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Brașovâ, 30 Maiu (11 Iunie) 1885.
Pe Marța viitdre sinodulă archidiecesei ro

mâne greco-orientale din Transilvania, pentru 
întâia 6ră dela punerea în viață a constituțiunii 
bisericesc! actuale, este convocată în sesiune es- 
traordinară.

Scimă asupra cărei cestiuni este chiemată 
sinodulă de a se pronunța.

Este vorba de a se luă o decisiune în ces- 
tiunea distribuirei ajutorului de stătu de 24.000 
fl. pe anu la preoții, car! au lipsă de sprijinii și 
de încuragiare în împlinirea sântei lorii misiuni.

Cetitorii noștrii cunoscu istoriculu acestui a- 
jutoră de stătu.

Elă s’a încuviințată de cătră Maiestatea Sa 
„spre îmbunătățirea situațiunei materiale a 
preoțimei bisericei române gr. or. în Transilva
nia" încă în anulă 1861. Pe atunci nu era 
constituțiune bisericdscă, cu tdte aceste guvernulă 
a dispusă ca ajutorulă să se împartă de cătră 
episcopă în înțelegere cu consistorială.

Modulă acesta de împărțire singură corectă 
s’a practicată mulți ani, chiar și sub guvernulă 
ungurescă. Dela ună timpă încăce însă acestă 
guvernă și-a pusă în gândă se secvestreze și 
acestă dreptă de împărțire ală autorității supe- 
ridre bisericescl și să și-lu însușdscă șieși, folo- 
sindu-se de elă, ca de-o armă mai multă spre a 
înfluințâ asupra clerului nostru.

Primele încercări ale ministrului de culte în 
acdsta direcțiune, cu durere trebue să mărturisimă, 
n’au întâmpinată resistența cuvenită din partea 
factoriloră bisericescl. Sinodulă, ce e dreptă, 
și-a făcută datoria și a protestată în potriva ames
tecului guvernului în afacerea distribuirii ajuto
rului de stată, prin care se violdză dreptulă de 
autonomiă ală bisericei, ddr hotărârile sinodului 
n’au fastă esecutate, capulă bisericei a observată 
în totă timpulă o atitudine passivă în acdstă 
cestiune.

In cele din urmă, văcjândă că nu se mai 
face nimică, consistoriulă se reculese și merse, 
destulă de târziu, în deputațiune la Maiestatea Sa.

Resultatulă? — Ilă cundscemă.
Representațiunea consistoriului din Sibiiu a 

rămasă făr’ de nici ună succesă, după ce însuși 
Archiepiscopulă a stată la o parte și n’a făcută 
nici ună pasă spre a-o susțină înaintea Domni
torului și a cercuriloră competente.

S’a făcută pro forma o modificare drecare 
în statutulă ministerială, care ia autorității bise
ricesc! dreptulă de distribuire. Patru mii, din 
cele 24, s’au pusă la disposițiunea Metropolitu- 
lui, ca să le împartă la preoți după a sa bună 
chipsudlă.

Care va să dică guvernulă declară că Me- 
tropolitulă e harnică să împartă patru mii ddr 
nu e harnică să dispună și de întrebuințarea ce
lorlalte douăzeci de mii.

Noi credemă, că acdstă modificare invdlvă 
o vătămare ăi mai vădită a bisericei autondme și 
a capului ei, decâtă ceea ce o conținea statutulă 
primitivă.

Sinodulă archidiecesană gr. or. s’a pronun
țată în modă destulă de sărbătoreșcă, că renunță 
mai bine le ajutorulă dc stată, decâtă ca să 
primdscă condițiunile umilitdre ale guvernului.

Semte fiescine, că în împrejurările de față 

avemă de a face cu-o cestiune nu de formă, ci 
de principiu, fiindă totodată în jocă vdda bise
ricei și demnitatea preoțimei.

Este prin urmare clară, că sinodulă de 
Marți nu p6te decâtă să reînoiăscă în modă și 
mai solemnelă declarațiunea sa de astă vâră. 
Amestecă nu primimă, mai bine renunțămă la 
ajutorulă de stată decâtă ca să suferimă, ca elă 
să fie întrebuințată în prejudițiulă drepturiloră 
ndstre !

Altă răspunsă mai bună nu scimă să pdtă 
da sinodulă de Marți. Ddr pentru ca să-lă dă 
trebue să alerge toți membrii lui din tdte părțile 
la Sibiiu, unde îi chiamă marile interese ale au
tonomiei bisericei atâtă de amenințată.

Scrisdrea de convocare dice: deputății sino
dului nu potă contă de astă dată la diurne". 
Nu scimă de ce deodată „mijldcele materiale au 
devenită fdrte mărginite" ddr scimă că sânta 
datoriă chiamă adi pe fiecare cu ori-ce jertfă 
la postulă său.

Să nu uitămă, că sunt estraordinare vremu
rile în cari trăimă și că pericululă e mare și 
mulți sunt dușmanii noștri, cari pândescă mo- 
mentulă de a aduce confusiune în sînulă bisericei 
ndstre gr .or. pregătindă astfelă terâmulă pentru 
totala distrugere a autonomiei ei.

------ o------
Cestiunea vamală ungaro-română

Cetimă în „Telegrafulă" din Bucuresci:,
Și Iotă Ungurii cu gura; lealii, cavaleroșii noștri 

vecini, ca și Evreii, dau și țipă într’aceiașl vreme.
In numârulă de Sâmbătă, 6 Iuniu s. n., „Pester 

Lloyd" publică ună lungă articulă în care România, și 
cea oficială și cea neoficială, e acusată de grozăvii va
male. Numitulă organă se bucură, că convențiunea co
mercială dela 76 a fostă denunțată, căci multă au mai 
suferită Ungurii subtă densa.

In două chipuri, dică Ungurii, le facemă rău: ân- 
teiu, întroducemă în țără la denșii bălele de vite și prin 
acăsta pe de o parte le causămă perderi imediate moli- 
psindu-le vitele, pe de altă parte le atragemă închiderea 
fruntariei despre Germania; ală doilea, șicanămă pe cei 
ce importăză la noi produse unguresc!, falsificândă cla
sarea mărfuriloră și percepend astfelă taxe mai mari 
decât e dreptulă nostru.

Scimă din esperiință, că cu Ungurii nu prea e de 
discutată: ei au idei fărte curiăse despre demnitatea 
personală și, când afirmă ună lucru, nu mai dau în- 
dărătă cu nici ună preță; chiară dacă ai descâlci tăte 
sofismele aduse în susținerea tesei loră, risci să’ți atragi 
grațiositățl. Cu tote aceste, mulțumită sgomotului făcută 
de denșii, Ungurii trecă dreptă o națiune europenă; în 
acăstă considerațiune vomă încerca încă să discutămă.

La afirmațiunile organului din Pesta, vomă opune 
o afirmațiune totă așa de categorică; nu e adevărată, 
că noi le atragemă rigărea Germaniei și că le mo- 
lipsimă vitele; nu e adevărată că se șicanăză la noi 
cei ce importă produse unguresc!. Acusările aceste 
suntă sfruntate neadevăruri și noi vomă dovedi ce spu- 
nemă, fără a cere, ca Ungurii, să fimă cretjuțl pe cuvântă.

