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Cestiunea grecă a scosu la iv61ă marea ne

înțelegere ce domnesce între puteri. Se dice 
că representanții Rusiei și Italiei au primitu ins
trucțiuni deosebite și mai conciliante, pre când 
representanții Germaniei, Austro-Ungariei și An
gliei au primitu însărcinarea de a se țind strictă 
de litera ultimatului. Francia știmu că nu este 
subscrisă în ultimatu, ea a pășită ca mijloci- 
t6re între puteri și Grecia, ddr pănă acuma fără 
succesă.

După știrile cele mai noue ce le primimu 
din Atena, t6te încercările primului ministru De- 
lyannis de a dobândi concesiuni în sensulu răs
punsului, ce l’a dată cabinetulă grecescă la ul- 
timatulu mariloră puteri, au fostă zadarnice. 
Acestu răspunsă ală cabinetului Delyannis este 
de următorulă cuprinsă:

„Guvernulă grecescă, referindu-se la nota 
sa dela 20 Aprilie, care s’a espediată înainte de 
nota colectivă a puteriloră presintată în aceeași 
ȚȚ crede necesară a mai da următdrele lămuriri. 
De-6rece guvernulă regescă a primită consiliile 
Franciei, elă, prin acesta, a dată asigurarea so
lemnă că Grecia, conformă dorințeloră puteriloră, 
nu va turbura pacea. Urmarea va fi că Grecia 
nu va lăsa armata sub arme în statulă ei efec
tivă de acum. Guvernulă, prin urmare, va re
duce încetulă cu încetnlă efectivulă în termenulă 
cerută de precauțiune la o asemenea operațiune. 
Guvernulă regescă speră că în urma acestoră lă
muriri nota colectivă dela 26 Aprilie va fi pri
vită de neesistentă. “

Lunea trecută s’a împlinită terminulă ce l’au 
pusă puterile guvernului grecescă în ultimatulă 
loră. Răspunsulă de mai susă ală lui Delyannis 
a fostă declarată de nesatisfăcătoră. Prin ur
mare ar fi trebuită să urmeze demonstrațiunea 
flotei internaționale, cu care au fostă amenințați 
Grecii. Ce s’a mai întâmplată în aceste trei dile 
din urmă nu scimă. P6te că telegrafulă ne va 
aduce adi vr’o scire mai esactă. Totă ce amă 
aflată păn’acum este, că representanții celoră cinci 
puteri facă pregătiri de a părăsi Atena îmbar
cau du-se în corăbiele loră, mai aștâptă încă nu
mai sosirea instrucțiuniloră ultime.

Acesta este punctulă celă mai delicată. Cum 
voră fi instrucțiunile ? Pdte că Grecii nu se 
înșâlă dâcă speculâză la neînțelegerea dintre pu
teri.

Faptă este că opiniunea publică în Grecia 
acum mai multă ca înainte pretinde ca națiunea 
grâcă să resiste unanimă ori și cărei măsuri, care 
ar amenința independența națională a regatului. 
Grecii nu se temă de blocada porturiloră loră. 
Și-în sînulă poporului Greciei opiniunile nu sunt 
diferite în privința acâsta, declară organulă lui 
Trikupis, „Hora“; protestâză în contra insinua- 
țiunei, că conflictulă de față s’ar pută aplana 
printr’o schimbare de ministeră. „Grecia“, dice 
organulă lui Trikupis, „nu pdte admite nici ună 
felă de amestecă străină în afacerile ei interidre, 
cabinetulă Delyannis a făcută deja prea mari 
concesiuni declarândă, că Grecia nu va conturba 
pacea. “

Pe când Grecii sunt astfelă între ei de ună 
eugetă, rivalitatea dintre puteri se dă pe față din 
ce în ce mai multă. Se vede că debutarea Fran
ciei ca mijlocitdre și protectdre a Greciloră a 
deșteptată gelosia celorlalte puteri. Mai alesă 
Germania n’ar voi ca succesulă diplomatică în 
acâsta acțiune să se atribue Franciei. De aceea 
Germania să fi cerută ca în răspunsul ă Greciei 
să nu se facă nici o amintire de Francia.

Caracteristică este, că Rusia și Italia deși 
facă parte din concertulă celoră cinci puteri ob
servă o atitudine mai conciliantă, pe când Fran
cia s’a isolată de celelalte^ puteri și fără a se 
contraria pașiloră loră păzesce pe față ca mijlo

citdre între Grecia și puterile europene. Din a- 
cdsta grupare a puteriloră s’ar pută nasce fdrte 
ușoră ună mare conflictă chiar între ele stândă 
pe de-o parte Germania, Austro-Ungaria și Anglia 
dr pe de altă parte Rusia, Italia și Francia.

Ne tememă că încurcătura grdcă va avă 
urmări grave pentru pacea europdnă și predi- 
carea celoră ce vădă în conferențele dela Liva- 
dia premergătorulă unei mari acțiuni se voră îm
plini.

Conferințele în Li vad ia.
Corespondentulă din Viena ală diarului „Na- 

rodny Listy“ a avută o convorbire cu ună în
semnată bărbată de stată slavă, activă. Acesta 
s’a esprimată astfelă despre conferințele din Li- 
vadia:

Fără îndoială, întâlnirile din Livadia au o însemnă
tate, a cărei mărime se va măsura abia cu ocasiunea 
evenimenteloră viitâre. E faptă întărită de istoriă, că de 
câteorî curtea din Petersburgă s’a retrasă în părțile Cri- 
meei la consultațium confidențiale, acestora le-a urmată 
o mare acțiune. In Livadia se desbată și se decidă adi 
planuri mari. Nu fără importantă temeiu s’a espusă fa
milia Țarului greulățiloră unei călătorii atâtă de înde
părtate și încă pe ună timpă atâtă de rece. Trage multă 
în cumpănă separarea Curții de diplomațiă și de pessă, 
presența ambasadoriloră ruși din Constantinopolă și Atena. 
Presența ministrului de răsboiu română Anghelescu 
este mai multă decâtă ună actă de curtenire din partea 
României. D-lă Anghelescu are fără îndoială să se es- 
prime, dâcă și sub ce condițiuni ar permite România 
trecerea Rușiloră. (Journal de St. Pâtersburg a desmin- 
țită aeâstă scire. — Red ) E lucru sigură, că Rusia n’a 
renunțată la ocuparea Bulgariei, ori câtă de greu ar fi 
adi acăsta. Pentru ocupare Rusia are două căi: pe mare 
și prin România. Pe mare e drumulă mai scurtă, der’ 
mai periculosă. Bulgaria cu 120,000 de 6meni ar împe- 
deca multă vreme debarcarea trupeloră rusesci, deși nu 
cu totulă. Deărece se pare că între Turcia și Bulgaria 
esistă o alianță ofensivă și defensivă, trupele rusesci ară 
avă să lupte cu o mare armată bulgaro-turcă și ară su
feri perderi multă mai mari ca acum optă ani la trece
rea Dunărei. Prin urmare drumulă pe uscată e mai a- 
vantagiosă.

