Hațegă se înrădăcinase adâncă indiferentismulă.

Mai până la începutulă deceniului trecută salariele 
învățătoriloră în comune de frunte abia atingeau maxi- 
mulă de 120 fl. v. a., eră în cele medii și mici se urcau 
dela 40—60 fl. v. a., conformă cărora se aplicau învă
țători, cari ori ce produceau, numai progresă nu. Aces-
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Teoria lui Rosler.
Studii asupra stăruinții Românilortt în Dacia Traiană, do 

A. I). Xenopolă, profesorii de istoria Românilortt la universitatea 
din Iași, 1884.

(Urmare.)

Este de netăgăduită, că Românii erau creștini încă 
de pe timpulă stăpânirei romane. Acesta o dovedesce 
numerâsele denumiri de obîrșiă latină a unoră noțiuni 
creștine precum: creștină = chrestianus și nu de la gre- 
cesculă xpiaxcavoț, păgână = paganus, biserică — basilica, 
Dumnezeu = Dom:nus Deus, sântă = sanctus, ângeră = 
angelus, templă = templum, altară = altar, cruce — crux 
și multe altele.

Ritulă slavu s’a introdusă la Români in timpulă 
celui dintâiu imperiu bulgară (680—1018) și Românii 
nu l’au putută primi decâtă la nordulă Dunării. Cresti- 
nismulă la Bulgari l’au introdusă discipulii lui Metodiu și 
Cirilă. Ei au întemeiată la Bulgari și în genere la Sla
voni o biserică națională, întroducândă limba bulgară în 
slujbă dumnedeâscă și traducândă cărțile sfinte în limba 
bulgară, care nu e decâtă vechea Slovenă.

Când s’a restatornicită regatulă valaho-bulgară prin 
frații Petru și Asană, Bulgarii și-au alesă patriarchă nou 
în Trnowo, căci celă din Ochrida se grecisase după vr’o 
20—30 de ani de ființare bulgară.

Bisericile din Valahia și Moldova erau supuse însă 
totă patriarchului din Ochrida. Ștefană celă Mare, dom- 
nulă Moldovei, întitulâză înțr’o scrisâre pe archiepiscopulă 
Ochridei: «prea fericitulă archiepiscopă ală Primei Justi- 
niane și ală tuturoră Bulgariloră, Sârbiloră și țăriloră 
Daciei.* Soli moldoveni se ducă sub Alexandru Vodă la 
Ochrida «pentru învățătura legei.*

D. A. D. Xenopolă mai aduce o mulțime de fapte 
privitâre la biserică și trage de aci conclusiunile ur
mă țâre :

Dâcă admitemă că Românii să fi îmbrățișată creș- 
tinismulă bulgărescu dincolo de Dunăre, în peninsula bal
canică, atunci nu se potă esplica mai multe fapte netă
găduite. Mai ântâiu eșirea Valachiloră transdanubienl 
presupusă ca începută pela 1185 trebui să se prelun- 
gâscă îndestulă de multă timpă, precum admite și Ros
ler, și Românii din cea parte a Dunărei erau supus! au
torității religiâse a patriarchului din Trnowo. Cum se 
face atunci, că îndată ce ei trecă Dunărea să’i vedemă 
întorcându-se la vechiulă patriarchă din Ochrida, care 
perise, pentru a dice astfelă, pentru naț’unea bulgărâscă 
în cufundarea ântâiului său stată? Apoi la Românii din 

Macedonia, Tesalia și Pindă și îndeobște Ia toți Românii 
sudbalcanicl, slujba religiâsă se face în limba grâcă și nu 
în cea slavonă, precum se făcu multă timpă la Românii 
dela nordulă Dunării. Nu putemă admite prin urmare 
nici aceea, că Românii au venită din părțile Haemului, 
căci ar fi venită atunci cu limba grecâscă în biserică. 
Apoi și scrierea se deosebesce: In Macedonia se scria cu 
caractere grecesc!, în Dacia cu litere cirile. Ritulă bul
gară s’a Introdusă în Dacia în vremile ântâiului stată 
bulgară, care stăpânea pănă’n Panonia. Nu e ne- 
voiă a face pe Români să primâscă acestă rîtă la 
sudulă Dunării și legăturile bisericiloră moldovenesc! 
și muntenesc! cu scaunulă archiepiscopală din Ochrida 
arată, că Românii n’au putută primi creștinismulă bul
gară decâtă Ia nordulă Dunării, în țările pe care ei le 
ocupă și astăzi. Căci dacă Românii ar fi venită din 
Moesia după veculă ală XII, ar trebui să asculte de pa- 
triarchulă din Trnowo. Că au jucată Românii rolă din
colo de Dunăre în vremile statului valaho-bulgară, nu 
este nevoiă a închipui, că ei să fi fostă fârte numeroși 
în «Moesia* și apoi a’i face mai târZiu să dispară, când 
tocmai ar fi trebuită să rămână acolo. Nu se pâte tă
gădui însă, că cei dintâi capi ai răscâlei erau valahi. 
Dacă s’ară fi întorsă din sudulă Balcaniloră, ar fi tre
buită să slujâscă în biserică grecesce ca și cei din Ma
cedonia. A se admite că Românii să fi revenită în Da- 