Are ună păcată statulă ungurescă, păcată care nu 
se mai întâlnesce aprdpe la nici ună stată din Europa 
și anume acela d’a-și fi luată pră multe sarcini, cari 
numai ale statului nu potă fi. Una din aceste, și cea 
mai nostimă fără îndoială, e maghiarisarea. Fiindă 
o mică minoritate și temendu-se de progresele constante 
ale celorlalte naționalități de sub corâna Stului Ștefană, 
Ungurii cheltuescă o mare parte din forțele loră pentru 
a și le asimila perfectă; nimică nu stă mai susă decâtă 
acăstă țintă, nici chiară principiele fundamentale ale or- 
ganisării statului loră. Nu esagerămă, nu spunemă, 
nimică neadevărată când afîrmămă, că Ungurii suntă în 
stare să jertfăscă totulă pentru maghiarisare.

Intr’ună asemenea stată însă, ce trebuie să fie admi- 
nistrațiunea publică? Chiar dacă n’amă fi vecini cu 
Ungurii, ar trebui să conchidemă, că administrațiunea 
loră nu păte fi decâtă fărte defectuăsă. In specie, unui 
Evreu ungurită de pildă, i se permite să aibă și să 
vendă vite bolnave.

Dacă Germania și-a închisă fruntaria pentru vitele 
ungurescl, acesta a făcuto pentru-că, cunoscendă starea 
lucruriloră din Ungaria, nu are și nu păte ave încredere 
în administrațiunea țărei. Și nici nu păte pretinde în
credere o administrațiune, care jertfesce ori ce interesă 
generală, fie de ordină morală; fie de ordină materială, 
pentru ună străină maghiarisată.

La noi în țără, lucrurile se petrecă cu totulă alt- 
felă; n’avemă de românisată pe nimeni și ne cunăscemă 
bine interesele. In ce privesce bălele de vite, apoi suntă 
fapte doveditore, că legile de polițiă veterinară au fostă 
aplicate cu o rigore pe unele locuri escesivă, mai cu sămă 
de-a-lungulă fruntariei despre Rusia; nu odată oposiția 
și-a făcută din acăstă rigăre o armă contra guvernului.

Dar mai suntă și alte indicii după care se păte ju
deca. Ungurii țină fruntaria închisă de 4 ani de cjile; 
păte cineva admite, că 4 ani de-a-rîndulă ar fi fostă 
epizootiă la noi în țără? Dar nu ne-ar fi rămasă o sin
gură vită măcar; și chiar dacă nu în modă con
stantă, ci ici colea s’ară fi ivită cașuri de epizootiă, 
localitățile infectate puteau să nu fie închise? Nu s’ară 
fi molipsită altfelă tăte vitele și n’amă fi fostă ruinați?

Ungurii afirmă, că vitele năstre' suntă mereu bol
nave și d’aceea na le dau drumulă în țără; dar acum 
ună ană, ună neguțătoră ungură a cumpărată porci în 
Severină și ’i-a trecută granița, fără ca nimeni să-i cjică 
ceva; cum rămâne cu constanța și generalitatea epizoo
tiei la noi? Și dăcă băla nu e constantă și generală, 
atunci de ce Ungurii iau o măsură generală estremă în- 
chi<|endă fruntaria?

Noi de sigură nu suntemă în stare să înțelegemă 
tăte aceste căci, cum bine-voiesce să ne număscă £gaze- 
tarulă din Pesta, ,suntemă semi-barbarî«. De aceea ne 
rugămh de Unguri, cari de sigură stau mai susă decâtă 
noi, să ne lămurăscă.

A doua acusare e celă puțină hăzliă, deși totă ab
surdă; autoritățile năstre vamale ară fi șicanândă pe cei 
ce importă produse unguresc!, luândă tacse mai mari de
câtă se cuvine. E lesne a acusa, dar dovada?

Avemă în țăra hăstră autorități superiăre celoră 
vamale, avemă și instanțe judecătorescl; dacă cineva ar 
fi fostă nedreptățită, n’avea decâtă să se adreseze mai 
ânteiă ministerului financeloră și apoi tribunalului. Unde 
suntă aceste reclamațiuni ?

Noi, semi-barbarii dela Dâmbovița, ne dămă cu so- 
cotăla, că alta e pricina supărării Unguriloră. Nu e ună 
secretă pentru nimeni, că Ungaria și Austria, pe terenulă 
economică, nu se prea înțelegă. Din întâmplare, terme- 
nulă reînoirii convențiunii comerciale cu România coin- 
cidâză cu termenulă când trebue să se reînoiăscă și uni
unea vamală dintre Austria și Ungaria. Dar la Viena 
s’au săturată ămenii de șovinismulă ungurescă, căci a- 
cesta le vatămă interesele și Ungurii șciu acăsta.

Veți întreba, de sigură, că de ce Ungurii cadă 
pe noi^cu atâta furiă, în locă d’a cădea asupra Austria- 
ciloră? Acăsta e cam greu de lămurită și lăsămă totă 
pe Unguri să ne-o spue.

Căderea ministrului Gladstone.
Ședința de Luni a camerei comuneloră a 

avută ună finită fatală pentru cabinetulă Glad
stone. Cetindu-se a doua dră bilulă privitoră 
la bugetulu venituriloră, Beach îlă combătu 
arătândă că este nedrdptă urcarea importului pe 
spirtu și pe bere, dedrece nu se urcă totă odată 
și vama pe vină.

Ministrulă Gladstone răspunse, că s’a ivită 
necesitatea de a se face, spre delăturarea unui 
periculă seriosă, pregătiri militare cari recereau 
multe cheltuieli. Elă speră, că pericululă va 
trece, dar guvernulă nu pdte cjice, că ar fi tre
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cutii deja. Oposițiunea, care a încuviințată 
unanimă creditulă, a refusată acum mijldcele 
de acoperire a clieltuieliloră, fără a propune 
altele nouă. Guvernulă se vede prin urmare 
constrînsă a face din primirea bilului cestiune 
de cabinetă, pentru ca oposițiunea, dacă va în
vinge, să pdrte singură consecențele.

La votare, camera a respinsă cu 264 vo
turi contra 252 la a doua cetire bilulă asupra 
bugetului venituriloră și astfelă guvernulă, care 
a pusă cestiunea de cabinetă, a fostă bătută.

In urma votului de Luni cabinetulă Glad- 
stone și-a dată demisiunea și se aștăptă adî său 
mâne decisiunea Reginei.

Căderea ministerului Gladstone pdte să aibă 
urmări însemnate înăuntrulă Angliei, precum și 
în afară. Cestiunea fruntarieloră afgane incă nu 
este definitivă regulată și multe alte cestiuni 
grave suntă încă pendente. Primi-voră în astfelă 
de împrejurări conservatorii frânele guvernului, 
ori se va reconstrui cabinetul actuală, ori în fine se va 
forma ună cabinetă de transițiune pănă ce se 
voi'ă descurcă tdte cestiunile pendente?