Hotărîtă fiindă Rusia să trâcă prin România, aces
teia i se pune alternativa: ori trecere liberă ori forțată; 
și România, fiă Ia putere Brătianu ori altcineva, se va 
decide pentru cea dintâiu și încă fără multă gândire. 
Căci abstrăgândă dela avantagiulă politică asupra căruia 
României i s’ar trage cu ochiulă, se ia în considerare 
și avantagiulă materială și România scie fdrte bine ce 
bani a adusă în țeră trecerea Rușiloră. Pdte că în le
gătură cu acăsta stă și călătoria prințului Bulgariei la 
Bucuresci. A(JI negreșită că ocuparea Bulgariei e mai 
grea ca înainte cu ună ană. Bulgaria de adi nu mai 
e cea din 1878, chiar dăcă nu s’ar lua în considerare 
și resistența puteriloră în contra estinderii Rusiei via 
Constantinopolă. Decă se va întruni în curândă Sobra- 
nia sub-bulgară, e de așteptată că se va declara pentru 
unirea reală. Pote că acâstă manifestațiune va fi nu
mai academică, dăr se va repeți în fiăcare ană și prin
cipele, provocându-se la ea ca la o dorință esprimată de 
poporă încă înainte de cinci anî de guvernare, se va pro
clama unirea cu consimțămentulă espresă ală Porții. 
Pdte că acestei eventualități vrea să’i previă Rusia și să 
nu lase a se forma o Bulgariă mare, care în curendă își 
va întinde brațulă său asupra Macedoniei și arh zădăr
nici intențiunile tradiționale ale Rusiei în peninsula bal
canică. Că’i va succede acum acesta, e mai multă de
câtă întrebare. Pe calea păcii și a diplomației nu se va 
face și tocmai în acâsta zace crisa situaț'unii, la care 
de sigură că s’a gândită în Livadia. Am simțămentulă, 
că granițele vieții împăratului germană va însemna sfer- 
șitulă răpausului relativă lungă ală armelorh militare ale 
mareloră puteri europene.

Fevge Satana!
Foile unguresci au începută sâ se ia de păru, 

cele guvernamentale cu cele oposiționale. Nici 
guvernamentalii nici oposiționalii nu suferă să li 
se facă imputarea, că ară avă gândă bună cu 
naționalitățile, și prin urmare nici Kulturegyle- 
tiștii nu suferă o asemenea acusare. O fdiă gu
vernamentală a acusată partida din stânga es- 
tremă, că acdsta ar pacta pe sub mână cu na
ționalitățile. „Ellenzdk11, strigă: Fevge Satana ! și 
umflându-se ca ună curcană năcăjită răspunde : 

piarulă guvernamentală, care a avută drba cute
zanță de a rădica acâstă acusare, a pornită din motivulă, 
că Georgiu Popă a șeijuth în partea partidei estreme, că 
pe Ludovică Mocsâry îlh felicită preoții' români și că 
„Egyetârtâs“ a felicitată programulă din Sibiiu. Mai ân- 
tâiu să ia spre sciință (Jiarulă amintită, că Georgiu Popă 
a șetjută, ce-i dreptă, în stânga estremă, precum și Con
stantină Gurbană șede acum pe băncile partidei guver
namentale, însă neputendu-se uni programulă lui Georgiu 
Popă cu ală partidei nostre, elă s’a retrasă de acolo, 
ceea ce însă C. Gurbană n’a făcut’o. Ală doilea, e dreptă 
că pe L. Mocsâry îlh felicită preoții români, precum fia
rele germane au felicitată pe Jâkai Mdritz când a vor
bită în favorulă diareloră germane, și mai de curendă 
au felicitată pe contele Andrassy Mano, când a osândită 
tendințele „Kulturegyletului<. Insă pe cândă partida n6s- 
tră a ruptă pe acestă terenh ori ce solidaritate cu Mo
csâry, partida guvernamentală n’a făcut’o acâsta față de 
Jâkai. In fine, „Egyetârtâs» nu a felicitată programulă 
din Sibiiu, ci a felicitată conferența română, fiindă că era 
vorba, că conferința o va rumpe cu tendințele pasiviste.

Curată și limpede. Câtă vreme naționalită
țile nu se mărturisescă ca descendente altaice 
„Kulturegyletiștii“ se ldpădă de ele. Românii au 
o nouă dovadă de intențiunile kulturegyletîste 
dușmăndse nouă și de aceea și cei cari se mai 
îndoiau despre rdua loră credință le voră striga 
Kulturegyletiștiloră împreună cu noi: Fevge Sa
tana !

SOIRILE PILEI.
«Pești Naplo< dela 28 Aprilie, în raportulă său 

despre revista militară ce a ținut’o Maiestatea Sa în Pesta, 
Țice că M. Sa și-a esprimată nemulțămirea asupra as
pectului și ținutei hon ve^il oră... Foile guvernamentale s’au 
grăbită a doua di a desminți pe «Pești Naplo,< der acesta 
declară, că comunicarea sa o are dela o persână, care a 
audită cuvintele monarchului, și că de-altmintrelea mer- 
sulă și aspectulă honvediloră față cu trupele de liniă au 
făcută chiar și asupra laiciloră o impresiă atâtă de ne
favorabilă, încâtă e cu neputință să nu’i fi bătută la ochi 
și Maiestății Sale. — Cine are dreptate ?

—x—
In afacerea proclamațiunei irredente se scie, că 

vice-procurorulă dr Kramoliny a propusă ministrului de 
justițiă, ca să se sisteze procedura mai departe, deorece 
autorii tipăriturei incriminate, nu s’au aflată. Mai departe 
a propusă ca să declare competentă tribunalulă din Pesta 
și cu privire la căușele penale dependințe de tribunalhlă 
din Târgu-Mureșului cu privire la proclamațiuni. Propu
nerea a luat’o ministrulă la cunoscință și totdeodată a 
dispusă, că asupra causeloră penale în contra diaconi- 
loră, preoțiloră și învățătoriloră dependințe de Târgu- 
Mureșului să decidă tribunalulă din Pesta.

—x—
Ni se scrie din Bicsadă (aprope de Tușnadă') cu 

data de 2 Maiu: Nisce locuitori din Bicsadă au comisă 
ună atentată cu dinamită asupra funcțiunariloră fa- 
bricei de sticlă a contelui Mikes, cari erau adunați Ia 
forestierulă la cină. Ura asupra funcțiunariloră a fostă 
motivulă atentatului, care din norocire n’a avută urmări 
seriâse. E de dorită ca autoritățile să procedă cu ener
gia cuvenită, spre a pune stavilă unoră asemeni atacuri 
ce s’au întâmplată mai de multe-ori. După ce se va 
termina cercetarea vă vomă împărtăși resultatulă.“

—x—
Cu privire la scirea sensațională adusă de „Berii-
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ner Tageblatt,44 și reprodusă încă de multă și de diarulă 
nostru, prin care soția unuia dintre cei dintâiu bărbați 
diplomațl ai Prusiei fusese bănuită, că la o serată ar 
fi furată, din gelosiă, o diademă din pgculă unei alte 
domne, se scrie că judecătoria a intentată procesă redac
torului numitului (jiară și l’a condamnată la trei dile 
arestă. — Se vede că a fostă condamnată numai pentru 
că a dată publicității faptulă. Rău stă și’n Prusia liber
tatea de pressă.