torti împrejurări nefavorabile, precum și decădinței mo
rale și materiale a urmată răcâla păcătâsă și adâncă sim
țită a poporului față cu biserica și scâla. Poporulă încă 
sub impresiunea prâspetă a jugului feudală, copleșită 
sub loviturele grele ale sorții sale neîndurate, lipsită de 
învățători luminați, cari simțindă palpitările inimei lui să-i 
vorbâscă la inimă, sfe-lă convingă și pătrundă pentru pri
ceperea adevărateloră sale interese vitale, strîmtorată de 
cele mai modeste lipse ale traiului fără sperare de a-șl 
vedea starea sa ameliorată, încetulă cu încetulă înclină 
spre egoismă detrăgândă obolulă său celoră mai sacre 
instituțiuni, care’lă putâu mântui, și spre totala sa ruină 
adese în petreceri turbulente își căuta vindecarea său 
celă puțină alinarea momentană a suferințeloru sale de 
tâte 4'iele.

Chară domnului, aceste stări anormale au încetată 
în cea mai mare parte prin energia Prea on. d. proto- 
popă făcendă locă unui avântă destulă de îmbucurătoră.

Primăscă dară pe calea publicităței tributulă piei 
recunoscințe a clerului urându’i, ca Atotputintele în po- 
sițiunea nouă să’i oțelăscă puterile spirituale, să’lă întă- 
rescă prin grația sa divină, ca cu asemenea efectă pas
torală să lucreze în via Domnului mulți ani fericiți spre 
gloria păstorului divină, spre edificarea intelectuală și mo
rală a clerului și ponorului credineiosă, spre promovarea 
binelui publică, ală bisericei și ală națiunei nâstre româ
nesc! multă iubite. Unulu din preoții traotuali.

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

SCUd TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

I*esta, 2 Ianuarie. — La gratularea de 
eri a partidei liberale, ministrulft președinte răs
punse accentuândă, că partida liberală actuală 
ține strînsu la aceldși principii ca și partida libe
rală de odinidră. Resultatulu alegeriloru impune 
datoria, ca să fie susu ținută stdgulu liberalis
mului, sub care din diferitele clase să se formeze 
o națiune. Elă nu pdte permite, ca națiunea să 
se desbine în diferite caste. Declară că va țină 
strînsu necondiționată la principiele fundamen
tale ale reformei camerei magnațiloru. — Păre- 
chea princiară de cordnă a sosită eri după 
amătji; a visitatu teatrulă poporală.

——o-------

DIVERSjE.
Esoesă militară- — Se scrie din Wiener Neustadt, 

că în acelă orașă se întâmplă la 24 Decemvre n. săra 
pela 9 ore ună escesă între miliția împărălârscă. Intr’o 
speluncă, care se află în centrulă orașului, aprâpe de 
municipalitate, făcură dragonii escese și alergândă poli
țiștii, ca se înfrâneze furia miliții, se opuseră formală. 
Venindă o patrulă dela regimentulă 84 de liniă, ca 
se restabilâscă ordinea și pacea, escedenții scâseră 
săbiile și se apărară bărbătesce. Pe uliță se încinse 
o luptă formală. Vr’o 10 dragon! se traseră într’un colță 
lângă o casă și dădeau cu săbiile voinicesce în pedes
trașii, cari tăbărau asupra loră. După ce ună polițistă că
pătă o lovitură de sabiă, provocă șefulă patiuleipe dragonii 
escedențî, ca să se predea, și dupăceacâsta nu avu nici ună 
resultată comandă focă! îndată căzură doi dragoni la pă- 
mentă, unulă greu rănită, altulă ușoră. Alții doi încă căpă- 
tară rane ceva mai ușâre, Ceilalți se predară numai, unulă 
scăpă cu fuga, alergândă ca ună turbată cu sabia scâsă 
pe mai multe uliți și dândă totă mereu în drâpta și în 
stânga. După aceea veni o patrulă mai mare, care res
tabili ordinea și arestă pe vr’o 15 dragoni, cari se mai 
aflau în cârciumă. Dragonii răniți fură duși la varda 
polițiană, âră cârciuma fu numai decâtă închisă. De 

altmintrelea ce vină pârtă bietulă crâcimară, pentru că 
s’au luată dragonii la bătaia?