In orice casă, demisiunea cabinetului Glad
stone a creată Angliei o situațiune mai dificilă.

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

SOIRILE DILEI.
Primimă din partea d-lui comisară^de polițiă Lau- 

rențiu Maximiliană următârele rânduri:
Domnule Redactorii! La notița apărută în Nr. 113 

ală prețuitului D-Vâstră diară, îmi permită de a Vă a- 
duce la cunoștință, cumcă polițistulă Josefă Birâ, 
fiind avisată din partea unei persone competente, încă 
înainte cu vr’o câteva dile și-a așternută petițiunea la 
căpitanatulă orășenescă, ca să fie lăsată din rândulă po- 
lițistiloru. Acâstă petițiune s’a și așternută deja compe
tentului foră cu recomandarea, ca să se dea locă cere- 
rei petentului. Credă, că prin acăsta s’a satisfăcută ce- 
rerei unei părți din poporațiunea Brașovului.

Brașovă 10 Iuniu 1885.
Cu totă stima. L. Maximiliană.

comisară de polițiă.
—0—

In adunarea re’presentanței comitatului Brașovă a 
vorbită, în cestiunea sprijinirei Kultur-egvlet-ului din 
Clușiu, d. advocată Schnell ca raportoră contra. In- 
spectorulă de scâle r. u. Koos a pledată Jpentru spriji
nire, âră d. advocată Lengără i-a replicată susțiindă 
propunerea de respingere a comisiunei permanente. In 
numărulă viitoră vomă da amărunte asupra acestei dis- 
cusiunî.

—0—
Reuniunea de maghiarisare din Clușiu se va con

stitui în curendă. Comitetulă face mari pregătiri pentru 
o «imposantă serbare.*  Se va alege ună comitetă de 
50 de membri, care să ’ngrijâscă de locuințe și mâncare 
pentru âspeți. Bani perduți.

*) Hurmuzachi, documente IV, I, 34. 2) Hurmuzachi, Documente IV. I. 29.

-0 -
Ni se comunică din Blașiu, că Ex. Sa mitropolitulă 

Dr. lână Vancea se află din 4 Iuniu Ia băile dela Karls- 
bad, fiindu’i recomandată de medici acâstă cură.

—0—
Judecătoria cercuală a Rodnei se va strămuta din 

Borgo-Prundă ârășî la Rodna veche, începândă dela 1 
Augustă.

—C—
Duminecă în 7 Iuniu n , inspectorulă școlară Alex. 

Pal a sosită în Blașiu, spre a asista la esamenulă orală 
de maturitate ce s’a începută a doua di Luni și care a 
durată pănă adî. Mâne se va duce la Alba-Iulia spre a 
asista și acolo la esamenulă de maturitate.

—o—
Din Turda ni se scrie, că Duminecă în 7 Iuniu n. 

preotulă gr. cat. d. lână Romonțai ’și-a serbată printr’- 
ună serviciu divină jubileulă de 50 de ani de preoțiă, 
la care au asistată Rvd. d. protopopă, notaru tractuală, 
parochulă Copandului, învățătorulă din locă și celă din 
Turda, pracum și numerosă poporă. S’au rostită trei 
vorbiri în biserică de cătră notară, jubilantă și d. pro
topopă, care a arătată meaitele jubilantului și greutățile 
cu care a luptată 50 de ani. Acasă la banchetă s’au 
ținută mai multe toaste și s’au cântată mai multe cân
tece frumâse. Jubilantulă s’a născută la 1809, Septemvre 
In 23, și s’a chirotonită în 1835, 26 Maiu v. său 7 
Iuniu n.

—0—
In pădurea Papolțului urșii au mâncată ună vițelă 

de față cu văcarulă, care neavândă nici armă, nu i-a 
putută alunga.

—0—
Adunarea generală a comitatului Huniădâra a vo

tată ună adausă la dare pentru crearea unui fondă de 
pensiune ală funcționariloră municipali.

—0—
Cetimă în «L’Indâpendance roumaine* : «Aflămă 

că printre rarele persâne, care au avută distinsa onâre 
d’a fi primite se vadă pe Victor Hugo pe patulă său 
mortuară, se află și d-șora Elena Văcărescu, ale cărei 
succese literare se îmulțescă pe fiecare di în Paris. La 
primire, d-șâra Văcărescu a fostă condusă la patulă fu
nebru de d-nii Meurice și Vacquerie. D-na Lockroy luă 
câteva flori de pe pată și le oferi grațiosă d-șârei Văcă
rescu conducend’o pănă la portă. Cu câteva luni mai 
înainte, Victor Hugo oferise d-șorei Văcărescu portretulă 
seu cu o dedicațiune scrisă de mâna sa, predicându’i 
ună strălucită viitoră.*

-0-
Cetimă în diarele din Bucuresc’, că o delegațiune 

a tipografiloră de acolo, compusă din d-nii Socek, 
Carolă Goblă și P. Ispirescă, au înmânată ministrului 
comerțului, industriei etc. ună memoriu în care dânșii 
expună relele de cari au avută a suferi, artele grafice din 
causa convențiunei comerciale cu Austro-Ungaria. In a- 
celași timpă, memoriulă tipografiloră arată și mijlâcele 
prin cari s’ar putea aduce o îndreptate stărei de lucruri 
actuale.

—0—
Ministerulă instrucțiunii din România publică urmă- 

torulă aviză în făia oficială: »Comitetulă internațională 
permanentă ornitologică din Viena, dorindă a ’șl întinde 
cunoștințele sale asupra traiului și călătorieloră paseriloră, 
a rugată și pe acestă ministeră ca să’i vină înlr’ajutoră 
în scopulă ce urmăresce. De aceea ministerulă culte- 
loră și instrucțiunei publice face acâstă publicațiune, în- 
vitândă pe persanele competinte ca să trimită odată pe 
ană numitului comitetă ornitologică orice observațiuni 
ar fi avândă despre timpulă sosirei diferiteloră paseri, 
despre modulă leră de viață, despre timpulă călătoriiloră 
loră, etc. Comitetulă ornitologică răspunde că, folosin- 
du-se de aceste observațiuni, va ține seamă de dreptulă 
de proprietate ală celoră ce au trimisă observațiunile.« 

—0—
In (Șilele de 5 pănă la 18 Augustă n. 1885 se va 

țină în Innsbruck a doua dare la semnă a puscașiloră 
austriacl. Reuniunile puscașiloră și d-nii pușcași, cari 
voescă să ia parte la darea la semnă, suntă rugați a se 
anunța de cu vreme la comitetulă centrală pentru a doua 

dare la semnă în Innsbruck, făcendă cunoscută preten- 
țiunile d-loră referitoră la locuință, spre a se putea în
griji de cu vreme pentru acăsta Procesiunea se va face 
Duminecă în 9 Augustă n.

—0—
Din parte bine informată se ca'ifică de neînteme

iată sgomotulă despre asasinarea Emirului din Afganis
tan. Nici la oficiulă de externe englesă, nici la celă in
diană nu se scie ceva despre ună asemenea omoră.