—x—
«Journal de St. Petersburg» respinge scirea, că că 

IStoria ministrului de râsboiu Anghelescu la Livadia 
ar sta în legătură cu trecerea trupeloră rusescî prin Ro
mânia în Bulgaria, și observă, că obiceiulă e, că atuncî, 
cândă ună suverană petrece la granițele teritorului său, 
țările vecine trimită pe unulă din ămenii loră de stată 
ca să salute pe suveranulă.

—x—
Foia oficială din Bruxella a publicată ună decretă, 

prin care în regatulă belgiană se introducă monede de bani în 
două limbi, adică declară limba via mică îndreptățită 
egală pe monede cu cea francesă. Bucățile cele nouă 
de argintă de câte 5 franci voră purta pe aversă inserip- 
țiunea: Leopold II, Roi Belges, său Leopold II,. 
Konig der Belgen; și pe reversulă său: L’Unione 
fait la force, seu: Eendracht makt Macht; bu
cățile cele nouă de aură de 20 franci voră purta pe mar
gine inscripțiunea: Dieu protege la Belgique, său: 
God bescherme Belgie. Monedele nu voră purta 
două limbi pe una și aceeași bucată, se voră bate însă 
unele cu inscripțiune francesă, ăr’ altele cu inscripțiune 
vlamică. Ministrulă de finanțe va avă să decidă, câte 
monede să bată cu- inscripțiune francesă și câte cu in
scripțiune vlamică.

—x—
D-șora Bârseseu s’a întorsă Sâmbătă în Viena, 

după o lipsă de mai multă timpă, și avu ca ,Hero« în 
»Valurile mărei și iubirei« ună succesă estraordinară. De 
câte ori apărea pe scenă, publiculă o aplauda frenetică.

D-lă generală Al. Anghelescu, ministrulă română 
de răsboiu, care a dusă Țarului la Livadia o scrisăre din 
partea Regelui României, s’a întorsă în Bucuresci. Se 
dice, scrie „Răsboiulă,*  că Țarulă i-a dată o scrisăre 
importantă cătră Regele.

*) Unfi felu de viuu.

—x—
Acelașă diară spune, că în Basarabia se facă 

pregătiri mari pentru primirea Țarului, care va veni a- 
colo să inspecteze trupele pe la 15 Maiu. Cu acăstă 
ocasiă, se afirmă că atâtă Regele Carolă câtă și prințulă 
Bulgariei voră merge să dea o visită împăratului Alec- 
sandru III. Locuia de întâlnire va fi, se dice, orașulă 
Kișineu.

—x—
Artiștii franeesi au luată definitiva hotărîre ca să 

nu participe la esposiția ce se va întocmi cu ocasia ser- 
bărei jubileului de academici de arte din Berlină.

— x—
Cardinalulă Haynald a dată, dice „Magyar Bul

gar/ societății Ladislau 10,000 fl. în scopulă, ca intere
sele să se întrebuințeze pentru o parochiă maghiară ce 
se va înființa în Bucuresci.

—x—
In Chileni, comitatulă Trei-Scaune, au arsă 

edificiile economului lănă Fula. Nouă boi i-au perită în 
flăcări.

—x—

Curia din Pesta a decisă sortea »ferbelului, < con- 
damnându-lă ca pe ună jocă de hazardă.' Și «bieții*  
ferbeliști n’au nici măcară mângăerea d’a pută protesta.

—x—
Teatru ungurescu. Astă seră în 6 Maiu trupa tea

trală ungurăscă sub direcțiunea d-lui Polgar va juca pen
tru prima oră drama «Punctulă întunecată» de Csiky 
Gergely.

Sinodulu arcliidiecesanft în Sibiin.
Duminecă s’a deschisă sesiunea sinodului 

archidiecesei gr. or. din Transilvania, fiindu pre- 
senți 40 deputațl sinodali. Escelența Sa Dom- 
nulă Archiepiscopu și Metropolitu Miron Ro
manul, ocupându scaunulu presidială, a ros
tită următdrea cuvântare de deschidere:
»Pr$ stimați domni! Iubiți frați! Iubiți fii sufietesci !*

Primiți și astădată salutările mele cordiale la în
trunirea Domniiloră-Văstre la sinodulă ordinară archi- 
diecesană, chemată să iea în semă resultatele anului din 
urmă ale vieții nostre constituționale bisericesc! și a în
tocmi pentru viitoră cele ce convină intereseloră nostre de 
conservare și progresă.

„Nu sciu în ce măsură va fi satistăcătdre față cu 
pretențiunile D-Vostre activitatea consistorului nostru ar- 
chidiecesană, care se prasentă și se supune și acum a- 
prețiării sinodale în raportele lui generale și speciale; 
eu însă credă, că ceea ce privesce cursulă afaceriloră 
consistoriale în generală se pote constata ună progresă 
satisfăcătoră, care va deveni în viitoră totă mai mare, 
decă îmi va succede a întruni și mai bine puterile de 
lucru ale singuraticiloră membri consistoriali.

«Ceea ce mă supără pe mine și — credă — pe 
totă sufletulă devotată bisericei, este răulă, care în de- 
cursulă anului s’a pornită de nou cu multă vehemență, 
nu numai spre a strica nimbulă sfintei nostre biserici 
în ochii publicului nostru și ai străinîloră, ci chiar spre 
a distruge legăturile spirituale dintre noi, care au fostă 
totdeuna puterea ndstră de vieță, puterea, care ne-a sus
ținută și în cele mai grele timpuri de ispite și dușmănii 
din partea altora.

„Totă ce mă păle mângâia, față cu stricăciunile 
răului acestuia, este credința mea în simțulă bună încă 
necoruptă ală poporului nostru și ală preoțimii conducă- 
tore, și speranța, că răulă însuși, născută din preocupa- 
iuni mai multă personale și promovată chiar de 6meni 

de ai noștri, probabilă în momente de iritațiune, care 
în nefericita situațiune de astăcji ni se ivescă prea a- 
dese, — va înceta de sine, dimpreună cu tăte urmările 
ui, și eu, Archiereulă, răspundătoră înaintea lui D-(|eu 
pentru întregitatea bisericii concreijlute archipăstoriei mele, 
nu voiu fi pusu în necesitatea extremă, de a-i aplica re
medii radicale, ce pâte aru sgudui cercuri și însoțiri 
întregi.