0 a doua edițiune a afacerii Clovis-Hugues-Morin. 
— 0 dramă a pusă în mișcare orașulă Tonnerre (Yonne.) 
Duminecă sâra, la orele cinci și jumătate, se vede eșindă 
dela d. F..., unulă din cei mai avuțî neguțători din orașă, 
d. B...., architectulă orașului, care, cu trăsurile feței cu 
totulă contractate, fugea pe stradă cu capulă golă. D. 
B....  era urmărită d’aprâpe de d-na F.... care striga:
«Puneți mâna pe elă!« Acesta ajunse lângă colegiu, 
unde cătju

D-na F...., care îlă urmărise, îlă ajunse și trase 
asupră’i cu revolverulă trei glânțe, apoi dise: «Este des
tulă timpă de când sunt insultată.* Mai mulți vecini, 
atrași de sgomotulă detunăriloră, alergară lângă rănită. 
Elă fu transportată în locuința portarului colegiului, der 
muri după 15 minute fără să pâlă rosti ună cuvântă. 
D-na F.... s’a constituită în urmă prisonieră. Se crede 
în generală, că d-na F.., o femeă tânără și forte onestă, 
a voită să’și răsbune în contra d-lui B.... din causa stă- 
ruințeloră sale necontenite pe lângă dânsa. Se pretinde 
chiar, că dânsulă neînsurată și în etate de 42 de ani, 
s’ar fi lăudată că a obținută favorurile d-nei F.... Acâstă 
calomniă ar fi otărîtă pe tânăra femeă, care se bucură 
de stima generală, d’a se răsbuna.

Esperiențe cu privire la scorpioni. — Cu privire la 
scorpioni, d. H. de Varigny a făcută o esperiență, care 
contradice o părere destulă de răspândită. Scorpionii 
s’ar sinucide, se dice, în anume condițiuni, între altele 
când suntă încunjurați de ună cercă de focă. D. de 
Varigny, aflându-se 4*'ele trecute în laboratoriulă din 
Banyuls-sur-Mer, avu la disposițiunea sa mai mulți scor
pioni. Făcu ună cercă de jăratecă, roșu încă, de aprâpe 
40 centimetre în diametru, și băgă în acelă cercă unulă 
după altulă vre’o cincispredece scorpioni. Fiecare ani
mală făcu aprâpe aceeași manevră; văijândă drumulă 
împedicată, se ridică pe piciore, cu aculă bine așezată 
d’asupra capului și cu întrepiditate se repecfi pe cărbuni, 
dândă din c6dă spre a înlătură piedica, înțăpândă în 
drâpta și în stânga, păzîndu-se însă de a se înțepă 
singuri. D. de Varigny apropiă ună cărbune roșu de 
spatele unuia din animale; scorpionulă se sili din tâte 
puterile să depărteze foculă de pe spate cu coda, dar 
nu se atinse cu aculă. In sfârșită, din cei cinci
sprezece scorpioni torturați, nici unulă nu s’a sinu- 
cisă, nici unulăj n’a dată semne că voește să se si
nucidă. D. de Parville, foiletonistulă de la «Journal des 
Dâbats,» dândă sâmă de acestă esperiență, sfîrșesce cu 
următorele cuvinte: Jncă o istoriă vechiă de pusă prin
tre prejudecățile cari spună că salamandră, spre pildă 
trăescă în mijloculă focului.* — Cu tâte acestea — 
scrie raportorulă «România,* din care luămă acâstă no
tiță — fie-ne permisă să credemă, că acâstă experiență 
nu contrazice cu temeiu opiniunea, după care scorpi
onii se sinucidă. Ne aducemă aminte că acum câți-va 
ani la Mehadia, pe muntele din drepta, lângă înălțimea 
ce’i dice ,1a Cruce,* câți-va domni, ce se întorceau din- 
tr’o escursiune la CiârecT, au făcută aceeași experiență pe 
care a făcut’o d. H. de Varigny, și resultatulă a fostă 
favorabilă părerii, că scorpionii se sinucidă. In adevără, 
s’a luată o tingiră, sub care s’a aprinsă nisce uscături. 
După ce tingirea se Inferbântase, și în momentulă când 
flăcările cuprinseră de jură împrejură vasulă de aramă, 
s’a aruncată scorpionulă înăuntru. Pentru ună momentă 
animalulă se părea mulțămită de căldură; în urmă însă, 
ne mai putândă suferi arsura, căută să iasă, dar flăcările 
îlă opriau. După câte-va încercări nefolositâre, iși luă 
atitudinea ce a observat’o și d. de Varigny și cu 
câda d’asupra capului se ințepă la capă, rostogolindu- 
se mortă în fundulă tingirii. Mulți din visitatorii băi- 
loră Mehadia din acelă ană își voră fi aducândă de si
gură aminte de acestă experiență.