—0—
țlilele acestea a apărută de sub țipară: 

„Af ar șui ti, lui Hor ia11 
pentru piano, compusă de Iacobă Mureșanu. Se gă- 
sesce de vânzare la Librăria N. I. Ciurcu, Brașovă, pre
cum și la alte Librării. Prețulă unui esemplară 45 cr. 
său 1 leu n.

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

Magliiarisarea Huniădorenilorft.
Le-a trăsnită în capă șoviniștiloră, că Ro

mânii Huniădoreni ară fi „Maghiari valacliisați,“ 
și apoi vorba ceea ,,unti nebună aruncă o petră 
în fântână și n’o potă sc6te fiece înțelepți/1 De 
aceea nici nu ne vomă încerca a le scfite găr
găunii din capă, căci n’avemă cu cine să stămă 
de vorbă.

Să lăsămă pe „Maghiarulă“ Albert S t u r m 
să ne povestâscă în „Pester Lloyfi? visulă ce 
l’a avută într’o năpte — furtunăsă, în timpulă 
călătoriei sale dela Peșta la Pisclii și pe care 
cei de-o tâpă cu elă îlă iau de bani buni:

«Intre specialitățile demne de admirată ale acestui 
ținută suntă «necontestabilă*  Săcuii cari vorbescă ro- 
mânesce, pentru a căroră remaghiarisare de scurtă timpă 
multă se face. Omenii abia se deosebescă în portă și 
ținută de ceilalți Români, dar suntă de confesiunea re
formată, pe când aceia, precum e sciută, speră să se 
mântuiască cu deosebire după ritulă greco-orientală. 
Acești Români de naționalitate săcuiască privescă la 
Românii de naționalitate română cu ună felă de , mân
dria*  și nu puțină s’au indignată, când li s’a spusă, că
copii loră de aci înainte au să mărgă într’o scâlă cu
ai Româniloră greco-orientall.*

«Ce — diseră ei — noi nu stămă nici măcar în
birtă cu ei la aceeași masă, nu le e permisă a veni în
locurile nâstre de danță, și ei să învețe la ună locă cu 
copii noștri? Nici odată 1*

«Șiretulă inspectoră școlară Rethy sciu însă să po- 
tolâscă oposițiunea loră și scâlele simultane întreținute 
de stată le-au suferită (adecă n’au protestată în contra 
loră. — Red.) Ei au și învățată deja dela copii loră 
«Tatălă nostru*  ungurescă și preoții loră speră, că cre
dincioșii loră din viitârea generațiune îi voră și pricepe. 
Și acești Săcui, cari, cu tâte că au uitată limba 
strămoșiloră loră, să credă superiori, acești Săcui 

.devină cei mai înverșunați dușmani ai Maghiari- 
loră, când cu limba loră maternă lapădă și „cre
dința ungurâscă“, adecă confesiunea evangelică - re
formată și trecă la biserica română. De acceea, unde 
Săcuii, încinși de marea română, în isolarea loră au re
nunțată la lupta pentru naționalitatea și credința loră 
acolo ura de rassă e crescută pe cei mai tenaci și fa
natici ucenici. Suntă nenumărate însă satele săcuescl, 
cari, ne fundă în stare a’șl ține ună preotă ală loră, 
s’au alipită de biserica română ce’i domnesce prin 
povara massei sale, așa că, de esemplu, în comitatulă 
Hunidâra elementulă maghiară abia formâză mai multă 
ca cinci procente din poporațiune“.

FOILE TONLL

Documente privitore la Miliaiu Vitezulii.
Viața și faptele lui Mihaiu Vodă Vitâzulă au 

întâmpinată la diferiții istorici variate interpretațiuni. Și 
astădl încă ele formâză ună obiectă de predilecțiune ală 
cercetăriloră istorice. Pentru cei ce voescă să cunoscă 
planurile și intențiunile lui Mihaiu Vitâzulă suntă de mare 
interesă următorele documente estrase de d. N. D e n s u- 
șianu din monumentala colecțiune a lui Eudoxiu Hur- 
muzachi:

I.
Alba-Iulia, 1600, Martie 31.

Raportulii comisarilor^ Ungnad si Szekely cătră împăratule 
Rudolf II.

Astădl în Vinerea mare amă fostă în audiență la 
Voivodulă. Maiestatea Vâstră nu vă puteți închipui câtă 
e de greu a se înțelege cineva cu Voivodulă Mihaiu. 
Vorbesce de odată atâtea lucruri, încâtă e absolută im
posibilă ca interpreții să fie fideli și să le țină tâte în 
minte. Er noi de altă parte încă nu avemă ună inter
pretă ală nostru pentru limba română, în care să ne 
putemă încrede.

Stoica și Petru Armeanulă interpretâză numai lu
crurile, cari îi placă Voivodului, și după cum ne-amă 
convinsă, adese-ori îșl facă semne cu ochii unulă altuia 
când îi esplică cavintele. fir altă greutate este, că Voi
vodulă nu ne lasă să discutămă fie-care cestiune din 
punct în punct, ci le amestecă tâte unele cu altele, vor

besce despre unulă și același lucru, acum afirmativă, a- 
cum negativă, ne spune că are să scrie densulă singură 
Maiestății Vâstre și iarăși ne declară că nu va scrie, 
și apoi dacă să iritâză ceva, atunci se rătăcesce singură 
și ne rătăcesce și pe noi. Intru adevără, modulă de a 
tracta cu Voivodulă este cu totulă turcescă, și adeseori 
pentru mine Ungnad este multă mai obositoră de câtă 
cei 6 ani cari amă trebuită să-i petrecă în Constantino- 
polă. Ne spune că densulă n’a declarată nici odată că 
are să părăsăscă Ardealulă, său că va ceda ceva din 
țâra acesta Maiestăței Vâstre, pentru că cine îșl cum
pără o moșiă o ia nu numai pentru sine, dâr și pentru 
nepoții săi, așa și-a pusă și densulă cuibulă în Ardeală 
pentru sine, pentru fiulă său și pentru următorii săi. 
Bâte că Maiestatea Ta vei aștepta ca să i se împrăscie 
trupele, și să rămână singură, și apoi să’lă alungi din 
țară. Dâr la așa ceva să nu se aștepte nimeni, pentru 
că fiecare îngrijesce de binele și de viața sa. Dânsulă 
a așteptată 6 ani în Țâra romănăscă după ajutorulă ce 
i l-ai promisă Maiestatea Ta, și cu tâte că nu i-a ve
nită nici ună ajutoră, totuși densulă a cucerită Ardealulă 
cu risiculă și cu sabia sa propriă, fără ajutorulă nimenui.1)

II.
Alba-Iulia, 1600, Aprile 3.

Ungnad și Szekely cătră împăratulO Rudolf II.
Astăfil amă fostă de nou chiemați la audiență, și 

Voivodulă ne spuse că acum ar fi ocasiunea cea mai 
bună să plece cu răsboiu asupra Turciloră, că densulă 
ar putea să facă cu Turcii lucruri, ce nu s’au întâmplată

%
de 100 de ani, dâr îi lipsescă banii și trupele trebue 
plătite. Legații Serbiloră și ai Bulgariloră se află la dân- 
sulă și ceră să le dea numai ună capă, căci cele două 
popâre suntă gata pănă la unulă să se ridice în contra 
Turciloră, că densulă într’ună siugură ană ar fi în stare 
să făcă cu Turcii atâtea lucruri, ce Maiestatea Ta în mai 
mulți ani nu le poți face.