„Spereză în deosebi, că D-Vostre, Prâ stimați domni 
iubiți frați, iubiți fii sufletesc!, cari aveți inimă pentru' 
conservarea și prosperarea sfintei nâstre biserici, mă veți 
sprijini în intențiunile mele sincere, de a restaura vacja 
și reputațiunea bisericei și a i salva interesele vitale, mai 
alesă acum, când pentru aceste avemă să purtămă o 
uptă forte grea în contra unei forțe precumpănitore, ca 
să nu dică chiar cutropitâre.

„Cerendu-vă binevoitorulă sprijină și la manținerea 
ordinii bune în consultările nostre sinodale, declară de 
deschisă sesiunea ordinară a sinodului nostru archidiece- 
sană pentru anulă curentă".

Conflictul^ sângeroșii din Zlatna.
Când amă primită scirea despre acestti re

gretabilă conflictu ni-amă esprimată bănudla, că 
vina se va arunca totă în spinarea Roinâniloru, 
fiindcă așa pretinde interesulu politicu ungu
rescu.

Presupunerea ndstră s’a împlinită ; fiarele 
maghiare aruncă t6tă vina asupra Româniloră 
locuitori ai Zlatnei. Se vede tendința de a da 
faptului petrecută ună caracteră politică și de a 
presenta pe Români ca provocători. Cele mai 
multe diare susțină, că eșindă o jumătate com
pania de infanteriă în fața ficioriloră de Română 
ce se aflau în jocă, i-ară fi somată să redă ar
mele luate dela soldați (baionetele, ce le pdrtă 
ostașii ca săbii), dăr ficiorii români ară fi refu- 
sată a le da afară și numai după acestă refusă 
soldații armați cu pusei ară fi dată focă.

Tendențiositatea acestei versiuni e prea bă- 
tătdre la ochi. E greu de crezută că ficiorii 
nearmați să fi refusată a reda baionetele la o 
jumătate companiă de soldați, cari erau cu pus- 
cile încărcate.

Așteptămă cu nerăbdare să aflămă cele ce 
le-a constatată cercetarea. Se va vedă atunci 
că nu Românii au fostă provocătorii.

La tdte faimele tendențiăse pune însă vârfă 
raportulă ce-lă dă asupra faptului sângerosă dia- 
rulă maghiară „Kozârdek,44 care povestesce 
următdrele:

«A doua di de Pasci ficiorii români au arangiată 
o petrecere de vâră împreunată cu jocă în livadea de 
lângă orașă numită «Troiană/ care este de regulă lo- 
culă obicinuită pentru asemenea petreceri. Câțiva ti
neri — Săcui de origine — din compania regimentului 
ală 82-lea, ce este staționată acolo, voiau să ia și ei 
parte la jocă și au și plătită taxa de intrare arangiato- 
rului petrecerei. Când era însă să încâpă la jocă, fi
ciorii de Română i-au îinpedecată (?). Din asta s’a iscată 
o cărtă aprigă și în urmă o încăerare. Ficiorulă numită 
Ștefană Pășcuță a pălmuită pe sergentulă majoră Rau- 
scher și pe sergentulă (Fuhrer) și i-a luată baioneta 
cestui din urmă. Unii au începută să surnuțe pe Ro
mânii adunați, cari erau vre-o 200 la numără.

Intre alții Niculae Oeremușă a (|isO: «Dațî năvală 
frațiloră asupra Unguriloră !«. Ștefană Fânațe, întră în
jurături necuviinciose, a amenințată, că pe Unguri și pe 
Nemți, îi voră estermina pănă la unulă Românii dâcă 
se voră mai răscula odată. Ostașii, ingrijați, au fostă 
siliți (? ? — Red. „Gaz.*)  să întrebuințeze armele și să 
tragă câteva împușcături. Grigore Vasiliu numai decâtă 
a cătjută mortă, Ștefană Tatară a fostă greu rănită, er 
Nuțu Popa a primită o rană mai ușoră. Lui Pășcuță,
inițiatorulă revoltei, nu i s’a întâmplată nimică. Ei au
ofensată și pe nisce calfe de meseriași maghiari, femei
și fete maghiare, de unde să vede, că motivulă funda
mentală ală faptului a fostă ura națională (sic 1 Red. 
Gazetei).

Intr’ună modă destulă de caracteristică s’a dată 
pe partea conturbătoriloră ordinei și păzitorulă de nopte 
comunală, .care, uilându-și de oficiulă său pacinică, a în
cepută să sugrume pe ună sodală cu numele Vas Jânos. 
Subjudele regescă Lâszld Jozsef a începută deja inves- 
tigațiunea pentru descoperirea vinovațiloră și și solgăbi- 
răulă a pășită la mijlocă pentru ca la casă de lipsă să 
ia disposițiunile necesare cu ajutorulă gendarmeriei".

FOII.ETONIJ.

Câletoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

„Aduceți junei, oi și capre, lapte și cele mai gus- 
tdsc din bananele vostre; aduceți ulcidre mari cu ma- 
rarnba*)  și dați omului albit și soțilorti săi să se ospe- 
teze, și să simță ospitalitatea țârei Uganda! .... Se 
cuvine orc, ca ună albii să se înfățișeze înaintea lui 
Kakaba cu stomaculă golii? . . . Vedeți câtă de palid! 
și de slăbiți sfinții obrajii lui/ ... Să vedemii, n’o să’lu 
primimiî noi mai bine, decâtă ori și unde, pe undo a 
trecută până acum ?“

Acestă poruncă a fostă ascultată la momentă, și 
în curendă să ’ntinse înaintea lui Stanley și a soțilorti 
săi o masă, cum nu mai văduse de multă vreme. Să 
înțelege, că navigatorii noștri nu așteptară multă rugă
minte, ci se ospătară după pofta inimei.

Isprăvindă cu ospățulă, călătorii noștri însoțiți de 
lnntrilc lui Magassa se îndreptară spre Usavara, unde 
„Maiestatea sa“ venise la venată și unde hotărîse să 
petrecă câtă-va vreme.

CAPITOLULUI VI.

Primirea în Usavara. — Katekirulă din Uganda. — O ploiă de în
trebări. — Darurile împăratului. — Saramba, obiectă de batjocură.
— Stanley înaintea lui Mtesa. — Judecata sa despre acestu dom
nitorii. — O revistă asupra flotei. — Stanley dovedesce, că este 
ună bună țîntașă. — Pe diurnă spre capitală, și apoi în capitală.
— Locuința lui Stanley. Palatuîă împăratului. — Convorbirea 

lui Stanley cu Mtesa. — Colonelulă Linant sosesce în Rubaga.