Descoperirea unei mine de aurii și de argintii. — 
Lângă Spring Place, la câți-va chilometrii dela Chatta- 
nooga, în statulă Georgia (Statele-Unite), s’a descoperită 
o mină de aură și de argintă, care are să facă pe mai 
mulți avuți și fericiți.

Celă care a descoperit’o este ună săracă lăcătușă, 
anume Enrică, care poseda o bucățică de pământă lângă 
Spring Place. Acum de curândă, Enrică săpa în gră
dină, când văZu d’odată că scânteiază ceva în nisipă. 
Elă se plecă și, câtă bucuriă! câtă surprindere! cănd 
puse mâna p’o.... bucată de aură! Ca ună omă cu minte, 
nu spuse ceea ce descoperise decâtă numai unuia din 
prietinii săi cei mai d’aprâpe. Amândoi începură să sape 
pământulă și deteră peste o vână de argintă care con
ținea 15 la sută aură. După câteva Z^eJ i se oferiră lui 
Enrică jpentru bucățica sa de pământă 80,000 dolari 
(400,000 franci.) Lăcătușulă însă refusâ, gândindu-se 
la miliânele ce potă să fie ascunse în pământă.

Părerea lui fu împărtășită de o mulțime de aven
turieri, cari alergară cu grămada pentru a esplora locu
rile din vecinătate și a face totă felulă de săpături pen
tru descoperirea metalului prețiosă.

Unii Baronii în frigare. — Cronica spune, că Intr’o 
Zi regele Engliterei Carolă II, întrândă de la vânătâre, 
fu încântată d’a vedea servindu-se în sala sa de mânca
re ună sfertă de bou friptă, trase spada și conferi aces
tei mari bucăți de carne , după tâte regulele etichetei, 
titlulă de baronă. De atunci este în obiceiurile curții 
englese d’a frige pentru sărbătorile Crăciunului ună »ba- 
ronă of beef< fârte mare, distinată a apare pe masa 
regală, și Ziarele englese ne spună, că baronulă, care 
a fostă friptă în bucătăriile de la Windsor și trămisă la 
castelulă de Obsborne, cântarea 300 livre. Boulă era din 
grajdurile reginei, privite ca cele mai renumite din Re- 
gatulă-Unită. După obiceiu, acestă roast-beef regală 
era pusă Intre ună «patâ* de becață și ună capă de 
porcă mistreță, cărora tâtă curtea le-a făcută cea mai 
mare onâre.

De câte ori trebue să împungi pentru a cose o 
cămașă simplă?. — Acestă întrebare și-o pusese o cu- 
sătorâsă în Leicester (Anglia) și o răspunse cu tâtă acu
rateța. Resultatulu calculațiuniloră este următorulă : a 
câse gulerulă patru rânduri 3000 de împunsături: capă- 
tulă lui 500; găurile nasturiloră și cusătura nasturiloră 
150; a cose gulerulă și strîmtarea cămeșii la gâtă 1204; 
manjete scurte, 1228; capătulă loră 68; găuri de nas
turi 148; tivirea ochiuriloră 264; încheerea mâneciloră 
840; cusătura la încheieturi 1488; punerea speteloră 
1880; tivirea căptugului 393; cusătura mâneciloră 
2554; punerea loră și a broscuțeloră 3050; jură împre
jură 1526; cusături 848; așeZarea broscuțeloră 424; 
tivitura de josă 1104. Tâte împunsăturile facă 20,649. 
Acestă lucru migălosă îlă putu face numai o Englesă, 
care are sânge rece ca o amfibiă și răbdare nespusă.