Ne spuse că de ârece aici lucrurile nu mergă așa 
după cum voiesce dânsulă, astfelă ne va scâte afară, și 
cu tâte că noi amă dori forte multă acâsta, totuși ne 
rugămă cu supunere de Maiestatea Ta, ca mai bine să 
fimă rechiemați, de câtă să ne alunge de aici Voivodulă 
de capulă său, spre injuria Maiestății Vâstre și spre ru
șinea năstră.2)

III.
Alba-Iulia, 1600, Aprile 5.

Ungnad și Szekely cătră împăratuld Rudolf.
Voivodulă ne spuse, că dâcă Maiestatea Ta i-ai fi 

împlinită cererile sale, dânsulă ar fi făcută până acum 
lucruri despre cari s’ară fi mirată tâtă lumea.

Ne spuse că a avută la Brașovă mai multă de 
24,000 ostași plătiți ca să cucerâscă Moldova, ce ar fi 
putut’o face, fără nici o vărsare de sânge și ară fi pu
tută să supună Podolia, Lituania și Rusia, dar Maiestatea 
Ta nu ai voită să-lă. lași. La aceste i-amă răspunsă că 
dânsulă mai bine să ’șl întârcă armele în contra Turci- 
loră âr nu în contra creșlinătăței, deârece Maiestatea 
Ta se află în pace cu țara Poloniei. La acâsta ne răs
punse, că în ce privesce Ardealulă, dânsulă e sigură în



Nr. 120. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

„Acestă procesă de romanisare a Săcuiloră a adusă | 
la tăcere încâtva colonia din Pischi. Cea dintâiu cale ferată 
ardelănă, care a întemeiată acea caloniă, nu s’a gândită nici 
pe departe la aceea, cândă s’a hotărîtă a’șl construi pe câmpă 
atelierele ei de reparaturi la acestă punctă de concentrare ală 
liniiloră ei. Dar în măsura în care s’a mărită stțibili- 
mentulă și a trebuită să se facă locuințe pentru funcțio
nari și lucrători, s’a desvoltată împrejurulă edificiului sta
țiunii și ateliereloră o întrăgă coloniă, care deja posede 
o scdlă poporală cu șese clase și o biserică ce se con- 
struesce. Scăla este interconfesiouală și Pischenii ară 
dori, ca și biserica să fiă comună pentru tcSte riturile, de 
6rece nu fiecare confesiune pote să ’șl zidăscă o bise
rică a sa*.

8) Hurmuzachi, Documente V. 1. 37.
4) Szadeczky, Mihâly Vajda Okmănytăra, 192.

6) Szadeczky, 1. c. 195.

»Der biserica o zidesce episcopulă Lonhart și dela 
ună episcopă catolică nu se pote aștepta ușoră zidirea 
unei case Dumnetjeescl interconfessionale. Pentru acăstă 
biserică catolică, ună locuitoră ală coloniei a sculptată 
deja ună altară; acestă constructoră ală altarului este 
ună ferară ală căii ferate, de origine din Moravia, care 
ajută la serviciu divină decanului din Hațegă, când a- 
cesta visităză colonia și citesce slujba într’o șură, er în 
absența acestuia face slujba de paradiseră și de îngro- 
pătoră, spovedesce pe cei ce moră și din tdte puterile 
îngrijesce de mântuirea sufleteloră credincioșiloră*  ș. a.

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

Persecutarea Românilord la judecătoria din Deșiu.
Primim!! următdrea scrisdre din Deșiu cu 

rugarea de a-o da publicității.
Deșiu 6 Maiu 1885.

Domnule Redactoră! încă în luna Martie a. c. ună 
amică maghiară îmi spuse, vădendă la mine «Gazeta 
Transilvaniei*:  «megadjaon annak a Gazetanak az arât*,  
și în cancelariă observaiă, că se începe a se lua în nume 
de rău că mai vorbeam românesce.

Iată urmările:
In diua martirului S-lui George, în 5 Maiu a. c. 

substitutulă de președinte ală tribunalului d. Ludovic 
Szalânczy, p6te ca să ’șl facă merite de a pute ajunge 
vreodată președiute, și de sigură la dorința prefectului 
d. Desideriu Bânffy, îmi spuse, ca împregiurările 
au adusă cu sine, ca, deși cu părere de rău, să fie si
lită a’ml anunța demisiunea mea din oficiulă dela tribu- 
nală pe diua de 15 Maiu. Eu ’i-am declarată, că încă 
mă simță capabilă (cu 45 de ani ai etății) de a mai 
servi la acestă tribunală, unde am servită de 20 de ani 
neîntreruptă și nedojenită și unde am îmbătrânită și 
încărunțită. ’MI răspunse însă, că tocmai pentru că suntă 
aptă de a mă putea susținea și fără oficiulă acela, mă 
demisionăză. La observarea mea, că pe mine nu mă 
mustră consciința să nu ’ml fi împlinită datorința ofici- 
6să, mi-a replicată, că recunăsce că am fostă ună ofi
cială isteță (iîgyes tisztviselîî), n’am greșită nimică, și 
pentru escusarea înaintea lumei ’mi va da atestată, dar causa 
adevărată a ’mi-o spune nu ’lă îndatorăză nici legea nici 
vr’ună ordină mai înaltă. Observă, că președintele celă 
nou d. Matheiu Balaș depuse jurămăntulă în 9 și eu 
eșii dela tribunală în 15 Maiu (aniversarea Qilei procla- 
mărei libertății la Blașiu în 1848 !) după ce directorulă can
celariei Andreiu Dombora îmi spuse, că pocită 
omă e Szallânczy, că din motive politice și naționale 
demisionăză manipulanți buni ca mine. Elă directorulă 
m’a susținută câtă a putută, — vina îmi este că 
țină „Gazeta Transilvaniei" și vorbescă limba 
română în oficiu. MI promise însă, că mă va 
propune la noulă președinte pentru susținere în oficiu,