In 5 Aprilc înainte de amiadl, cănd flotila era 
departe de Usavara de vre-o 3 chilometri și jumătate 
Stanley vădu pe țărmurele do dinaintea sa o mare mul
țime de omeni. Ceva mai încolo, Magassa porunci co
lorii 12 din omenii sei, car! erau înarmați cu arme cu 
focii, să pusce. Stanley vădii, cum după, acestu semnă 
mulțimea de pe țermure se desparte în două linii lungi 
și dese, în fruntea cărora se aședară mai mulți bărbați 
îmbrăcați în vestminte roșii, negre și albe ca zăpada. 
Când Stanley și escorta sa se apropiară de marginea 
lacului, se audiră mai multe salve. La debarcare se 
slobodiră deodată vre-o două până la trei sute de mus
chete (pusei).

„Timpane număr6se,“ istorisesce Stanley, „ne sa
lutară îu modulă celii mai sgomotosu, steguri și stegu- 
lețe fâlfăiau, cei adunați scoteau cu toții din piepturile 
loru strigăte de bucuriă. — Plinu de mirare din causa 
acestei primiri pompdse și serbătoresci mă îndreptai 

spre stindardulă celu mare, lârîgă acesta se afla unu 
omu tenăru și mititelu intr’unu vestmentă lungă și roșu, 
sub care se vedea o haină albă, curată de bumbacă. 
Magassa, care se grăbise ceva mai ’nainte, îngenunchiă 
înaintea acestui tenăru și întorcendu-se spre mine, îmi 
dete se înțelegă, că densulă e „catekirulă44 (primă-mi- 
nistrulu) împăratului.“

Stanley se plecă înaintea Katekirului, eră acesta 
se plecă și mai tare înaintea lui. După aceia dedură 
mâna cu elă mai multe alto căpetenii, și ’lă felicitară 
pentru buna sosire. După aceste salutări călătorulu 
nostru însoțită de o mare mulțime de curioși fit con
dusă la coliba cea nouă, destinată pentru densulă.

O adevărată, ploiă de întrebări ii se adresară din 
tote părțile. „Cu toții începură, să mă întrebe/4 dice 
Stanley, „despre aflarea sănătății, despre călătoria mea 
și despre scopulă ci, despre Zanzibar, despre Europa și 
locuitorii săi, despre mare și ceriu, despre sdre, lună 
și stele, despre ângeri și draci, despre medici, preoți, 
artiști și meșteșugari, cu ună cuvântă, ca representantă 
ală seminției, care „scie tote,“ fui supusă la ună esa- 
menă minuțiosă, și după o oră și dece minute neobo- 
siții esaminatori declarară cu unanimitate/4 că am „tre
cută esamenulă44 într’ună modă mulțămitoră. Unii 
dintre ei alergară de-a dreptulă la Kakaba, și-i împăr
tășiră, că omulă albă este ună geniu, care scie tdte și
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Realismu și idealismu.
(Conferință la Ateneu.)

(Fine.)
Romanulă realistă pretinde că prin descrierea vi- 

țiului așa cum elă se află ascunsă în fundulă pâturiloră 
ociale se esercită o înrîurire moralisătore asupra socie

tății, căreia densulă este destăinuită. Dâcă ar fi așa, 
atunci nu înțelegemă pentru ce nu s’ară lua de guvernă 
măsuri ca vițiulă să se petrâcă la lumina ițitei pentru ca 
prin exemplulu viu ală grozăviiloră sale să înspăimânte 
pe acei necorupți. Decă descripția lămurită a lucrului 
ar pută spăria, cu atâtă mai multă ar pată înspăimânta 
vederea lui. Și cu tote aceste este cunoscută că ceea 
ce atrage în vîrtejulă vițiului este tocmai exemplulă viu 
deci și o descriere care-lă înlocuesce.

Să explicămă însă noi pentru ce romanele așa nu
mite realiste se indeletnicescă aprăpe exclusivă cu aceste 
fenomene bolnăviciăse ale societății și ce însâmnă pre
tenția loră moralisătâre.

Romanele realiste își găsescă explicarea loră de a 
fi în cu totulă alte împrejurări decâtă într’o nouă direcțiă 
artistică.

Orașulă ce le-a dată pentru prima oră naseere 
este Parisulă, unde ex.stă o clasă fârte întinsă de ceea 
ce francesii numescă : le demi monde. Trebuia o lite
ratură și pentru acestă clasă, care fiindă întinsă înlesnea 
o desfacere însemnată, se găsiau deci autori între cari 
celă mai vestită este Emilă Zola, care să tragă ună fo- 
losă din asemeni împrejurări. După ce’și croi o teoriă 
a romanului realistă, incepu a zugrăvi, cu o pană, nu e 
vorbă, măiastră, 16te vițiele cele mai murdare ale corup
ției parisiene.

Este curiosă de observată pe când în Parisă se 
discutau din punctă de vedere estetică romanele lui Zola, 
în Berlină ună librară era condamnată la trei luni de 
închisâre pentru că ține asemeni cărți în cabinetulă său 
de lectură.

Sub numele deci de romană realistă trebue să în
țelegemă o clasă întregă de scrieri — să le numescă 
cu ună cuvântă grecescă, căci în grecesce și latinesce 
se potă spune multe lucruri, cari în noțiunile străvechi 
ale limbii nâstre ar fi prâ isbitore; să spunemă dâr cu- 
ventulă scrierii pornografice. Noi Românii, cari avemă 
însușirea de a imita mai alesă lucrurile rele, amă înce
pută pe ici pe cole a da la ivelă câte o codiță realistă, 
adică — știți cuvântulă grecescă — să vă citescă o poe- 
siă a unui colaboratoră ală Revistei literare din Febr. 
1886 (domnulă Xenopolă citește poesia »In Bae« de 
Paul Zvor). Versulă dela sfârșită îmi veți da voe să 
nu ’lă citescă, pentru că tocmai la densulă se potrivește 
cuvântulă celă grecescă. Ar fi de dorită ca asemenea 
poesii, dâcă literatura română trebue numai decâtă se se 
îmbogățescă cu ele să apară în broșuri aparte, pentru ca 
să le citescă numai celă ce ar vrâ să le cumpere iar nu 
să se introducă sub palronagiulă unei Reviste literare, 
care conține și lucrări de valâre în casele cinstite.

Să trecemă la dramă.
. Totă Dama cu camelii ne va sluji pentru a arăta 

deosebirea ce există în joculă realistă și joculă idealistă 
pe scenă. Ați văzută cum e reprodusă scena morței 
Mărgăritei de către d-nele Sarah-Bernart și Adelina Patti.