*
Renumitulti și admirabilul!! metodă de vindecare a d-lui 

Prof. Dr. Albert, ParisQ, Place du Trone 6, recunoscută de cătră 
cele mai mari autorități medicale, se pote recomandă fîe-căruia, 
care sufere de epilepsiă, de cârcei și de nervi. Adreseze-se dar fie
care bolnavă cu totă încrederea la mai susă numitulă și mulți, cari 
pole au desperată, voră recâștigă sănătatea loră. In casa d-lui pro
fesorii găsescă toți cei ce suferă decârcei ună adăpostă liniștită, cei 
lipsiți de mijloce se voră luă în considerare; după cum aflămă, 
prețurile suntă forte eftine în raportă eu orașulă celă mare. Tratarea 
prin corespondiță după trimiterea unui istorică esactă ală bolei. 
Se mai observă îneă. că Prof. Dr. Albert numai în urma unoră re- 
sultate învederate pretinde onorară.

Redacțiunea «Gazetei Transilvaniei* anunță, 
că de la 1 Ianuariu va avea trebuință de unti corectorii. 
Va fi preferită celă ce va avea mai multă carte și care 
va cunâsce limbile patriei. Amănunte prin corespon
dență. "35K
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cia înainte de secululă X, nu este de locă nimerită, pen
tru că năvălirile, care se presupună că i-ară fi alungată din 
Dacia, erau în tâtă furia loră.

*
In potriva aflărei Româniloră în Dacia Traiană se 

mai întâmpină tăcerea absolută, pe care ar păzi-o asupra 
acestui faptă tâte isvârele veacului de mijlocă. Chiar 
dacă ar fi așa, n’ar fi nici o mirare, când ne gândimă, 
câtă de culte erau popârele ce au năvălită în Dacia. Cu 
tâte acestea se pomenesce de Valahi, dâr îi confundă când 
cu Sciții, când cu Cumanii etc. Și scriitorii bizantini îi 
scotă la. iveală, îndată ce Valachii începă a pune în cum
pănă sârtea împărăției bizantine. D. Jung observă cu 
multă dreptate, că Valachii, cari locuescă aZî în Austria, 
deși alcătuescă a 12-ea parte a poporației împărăției și 
locuiescă o întindere de pământă de 2000 mile pătrate, 
mai că nu suntă amintiți în istoria acestui stată până la 
1848, când ei începă a se arăta. Ărgumentulă a s i- 
lentio nu dovedesce absolută mmică.

Dar este âre adevărată, că pănă în secululă XII nu 
pomenesce nici ună isvoră de Români la nordulă Du
nărei? Protivnicii stăruința Româniloră, îndată ce dau 
de ună isvoră, care pomenesce de Români, îlă declară 
mincinosă. Cu o asemenea metodă se pâte probă, că 
Ungurii suntă cei mai vechi locuitori ai Europei.

Cronicarulă ungurescă Anonymus Belaeregis 

notar pomenesce în chipulă celă mai neîndoielnică des
pre ființarea Româniloră în Transilvania pe timpulă când 
Ungurii au cucerită acâstă țâră. Elă îi arată ca alcă- 
tuindă ună stată sub ună duce ală loră Gelu și îi dă 
dreptă âmenii cei mai ticăloși ai pământului, fiindcă ară 
fi Valachl și Slavi.* Aci d. Xenopolă face istoriculă ve- 
nirei Unguriloră în Panonia: au fostă isgonițî și bătuți 
pretutindenea, deși Anonymus din tâte bătăile ce le-au 
mâncată Ungurii face numai isbânde. Rosler e adusă, 
prin doveZile și conclusiunile logice ce i-se pună în față, 
ad absudum; tâtă teoria lui rămâne o colecțiune mi
nunată de închipuiri, care n’au nici o valâre istorică.

Nestoră, slavă, conține o arătare identică cu cea 
a lui Anonymus. Ungurii, Z'ce elă, veneu dela răsărită, 
și trecândă nisce munți înalțî s’au apucată la luptă cu 
Valachii și cu Slavii, cari locuiau în aceste țări.

Cronica «De facto Hungariae magnae inventa' scrisă 
în 1237 Z>ce că «țâră ce astădi se numesce Ungaria, pe 
atunci se numia pășunile Româniloră, adecă ale 
păstoriloră români.

Simon Keza Z>ce în cronica sa scrisă cătră 1285: 
«Valahii cari fură păstorii Româniloră, rămânândă de 
bună voia loră în Panonia.* Termina deci de Valahi 
și păstorii Româniloră suntă întrebuințat! unulă 
pentru altulă spre a însemna aceeași poporațiune.