contra Turciloră, dar îi trebue bani ca să cuprindă 
Moldova și s’o unăscă cu Transilvania și apoi să 
mergă în contra Turciloră, fiind-că Serbii și Bulgarii de
pindă de densulă. Ne cj‘se> dăcă Maiestatea Ta și 
principii creștini i-ațl da numai a șăsea parte din chel- 
tuelile ce suntă de lipsă pentru ună răsboiă în timpă de 
ună ană, atunci densulă cu suma acăsta ar putea să 
’șl adune o ast-felă de armată și ar bate singură pe 
Turci și pe Tătari în Europa, ar elibera Buda și ar 
scdte pa Turci pentru totd’auna din Ungaria, și fiind-că 
de la Belgradulă serbescă și pănă la Adrianopolă nu mai 
esistă nici o fortărăță, densulă ar fi în stare cu ajuto- 
rulă poporeloră de acolo să ia întregă teritoriulă aces
tora din mânele Turciloră. Noi încă credemă, că decă 
tratările Maiestăței Vâstre cu Voivodulă, în privința Tran
silvaniei, voră putea ajunge la ună resultată bună, tote 
lucrurile acestea se potă face. L’amă întrebată apoi 
despre cestiunea misiunei turcescl și ne spuse, că Tur- 
culă ar vof bucurosă să încheie pace cu Maiestatea Ta 
prin mijlocirea densului. De altmintrelea ne dise Voivo
dulă, că misiunea turcescă ’i-a repețită din nou propu
nerile cele mari, cari i le făcuse mai înainte, că Sulta- 
uulă îi lasă în posesiune neturburată nu numai Moldova, 
Țara Românăscă și Transilvania, dar ’i-a propusă totă 
odată, că dăcă va rămâne pe lângă Sultanulă, atunci îlă 
va numi comandantă supremă peste totă armata turcăscă, 
său dăcă nu va voi să se ducă la armata principală, a- 
tuncl îi dă pe Pașa din Timișora, care e omă încredută 
și amică ală Voivodului, cu 40—50 mii de 6menl ca să 
părte răsboiă în contra Maiestății Tale, însă așa, că ori 
unde va călca calulă său, pămentulă acela să fie ală den

dar pentru Dumnedeu, se’i concedii a pretinde dela mine, 
ca barem! între păreții cancelariei pe viitorii sâ nu 
mai vorbescă românesce ci numai limba statului, 
cea ungurăscă — observându’ml, că în contra curentului 
de acuma, (înțelegândă pre celă de maghiarisare), e za 
darnică ori-ce resistență.

Mulțumită activității și păstrării mele de vre-o 
28 de ani, în cari mi-am asigurată materialminte esi- 
stența, ca sS nu fiu silită a merge la sapă, precum am 
fostă îndrumată, și găsindu’m! ocupațiune la ună advocată, 
eu amă aflată de bine, a nu mai incomoda pre noulă 
președinte pentru restituirea mea în oficiu, cu atâtă 
mai vertosă, că în 1 Iuniu n. fu demisionată și ună 
ală 4-lea Română din oficiu d. I6nă Stupariu 
din Ciachigîrbenă pe lângă d. d. Gabrielă Ilieșiu 
și Dumitru Flori ană (vedi nr. 194—885 ală „Gaz. 
Trans.) și acestea se întâmplară sub presidenția noului 
președinte d. Balaș.

Este caracteristică/ că dintre scriitorii (grefierii) 
români nu s’a aflată încă nici unulă pănă acum ne
aptă de serviciu, ci numai dintre Unguri, și totuși lo
curile golite se suplinescu cu Unguri. Aci e vădită, 
persecuțiunea Româniloră, și acâsta e măsura dreptății 
în sanctuariulă justiții în Deșiu!

înainte domniloră! pe acestă cale se pregătesce 
înfrățirea elementului maghiară și română în Orientulă 
Europei 1!

Petru Mureșanii, Sîreganulă.

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

O Maiestate Negră. Esposițiunea din Anvers.
Anvers, 2 Iuniu 1885.

Suntă mai 3 săptămâni de când a primită Anversulă în
tre zidurile sale ună ilustru 6spe africană. Vorbescă de 
Massala, Regele Congului, care a binevoită să facă o 
visită compatrioțiloră săi europeni. Suita sa se compune 
din 3 femei, o domniță regală, ună copilă ca de 13 ani
— fără îndoială principele de cordnă, — și din alțl no
tabili africani, cu toții în numără de 12.

In Anversă au sosită mai multă goli decâtă îmbră- 
cațî. La începută au refusată îmbrăcămintea ce li s’a 
oferită; mai târdiu însă, constrînși de frigă, le-au cerută 
și astădl suntă ca scoȘI din cutiă, să juri că suntă din 
centrulă Europei civilisate, numai fața-i trădâză. Când 
i-am văcjută de prima dată, erau Ia esposițiă. Căptu
șiți bine cu flanele și mantale cum erau, nu mai con
siderau pe nimeni. Regele purta, pe de-asupra unui fla
nelă grosă de lână, o manta albă aruncată pe umeri »ă 
l’arabe,*  în capă avea o pălăriă mare modelă americană, 
er în piciore sandale.

Stă în câteva trăsuri portretulă Maiestății Negre: 
Ună bărbată de statură mijlociă, robustă și în flărea 
etății. Fața, ca la toți companionii săi, este eșită afară, 
ochii mari lipsiți cu totulă de sprîncene, ună nașă mică 
și cam turtită, o gură mai mare decâtă proporționată, e 
marcată de o păreche de buze grâse, printre cari se 
vădă două șiruri de dinți albi. Părulă e mică și creță, 
și în fine colorea feței e mai nâgră ca abanosulă.

Regele Massala e de altcum ună modelă de mo- 
narchă democrată. Elă ține fărte puțină la demnitatea 
rangului ce îlă ocupă, căci cu toții petrecă în două odăi 
său mai bine <jisă bordeie la câțiva metri suptă pămentă,
— o întocmire de altmintrelea fărte potrivită, căci alt
cum temperatura rece ar fi causală p6te Anversului și 
Belgiei întregi o mare daună; cine p6te garanta, că nu 
s’ar fi găsită Maiestatea Negră într’o bună dimineță în
ghețată? Și atunci ce ar fi făcută Belgienii fără vice-rege?

sului, (adică ală Iui Michaiu). Și cu acestea audiența s’a 
terminată s).

IV.
O scrisore din Varșovia, 1600 Aug. 8.

De altmintrelea Polonii vorbescă în tăte părțile, că 
dacă voră fi bătuți de Michaiu, atunci dânșii nu voră 
pută răsbi ușoră cu o astfelă de putere, și dacă Michaiu 
va intra în Polonia, atunci denșii nu voră putea face 
altă ceva decâtă să’lă alăgă de rege, și fiindcă Germanii 
1 au totă ațîțată pe Michaiu în contra coronei Poloniei, 
ei încă voră ațîța pe Michaiu în contra Nemțiloră4 *).

V.
Mihaiu Vitdsulă cătră Hassan-bey (Aug. 1600.)

Frate, să scii că am în gându să ocupă nu numai 
Țera românescă, dar și Țâra leșăscă. Am cerută ar
mată dela Maiestatea Sa (Sultanulă), și speră că îmi va 
veni câtă mai îngrabă. Gu Chanulă Tătariloră speră 
că voiu face ună armistițiu. Nu’țî potă scrie câtă e de 
mare numărulă armatei ce o am adunată, dar de ar 
da Dumnezeu să se adune tăte trupele ca să mergemă 
în țâra leșăscă, fiindcă am de gândă să mă facă rege 
în Polonia (cum animus mihi sit ut rex in Polonia 
sim), er Ibrahim-Pașa mi-a dată cuventulă, că’ml câ
știgă dela împăratulă (turcescă) regatulă Polomei, ăr 
Transilvania o va dobândi pentru fiulă meu6).