Căutândă se imiteze mârtea reală ele o reproducă 
cu figura către publică punândă cu câteva momente îna
inte prin batista ce și-o aplică în secretă pe obrază o 
materiă vînătă care dă figurei loră ună aspectă cadave
rică și rămână înțepenite cu ochii holbați și gura căscată. 
Și acestă spectacolă îngrozitoră, care te urmărește ca o 
stafiă în întunerică se chiamă arta 1 Pentru ce ? Pentru 
că reproduce bine mortea studiată prin spitale? Apoi 
pentru a vedâ mortea reală nu avemă nevoe a asista la 
representațiile acestoră mari artiste, căci a trebuită să ne 
întâmpine vreodată la o rudă, amică, sâu chiar ună omă 
străină, și mai la urmă decă ariîă fi atâtă de nefericiți a 
nu fi văzută niciodată mortea reală cu ochii, n’amă avă 
decâtă să intrămă într’ună spitală unde amă avă proba
bilă plăcerea de a o contempla. De aceea constată cu 
cea mai mare fericire că tînăra artă română are ten
dințele idealiste înăscute poporului nostru și documentate 
prin poesia loră poporală cea neasemănată. Eminenta 
ndstră cântăreță d-ș6ra Teodorini precum și distinsa nâs- 

tră tragediană d-șora Aristița Manolescu înlătură aceste 
scene îngroditâre, cădândă cu fața pe umărulă lui Ar
mând. Nenorocirea morței iubitei Margarete ne lovesce 
totă atâtă de greu cu tote că nu avemă spectacolulă o- 
ribilă ală unui cadavru înaintea nostră.

In tote punctele de vedere arta deci nu păte și nu 
trebue să fiă realistă. Ea nu are scopulă nici de a stu
dia, nici de a moralisa societatea. Aceste suntă trâba 
sciinței și a filosofiei seu religiei. Scopulă ei este petre
cerea de a ne face să uitămă pentru ună momenlă mă
car lumea de miserii, corupții, degradare, care ne încon
jură. Ținta ei trebue să fiă de a înălța pe omă d’asu- 
pra propriei sale ființi, de a’lă face să întrevadă măcară 
cu mintea lui o lume mai bună; mai mândră, mai fru- 
mosă, decâtă noroiulă în care ne tăvălimă. Ea trebue 
să se silâscă să ne facă a uita pentru unele scumpe clipe 
acestă lume, âr’ nu a ne-o reaminti mai grozavă, mai 
înspăimântătore, îmbrăcată în colorile poesiei.

Arta realistă ’mi face efectulă unei statui colorate. 
Tendința de a trăi îmbrăcată în formele țapene ale mor
ței. Contradicere între formă și cuprinsă, tocmai contra- 
rulă frumosului.

Decă poporulă bătrână trebue păte să sferșescă prin 
realismă, celă puțină noi trecjițl de curândă la viață să 
începemă cu începutulă și nu cu sfârșitulă.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.<)

BERLINU, 4 Aprilie. — In urma avisului 
primită dela Papa, episcopii de Hildesheim, 
Limburg, Osnabruck au și făcută cunoscută au
torității competente a statului pe toți candidații 
pentru parochiele vacante.

ATENA, 4 Aprilie. —- Representanții ce- 
loră cinci puteri se pregătescă d’a se îmbarca. 
Pe corăbii voră aștepta nouăle instrucțiuni dela 
cabinetele loră. T6te încercările lui Delyannis 
de-a dobendi concesiuni au rămasă fără succesă.*)

*) Aceste telegrame le-amă primită după ce apă
ruse numârulă nostru de Miercuri. Red.

BUCURESCl, 6 Aprilie, — (Scirea lui 
,,Lloyd“). După cum se asigură, delegații 
austro-ungari însărcinați cu încheierea con
venției au sistată deocamdată negociă- 
r i 1 e din causa dificultățiloră ce s’au ivită în ces- 
tiunea clausulei națiunei celei mai favorisate pre
cum și în cestiunea bălei său molimei de vite.

BERL1NÎJ, 6 Aprilie. — Dieta a refusată 
propunerea d’a se discuta în sînulă comisiunei 
proiectulă bisericescă. I se va da prin urmare 
a doua cetire în plenulă camerei deputațiloră.

CHICAGO, 6 Maiu. — Alaltaeri și eri a 
fostă o luptă înverșunată între polițiști și greviști. 
Cinci polițiști au fostă omorîți, mulți răniți. Din 
partea turburătoriloră au fostă aprăpe 50 răniți. 
S’au făcută numerăse arestări. După rapărtele 
din Newyork, Germanii formăză contingentulă 
principală ală turburătoriloră socialiști.

DIVERSE.
Sf. George s’a presentată în rândulti acesta în 

haină albă. P’aicî pe la Brașovă amă avută frigă și 
zăpadă. Aflămă că și flârea pomiloră a degerată mare 
partea astă nâpte. Astădi s’a mai ivită puțină sărele 
caldă, dâr nu prea vrea să stea pe la noi. Cerulă e 
încă nuorosă. Frigă și zăpadă să anunță și din Austria 
de josă și alte țeri muntâsa.

** *
Jubileulu de o sută de ani alu cartofilor^. — A 

trecută ună seculă, de când farmacistulă militară Par- 
mentier a primită autorisarea dela Ludovică XVI, ca în 
ținutulă dela Sablons lângă Parisă sâ samene cartofi, ne- 
cunoscuți pănă atunci în Franța. Acum se aranjează 
mari festivități în Montdidier, loculă natală ală lui Par- 
mentier. Ună strănepotă ală lui Parmentier, generalulă 
Parmentier, va fi de față la acestă jubileu. Ludovică 
XVI a primită cu atâta bucuriă ideia lui Parmentier, de 
a combate lipsa de hrană de atunci prin o nouă plantă 
hrănitâre, încâtă a presentată pe Parmentier reginei Ma- 
ria Antoinette, și florile de cartofi, aduse de Parmentier 
la audiență, le-a purtată totă tjiua în butonieră. In 
semnă de recunoscință, pe mormântulă lui Parmentier 
se sădescă cartofi noi în fiă-care ană.

** *
Avisfl mameloru. — Precum scrie Monitorulă ora

șului St. Gali, presidența reuniunei femeiloră din Elveția, 
n urma unei întrebări din partea reuniunei școlare oră- 
șenescl din Zurich, în scopulă d’a întreveni în contra 
luxului exagerată în îmbrăcămintea copiiloră de scolă, a 
hotărîtă că se va ocupa cu cestiunea și că în curândă 
se va adresa direcțiuniloră de educațiune din tâte can- 
tonele o scrisâre, în care să le învite a da învățătoriloră 
autorisațiunea, ca să intervină în contra scolariloră, cari 
suntă îmbrăcați într’ună modă vătămătoră sănătății sâu 
pre esagerată la modă «Sweizer Frauen Zeitung“ a 
tratată într’ună articulă acestă cestiune cu temeiuri forte 
nimerite. Articululu termină astfelă : „Ce folosescă 
odăile bine ventilate, spațiâse, înalte ale scdleloră, dâcă 
plămânii eleveloră suntă strînși deja d’acasă într’ună 
modă sistematică cu corsete, care le reducă talia ca la 
ună vespe? Ce folosescă băncile și mesele scâlei, care 
suntă făcute după tote regalele studieloră anatomice 
și fisiologice, dâcă mititelele darnicele în urma toaleteloră 
loră absurde nici nu potă ședea cum se cade? Scâla 
încarcă societatea cu cheltueli și cu sarcini, și impru
dența singură lucrâză directă tocmai în contra folo
sului. ** *

Libertatea de pressă în China. — «Gazeta de Pe- 
cking*  publică ună decretă ală împăratului Kuang-su, care 
schimbă în o simplă decapitare pedâpsa literatului și scri
itorului Wong-tzi, care era condamnată să fiă ruptă în 
patru bucăți. Scriitorulă comisese «crima de lesă majes- 
tate«, d’a cita într’o lucrare sciențifică numele mai mul- 
toră împărați chinezi morțî, ceea ce eticheta curții o in
terzice cu totulă. Copiii marelui criminală voră fi exe
cutați la tamnă.