Nestoră Zi°e: »Atunci veniră Ungurii albi și 

moșteniră țâra Slovaciloră, dupacealungară pe Va
lahi, cari oavâuluatădemainainte. Câtă pentru 
esplicarea lui Rosler, că acest! Valahi ar fi fostă Frâncii 
imperiului Carlovingiană, ea dovedesce sâu ignoranță 
istorică sâu cea mai murdară rea voință, căci Nestoră, 
făcândă o enumerare a popâreloră, cunâsce totă atâtă 
de bine pe Frânei, ca și pe Valahi. Și Valahii lui 
Nestoră suntă chiar Românii Transilvaniei, căci Ungurii 
au cucerită chiar de la începută acâstă țâră, și apoi 
s’au întinsă în Panonia.

Mărturisirea lui Anonymus, că Valahii s’au aflată 
în Transilvania la venirea Unguriloră, capătă întărire încă 
și dintr’o altă parte, încă mai neașteptată decâtă cronica 
rusâscă a lui Nestoră. In poemulă germană «Niebelun- 
gen' se găsescă pomeniți Valahii printre popârele, care 
veniră să feliciteze pe Attila cu prilejulă căsătoriei sale 
cu Grimhilda. Acestă poemă e de pe la 1190.

Cinam mus, scriitoră bizantină, Z’ce într’o 
luptă a lui Manoilă Comnânu cu Ungurii, 1161, «Valachii, 
coloniă italică, avâu s’atace pe Unguri despre Marea 
nâgră.« Bat ace cu Valachiisăi îi bătu stașnică. Cu astă 
ocasiune Ungurii au- fostă din trei laturi loviți: la Du
năre, în Tauro-Sciția (Galiția) și dinspre Marea nâgră, 
adecă din Moldova prin strâmtorile Carpațiloră, bunăâră 
prin pasulă Oituzului, pe unde Ungurii nu fuseseră nici 
odată loviți. (Va urma).



Cursulu la bursa de Viena
din 1 Ianuarie st. n. 1885

Rentă de aurii ungară6°/o 124. -
Rentă de aură 4% . . . 95.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.55 
Imprumutulii căiloră 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- 

mișă...............................100.75
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung............................. 98.25
Imprumutulii 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 —. — Galbinl

împărătesei................. 5.79
Napoleon-d’orî.................. 9.741/,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.15

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 17 Decemvre st. v. 1884.

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

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

* >> » (5°/o)
» » urban (7%) . .
» ’ > (6°/o) • •
> , > (5%) . .

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

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

Cump. vând.

85,84 s/8

220
15,14s/8

Cursulu pieței Brașovti
din 2 Ianuarie st. n. 1885

Bancnote românescl . . . Cump. 8.54 Vând. 8.58
Argint românesc .... . . > 8.45 > 8.50
Napoleon-d’orî................. . . > 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 % pe ană.

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

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

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

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

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de 6meni.

Prof. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aurii cl. I.

6. Place du Frone, PARIS.

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci

de ritu latină și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonu s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachi'nn 
prapuri. Tbte felu
rile de stoguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificală, candele 
de altară, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotă, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

Mersulu trenuriloru
pe linia Predeald-Budapesta și pe linia Teiușu-Aratld-Budapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

I’redealu-Budapesta Budapesta--Predealii

Trenîi Trenu Trenă Trenîi Trenîi Trenu Trenu Trenude omnibua de omnibua accelerat omnibuaperaine persdne peraâne

[BucurescI 7.15 _ — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
PredealuJ 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovti 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
Feldiâra 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighișâra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copșa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbfiu 8.24 4.52 —
Teinsă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
VințuK de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisft 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —

• (
(llTlRlTI 10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
Ghirbfiu — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15
Rfev 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-Văsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Yărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
n r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare ( 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladăny' 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de idpte se ntă cele dintre liniile grdse-

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușil-Aradii-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușik.

Trenu de Trenu Trenu Trenîi de Trenîi
peradne omnibua omnibus poreâne omnibus

Teiuștt
Alba-Iulia

9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
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 Aradtl 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
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
AradA 12.32 8.05 9.45 Orășliă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teăusu» 12.53 7.00

Aradft-Tiiuișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenu
omnibua peraone omnibua

Aradtl 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 6.0b
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
T'imișdra 8.58 3.15 P etroseni 7.00

Timiș6ra-Aradik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
peraâne omnibua Omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-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