In dilele trecute Massala a fostă presenlată prima
rului de cătră colonelulă Wauwermans, președintele So
cietății geografice Anversiene Primirea s’a făcută în lo- 
calulă primăriei, de față fiindă totă Comitetulă munici
pală. Primarulă i-a urată bună venire, l’a condusă prin 
tăte șalele și în fine s’au oprită cu toții în sala Br. Leys, 
unde urmâ ună banchetă.

Li s’au oferită scaune, dar se vede că Negrii erau 
mai multă dispuși să ședă josă pe parchetă. Massala 
bău cu mare poftă două pahare din vinulă de Oporto 
ce li s’a servită, și printr’ună toastă mulțămi Anversului 
pentru buna primire, promițendă că va istorisi cu dea- 
măruntulă conaționaliloră săi, câtă de ospitall suntă frații 
loră de dincâce! La aste cuvinte totă publiculă isbucni 
în aplause prelungite. Regele le mulțămi cu ună surîsă 
grațiosă și în urmă — începu să aplaude frenetică propriulă 
său discursă. Esemplulă său fu urmată de toți Negrii, 
mică și mare.

Unulă din suita sa, vădendă statua Br. Leys, îne- 
grită de timpă, întrebă naivă: »Și voi ați avută regi negrii?*  
Asistândă M. Sa la ună concertă și întrebată fiindă de 
i-a plăcută, elă a răspunsă negativă. Totulă ce a avută 
influință asupra lui, a fostă cântatulă la piană; s’a mi
rată multă de elă și-a întrebată, cum de pe aici sciu 
cânta omenii și cu pi ci 6 rele?

*
Ge privesce esposițiă, pare mi-se că Anversulă ur- 

meză esemplulă dată de Amsterdam, și o va închide, 
înainte de a fi finit’o. Mai în t6te pavilidnele, fără es- 
cepțiune, domnesce o negligență fără sămenă. La o lună 
de d;le după deschidere se vădă încă obiecte nedespa
chetate; mai la fiecare pasă trebue să te împedecl de 
lădl etc. In secțiunea mașineloră numai două, trei func- 
ționăză. In pavilionulă de Belle-Arte tablouri zacă încă 
pe josă așteptândă diua să fie espuse. Olanda, Spania 
ba chiar și Italia, n’au espusă mai nici ună tablou. 
Numai este ea ore mama unui Rafael? Trebuia să pună 
în practică pe acelă »Dolce far niente,*  tocmai în mo- 
mentulă, când să arate lumii, că următorii lui Rafael 
suntă demni de scdla lui? O astfelă de întârcȚere numai 
în două moduri se pote esplica: ori că unii dintre es- 
posanți suntă pră comodi, (Jicândă: voi face mâne, ori 
ceea ce este mai probabilă, o facă cu intențiune, ca» 
șirețl cum suntă, să pâtă profita de erorile celoră ce s’au 
grăbită. Intr’ună casă, ca și în altulă, numai de laudă 
nu le pote servi.

In rendulă trecută amintisemă, că pavilionulă Ro
mâniei e deșertă. Repetă acăsta cu părere de rău și de 
astădată. Lipsa ei nu mi-o potă esplica nici într’ună 
modă. Mijldcele de transportă nu-i lipsescă, distanța 
încă nu e pre mare, pentru ca să o rețină dela o între
prindere, ce-i p6te aduce atâta folosă. Este de lipsă ca 
și celelalte națiuni să-i cunâscă avuțiile și producțiunile 
ei. Este indispensabilă să pășăscă și ea odată în lume 
cu productele ei, trebue să arate lumei, ce pote. Oca- 
siunea e binevenită, căci unde ar putea ea mai bine să 
se recomande, dacă nu la o esposițiune universală ca a 
Belgiei. Englitera, Franța, Germania etc. escelăză; toți 
cunâscemă mai multă său mai puțină puterea loră de 
productiune, și cu tăte acestea ele au fostă cele din- 
teiu, care au primită cu entusiasmă invitarea Belgiei 
>Bunii*  ei vecini ■ voră avea din nou materială de cri
ticată. Serbia, care nu produce mai multă, i-a luată îna
inte, secțiunea ei este plină ca totă felulă de cereale 
legumi, tutună, minerale etc.,A și nici odată nu e lipsită 
de visitatorl. Speramă că în fine, fie și mai târdliu, va 
arăta și România lumii, că nu este mdrtă. G. B.

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

DIVERSE. '
Mortă prin opăritură. — Ana soția lui Ionă Măr- 

șolea din comuna NicoleștI, j. Buzău, ferbândă o căldare 
cu apă pentru leșiă la casa locuitorului Leu Stroe Măr- 
șolea, a dată josă căldarea cu apă de pe focă și s’a 
dusă la puță ca să ia apă. Pănă să se înapoieze, ună 
băiată ală lui Leu ca de 4 ani, ducendu-se la muma sa, 
care sta pe pragulă casei, ca să’i cără apă de băută, 
s’a dată înapoi fără să-lă observe mă-sa, și împedecân- 
du-se a cădută în căldarea cu apă fiartă, care fiindă 
fărte fierbinte l’a friptă dela genunche pănă la subțidră, 
astfelă că după câteva <jile de zăcere a încetată din viață.

j~ Necrologii. — Elisabeta Sterca-Șuluță 
născ. Papă, din Deva, după o grea suferință pe patulă 
nascerei, în ală 37 ană ală vieței și ală 8-lea ană ală 
preafericitei căsătorii, în 29 Maiu a. c. și-a terminată 
scurta sa viață.

Fie-i țărîna ușără și memoria binecuvântată!
f NECROLOGU. — Ioană I. Pădure, membru ală 

representațiunei comunale, prețuitoră jurată și prețuitoră 
șefă la intrepositele primei bănci transilvane, a repausată 
la 10 Iuniu n. în etate de 62 ani în urma unei apo- 
plexii de inimă. Rămășițele pământescl ale defunctului 
se voră înmormentâ Vineri în 31 I. c. la 3 6re p. m. 
în capela cimitirului românescă din grâveră.

Fie-i țărîna uș6ră și memoria binecuvântată!

Editoră : Iacobti Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Nr. 120. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Cursulâ Ia bursa de Viena Bursa de BucurescI. Cursulu pieței Brașovu
din 10 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/o • • • 98.80
Rentă de hârtiă 5°l0 . . 92.85 
Imprumutulfl căilorfi ferate 

ungare........................ 147.—
Amortisarea datoriei căi

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) ... 98.

Amortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostii ung.

. (2-a emisiune) .... 123.25 
Amortisarea datoriei căi

lorfi ferate de ostfi ung.
(3-a emisiune) .... 108.50

Bonuri rurale ungare . . 102.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2. 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.25

_ o 
o o 
CM

Cota oficială dela 28 Maiu st. v. 1885.
Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.........................—.—
Imprumutulfi cu premiu

ung.................................. 116 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.60 
Renta de hărtiă austriacă 82.50 
Renta de arg. austr. . . 83.10 
Renta de aurii austr. . . 108 30 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  859.—
Act. băncel de creditfi ung. 287.50
Act. băncel de creditfi austr. 288.20 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.86 —
Mărci 100 împ. germ. . , 60.90 
Londra 10 Livres sterlinge 124.30

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

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

> ,, „ (5°/o)
» » urban (7%)
> > » (6°/o)

. > (5%)
Banca națională 
Ac. de asig.