Bibliografia.
A eșită de sub țipară: Manualu de gimnastică la 

scâlele poporale, pentru candidații învățătoresci, lucrată, 
după I. Nighiler din Bernă, de Niculai Ieremievici — 
Dubău, învățătoră la scola practică a pedagogului c. r. 
din Cernăuți. Formată 8° de 55 pag.. Prețulă 25 cr. 
v. a.; editura autorului. Cernăuți 1886. '

, Revista societății „Tinerimea Română/ apare în 
Bucuresc’ pe fiă-care lună odată. Abonamentulă: pe 
ană 8 lei, pe 6 luni 5 lei. Nr. 8 de pe luna lui Apri
lie are următorulă sumară: Studiu asupra poetului Ca- 
tulă, de C. Lupu; Cântecă de doră, de D. Stănescu; 
Didina (fine), de N. G. Rădulescu; Cânteculă unui ță
rână, de Gr. Crețulescu; Rândunica — N. G. Rădulescu; 
Teoria descendenței, după Năgeli, din Revue Scientifique
— A. Kunstler; Cânteculă Geaniiloră — AI. I. Șonțu; 
Patru-deci de mucenici — N. G, Rădulescu; Babe, —
— N. G. Rădulescu. — Cronică sciențifică. — Din so
cietate. — Bibliografia.
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este grozavă de complesantă și de vioiu. AucjLindă 
acestea, Kakaba, după cum mi s’a spusă, a începută 
să’și frece manile cu mulțămire, ca și când ar fi dată 
de vre-o contară/-

Ca semnă, că este mulțămită cu densulă, puter- 
niculă domnitoră îi trimise lui Stanley patru-spre-clece 
boi grași, șese-spre-dece capre și oi, o sută legături de 
banane, trei duzine de găini, patru vase mari de lemnă 
cu lapte, patru coșuri (corfe mari) de cartofi, cinci-deci 
ștulee de popușoiu cu bone încă neîntărite, două-deci 
oue prospetc și decc ulciore pline cu maramba. Paliar- 
niculă, care aduse tote aceste lucruri din partea dom
nului său, clise cătră călătorulă nostru, care remăsese 
surprinsă:

„Kakaba salută prin mine pe prietinulă său, care 
a venită așa de departe, ca să’lă cerceteze. Kakaba 
nu pote vede fața prietinului seu, până ce acesta nu va 
fi ospătată și nu se va fi săturată. Kakaba m’a tri
misă pe mine, sclavulă său, cu aceste puține lucruri la 
prietinulă său, ca să mănânce, și pe la ciasulă ală nouă
lea, după-ce prietinulă său se va fi odihnită, va tri
mite Kakaba soli, cari să-lă poftescă, să vie înaintea sa.‘‘

Stanley mulțămi pentru atențiunea dovedită în 
cuvinte căldurose, dar totodată de locă umflate. Soții 
săi nu’și puteau ascunde bucuria ce o simțeau pentru 
marinimositatea lui Kakaba. Și-, ce e dreptu, nici nu 

era lucru puțină, de 6re-ce fiecăruia i se venia câte 
ună bou întregă, ne mai socotindă celelalte daruri. Ei 
erau siguri acum, că voră ave ună restimpă de odihnă 
și de traiu bună. Acesta îi făcea de totă veseli.

Cu dispreță priviau Vaganda pe călăuzulă lui 
Stanley din Usukuma, pe părosulă Saramba. îmbră
cată numai într’o piele de capră mâzgălită, ce e dreptă 
elă se și deosebia multă de locuitorii din Usavana, cari 
erau îmbrăcați curată și frumosă. Din causa acâsta 
Vaganda nu se puteau stăpâni a nu’și bate jocă de 
bietulă omă, și anume așa de tare, încâtă trebuia să 
audă și sărmanulă Garamba.

„Din ce țerătt, întreba unulă, „vine urîtulă ăsta?“
„Să nu cum-va să’lă împingă păcatele să dea față 

cu Kakaba, elicea ală doilea, „căci do bună semă o 
pățesce!“

„Nespălatulă ăsta nu plătesce mai multă decâtă o 
capră!“, observă ală treilea.

„Ce capră?“, adause ună ală patrălea. „Eu n’ași 
da pe olă nici chiar o banană putredă!"

Din norocire asemenea espresiuni nu’lă prea sco
teau din sărite pe Saramba, ală cărui spirită nu prea 
era de spăriată.

Intr’aceea Stanley și soții săi se pregătiau, să se 
presenteze înaintea împăratului din Uganda într’ună 
modă câtă se pote mai demnă. Pe la ciasulă ală no

uălea veniră doi pagi, cari aveau să'conducă pe străini 
înaintea lui Mtesa. De-a drepta și de-a stânga lui 
Stanley mergeau câte cinci din omenii săi înarmați cu 
pușci sistemulă Snider.

„Palatulă“ domnitorului se afla la capătulă unei 
strade late și nu tocmai lungi. „Monarchulă" ședea 
pe ună tronă încunjurată de o mulțime de căpetenii și 
de slușbași. La sosirea Ini Stanley dobașii începură 
să bată cu putere în dobelc loră, împăratulu și toți 
ceialalți se ridicară și pășiră înainte spre coi ce se 
apropiau.

Kakaba ora ună bărbată înaltă și uscățivă. Doi 
ochi mari și neliniștiți întocmai ca două flăcări strălu- 
ciau în fața sa netedă, plăcută și înțeleptă. Cotarea fe
ței sale era cafeniă închisă, pielea se părea do totă ne
tedă și mole. Elă purta pe do-asupra ună vestmentă 
negru de lână, sub care se vedea o cămașă albă în
cinsă cu o cingătore de aură.

Cu totă inima îlă strînse elă pe Stanley de mână 
și privindu’lă cu băgare de semă, îlă pofti să ședă. 
Stanley încă se uită cu băgare de semă la bărbatulă, 
carele-i dăduse găzduire.

(Va urma.)



Nr. 92. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.
Cm-sulu la bursa de Viaua

din 5 Maiă st. n. 1886.
Rentă de aură 4°/0 ■ • • 103.40
Rentă de hârtia 5°/0 . . 95.90 
împrumutului căilorâ ferate 

ungare......................... 152.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . . 105.25
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi............................ 105 20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20
Bonuri rurale transilvane 105 24

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................99.75
împrumutul»! cu premiu

ung................................. 118 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.40 
Renta de hărtiă austriacă 85.40 
Renta de arg. austr. . . 85.45
Renta de aură austr. . .114 40 
Losurile din 1860 , . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 293.— 
Act. băncel de credită austr. 288.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 21 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 90i/2 9P/2
Renta rom. amort. (5°/0) 94^ 94Va

» convert. (6°/0) 891 89V2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 331/a
Credit fonc. rural (7°/0) . 103— 103—

), „ (5°/o) • 86— 87—
» » urban (7%) • 99— 100—
* • » (6°/o) « 91— 92—
’ » » (5°/o) • 8P/2 82i/a

Banca națională a României 500 Lei 1030 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 285 290

« » » Națională 235 240
Aură contra bilete de bancă 14 — 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovti
din 5 Maiă st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.68 Vend 8.70
Argint românesc . . . . . . » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orî................. . . > 9.99 > 10.02
Lire turcesci..................... . . » 11.20 > 11.28
Imperiali......................... . . » 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.93
Scrisurile fonc. »Albina < . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. . . » 122.— * 123.
Discontulă . . . » 7—10 °/o pe ană.

A N U N T U.5
Subscrisulă își dă ondrea a aduce Ia cunoscința onor, publicîi cu 

totu respectulu, că au luatu în arendă pe mai mulți ani încependu dela 
1 Maiă an. cur. băile calde dela Geoagiu de josti (Algydgy).

Scopulîi principală atâtă ală proprietarului scaldeloră câtă și ală 
meu va fi a ridica de nou valdrea și renumele seculară ală acestoră scalde 
escelente pentru cură și situate într’ună ținută de o frumsețe răpitdre și 
cu o climă domdlă — și a face din acestu locă de scalde ună locă plă
cută de convenire de vdră pentru publiculă cultivată; — spre scopulă 
acesta n’am cruțată nici o jertfă și ostendlă, pentru a satisface câtă mai 
bine pretensiunile p. t. publică.

Domnulă proprietară ală scaldeloră a construită cu totulu din 
nou odăi de locuită comode și ună locală coperită pentru jocă; alea de 
preumblare s’a amplificată, curtea scaldeloră s’a parcată (închisă) în os- 
petăriă s’a luată disposițiuni să fie cea mai mare ordine și curățeniă.

Eu din parte-mi promită atâtă cu privire la odăi câtă și la mâncări pre
țurile cele mai avantagidse precum și o cualitate din cele mai bune și garantez 
pentru serviciulă câtă mai prompt; — de aceea rogă pe onor, publică a 
mă sprijini și a mă onora cu presența sa în numără câtă mai mare.

Avândă aici în Orăștiă în arendă otelulă „La două pist61e“ —• 
bine arangiată — suntă gata cu cea mai mare bună voință a sta la dispo- 
sițiunea publicului din locă, din provincia și a celoră ce voră sosi cu 
trenulă încâtă privesce călătoria din Orăștiă la scaldele numite. Deschi
derea scaldeloră la 15 Maiă an. cur. Cu totfl respectulă

Orăștie în 28 Aprilie 1886. Csosz GabOl*  m. p., arendatoră.

Nr. 156. 1886.
a. f. sc. c. d.

Publicare de licitatinne.
M6ra din Entradam cu realitățile ținătdre de ea se va da în 

arendă la licitațiunea ce se va țină în 1 Iuniu 1886 la 11 ore îna
inte de amedi, pe timpulu de cinci (5) ani începându din 1 Ianu- 
ariu 1887.

Prețulă strigărei va fi 3000 fi. v. a. pe ană. Vadiu e 10 °/o 
din acestă preță în bani gata.

Până la începerea licitațiunei se primescă și oferte însărcinate cu 
acestă vadiu și licitațiunea se va țină în Năsăudă în cancelaria admi- 
nistrațiunei. Condițiuni speciali se potă vedă aici în ărele oficiăse.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen 
trali din districtulă

Năsăudă, 17 Februariu 1886.
Președintele: Secretarulu: *

Ioană Ciocanii. loacliimu Mureșanu.
Vidi! B. Bânffy Dezsd m. p.

com. supr. și comis, reg.Mersul!! trenurilor!!
pe linia l?redealtt-Biidapesta și pe linia Tei ușii-Aradâ-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

l?redealii-Biidapesta Budapesta—Predealtt

BucurescI

Predealu

Timiști

Brasovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodiî
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Mieăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi 
Aiudfl 
Vințultt de 
Uiâra! 
Cucerdea 
Ghirisft 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedind 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

susii

(/ 
k

Trenă 
de 

persâno
Tren 

accelerat
Trenă 

omnlbus
Trenă 

omnîbufl
Trenă 
omnlbus

P. Ladăny
Szolnok 
Buda-pcata

((

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58

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

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Viena

6.00
6.35
3.00

10.37
12 59
4.45
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

( 
(

(
(

Uiora
Vințulti de snstt
Aiudtt
Teinști
CrăciunelG
Blaști
Mieăsasa
Copșa miu
Mediașâ 
Elisabetopole
Sigișâra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldidra

Brasovă
7

Timișil

Predealu

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de n6pte suntti cele dintre liniile gr6se.

12=05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibui

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnlbus

—
1 —

3.15 6.20 8.00
7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31

1.28 —
9.45 2.00 -
9.59 2 11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18 —■
12.10 3.41 —
12.43 4.01 —

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24 —
5.05 6.43 —
— 7.03 —
— 7.26 —
— 8.51 —
— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.58 —
— 10.24 —
— 10.44 —
— 11.28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36 —
— 1.22 6.01
—- 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
-— _ 1.50
— — 2.48
— , — 3.23
— — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovu.

TeiușA- AradA-Budapesta Budapesta- AradA-TeiușA.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă

• omnlbus omnlbus persdne peradne accelerată omnlbus

TeiușA 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 3.44 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 >3 * UI 11 OK ( 11.12 4.02 12.00
Orăștiă 1.19 — 5.41 AradA 3.37 7.53 6.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 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 Berzova 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
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 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) 9.05 — 11.23
AradA 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4.53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40]
Viena - 8.00 6.05 TelușA 12.05 — 2.24

AradA-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbus persdne persdne persdne omnlbus omnlbus

Arad A 6.00 12.55 8.25 Simeria 630 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 8.50 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
'ffimișAra 8.42 3.40 10.06 PetroșenI 10.43 4.04 6.39

T imișAra-AradA PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne pețsdne om ni bus omnlbus omnlbus de pers.

TimișAra 6.07 12.25 5.00 PetroșenI 6.49 9.33 5.28j
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
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 7.35
Nămeth-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 3.10 7.40 Simeria 10.53 1,35 9.15