« >

Aurii
Bancnote

a României 
Dacia-Rom. 
Națională

austriace contra aură

Cump. vend.
— 90
— 93
— 88
— 31 

1031/4 
871/.
IOJV4

— 93 
851/4

1204
282^3
230
1O.1O(o/o) -

din 11 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.94 Vend 8.95
Argint românesc................. . > 8.80 8.85
Napoleon-d’orI..................... . > 9.86 » 9.87
Lire turcescl......................... . > 11.10 » 11.15
Imperiali............................. . > 10.10 > 10.15
Galbeni................................. . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.50 > 101.—
Ruble RusescI..................... . > 124.— > 125.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

MS*  Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potti cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

20°|0 Tote prețurile scădute 20c|0 
per coxxiptantiă..

Magazinu de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricații propriu și străinu, solidă și modernii. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tăte felurile de incălțaminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
său după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fi. 3.60 cr. în susii.
Ghete de dame „ „ „ 3.— „ „ „
Pantofi și ghete de copii dela 60 „ „ „
Pantofi de casă de piele, pîslă său stofă brodate 

cu flori pentru bărbați și dame dela v. a. fi. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creții de Karlsbad dela v. a. fi. 3.50 cr. în susii 
» » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 » » »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurțl pentru voiagiori. = Galoci de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și de pîslă pentru dame, bărbați și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare dela v. a. fl. 2 în susă

, » bărbați » » » » » 5V2 » »
» » femei » » )» , , 4 » >

Comandcle din afară se efectuoză după mesurile trimise promptă și celo nepo
trivite se iau inderetu în schimbă.

Tote prețurile scădute 20°

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari voră binevoi a se abonă la 
făia năstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela începutulă 
anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea completă.

Administratiunea »Gaz. Trans.<

4—

x
$

u/

Sân-GeorgiulU Năseudului (Naszod-Szt.-Gyorgy).
Apă minerală muriatică de natronu în comitatulu Bistrița- 

Năsăudă (în Transilvania), să ține de cele mai escelente silicate 
de natronă, (conține 24.45 de părți natronă acidă carbonică 
în 10.000 de părți), întrece astfelă chiar renumitele băi de 
Faschingen; conținândă și iodă, este de preferată apei Vichy- 
Grande-Grille, este probată ca leacă contra friguriloră învechite, 
a îutărirei de ficată și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroideloră, a anomaliiloră de menstruațiune, blenorhoe 
(scurgere) uterinală, contra bronchitei cronice, a petrei în besică 
și în rinichi, a scrofuleloră, a slăbiciunei de nervi, contra hypo- 
hondriei și histeriei.

Posede băi calde de putină și băi reci, trei restaurațiuni etc. 
Sesonulu se începe la 15 Iuniu!

Informațiuui și prospecte efectueză
Administrația Băiloru.
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Mersulu trenurilor!!

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teitișft-Aradfi-Budapesta a călei ferate orientale de statiî reg. ung.

Fredealu-Budapesta Budapesta—l®redealîi

BucurescI

Predealu (
(

Trend 
de 

peradne
Trenu 

accelerat
Trend 

omnibus

Timișfi

Brașovă 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciunelfi 
Teiușfi 
Aiudfi 
Vințulă de susii 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișft 
Stana 
Huiedinfi
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare
P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

5-00
9 45

9.47
10.11
10.44
10.51
11.18
11.36
11.51
12.23

1.19
1.30
1.37
2.05
2.25
2.36

3.13

3.40
4.01

5.58
6.08

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.31
12.07
2.10
2.45
8 09

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9.43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9 12

10.23
12.32
12.59

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Trend 
omnibus

Timișfi

Trenu 
omnibus

Trend 
accelerat

Trend 
omnibu

Trend 
de 

persdne

Viena _ 7.15 — —
Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20
Szolnok 10.37 3.4 i 7.29 9.11
P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Văsârhely — — 9.59 2.11
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34
R6v — 7.42 11.36 3.18
Bratca — — 12.10 3.41
Bucia — — 12.43 4.01
Ciucia — 8.31 1.31 4.26
Huiedin — 9.01 2.56 5.08
Stana — — 3.29 5.27
Aghiriș — — 4.00 5.50
Ghirbfiu — — 4.18 6.02
Nedeșdu — — 4.36 6.24
Clușiu — 10.01 5.05 6.43

12.05 10.16 — 7.03
Apahida 12.31 — — 7.26
Ghiriș 2.16 11.24 — 8.51
Cucerdea 3.12 11.43 — 9.31

3.32 11.45 — 9.43
Ui6ra 3.41 — — 9.51
Vințulfi de susfi 3.50 — — 9.58
Aiudfi 4.25 12.08 — 10.24
Teiușă 4.50 12.22 — 10.44
Crăciunelfi 5.41 — — 11.28
Blașfi 6.02 12.57 — 11.44
Mic&sasa 6.40 — — 12.18
Copșa mică 7.00 1.27 — 12.36
Mediașfi — 1.45 — 1.22
Elisabetopole — 2.06 -- 1.56
Sigișdra — 2.31 — 2.34
Hașfaleu — 2.50 — 3.02
Homorod — 3.48 — 4.41
Agostonfalva -— 4.19 — 5.30
Apatia — 4.34 — 6.03
Feldiora — 4.53 — 6.35

Brașovă
— 5.20 — 7.14
— 5.3’’ '— —

Predealu
6.07
6.32
7.30

11.35BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Trenu 
omnibus

11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.4(.

TeiușA-Ar ad A-B u dapesta Budapesta- AradA-TeiușA.

Trend Trend Trend de Trend do Trenu Trend
omnibus omnibus persdne persane acceleratd omnlbuf

Teiușîî 11.09 4-- 3.56 Viena 11.00 7.15 __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.(0
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 3.44« 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 ozoiuok j 11.12 4.02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar sad A 3.37 7 53 5.?5
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bărzova , 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișii 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9105 — 11.23
AradA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok 1 2.39 12.00 4 58 Șibotă 10.43 — 12.53

( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Bu d a pesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 8.00 | 6.05 TeiușA 12 05 — 2.94

AradA-Timișâra Simeria (Piski) Petroșenl

Trend Trenu de Trenu de Trenu de Trend Trenu
omnibtia persone persone peraone • omnibus omnibus

AradA 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7 05 12.27 3.00
Nămeth-Săgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
TimișAra 8.42 3.40 10.06 P etroșeui 10.43 4.04 6.89

TimișAra-AradA Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu. de Trenu Trend Trenu Trenu
peradne peraâne omnibus omnibufl omnibus de pera.

TimișAra 6.07 12.25 5.00 Petroșewi 6.49 9 33 5.?8
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.06
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10.54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.95
Nemeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8.44
AradA 7 50 310 7.40 Simeria 10.53 1.35 9.15


