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avă conferințele dintre diferitele fracțiuni ale ma
iorității. Dâcă guvernulă ar fi silită să disâlve 
camera, atunci pactulă cu Ungaria nu s’ar mai 
iutâ încheia în terminulă fixată pănă la 1 Oc- 
;omvre a. c. și cine scie ce direcțiune ară mai 
ua tractările în viitoră.

Brașovu 23 MaiU 1886.
In aceste trei din urmă au sosită. scirî 

însemnate atâtă din monarchia ndstră câtă și din 
străinătate. _ _ ,

Afacerea Hentzi precum se vede a fostă a- 
planată deocamdată prin declarările ce le-a făcută 
ministrulu-președinte Tisza la interpelările lui 
Csanady și Apponyi, cari culminâză în oportu
nitatea dorinței d’a se susțină buna înțelegere 
între armată și poporațiune. Totu așa de opor
tunii li s’a părută foiloru oficidse din Austria 
d’a se declara deocamdată mulțămite cu răspun- 
sulu d-lui Tisza, numai să fiă luată odată dela 
ordinea dilei fatala și penibila afacere, care a a- 
mărîtă atâtă de multă spiritele dincâce și din
colo de Leitha.

Caracteristicii este, că pressa Nemțiloru 
centraliști din Austria a sprijinită în acâstă 
afacere mai multu punctulu de vedere alu d-lui 
Tisza decătu alu contelui Belkredi. Ei numai 
cu aceea s’au declarată nemulțămițî, că d-lă 
Tisza nu a condamnată și demonstrațiunile stu- 
dențiloră unguri. Ba „Neue Freie Presse“ le 
face Unguriloră din nou complimente că sensi
bilitatea loră națională a dobândită o satisfac- 
țiune eclatantă, și’i răgă ca, dedrece timpurile 
în care trăimă suntă așa de seridse, să evite d’a 
provoca afaceri ca acâsta.

Atitudinea Grermaniloru din Austria, cari 
speră încă și acum ca cu ajutorulă Unguriloră 
să răstdrne cabinetulă Taaffe și cu elă sistemulă 
federalistă, se ’nțelege că nu puțină a încura- 
geată pe Maghiari d’a purta ună limbagiu atâtă 
de cutezătoră. Ori câtă de critice ară fi însă 
împrejurările actuale pentru monarhiă și ori câtă 
de multă s’ară sili și unii și alții de a îmblânzi 
spiritele agitate, o mare amărăciune totuși rămâne 
în inimi.

Nențelegerile cu privire la armata comună 
se voră pută suprima momentană, urmările loră 
se voră amâna, dâr nu se voră delătura, pănă 
ce nu se voră delătura și căușele ce le-au pro
vocată. Este mai multă ună armistițiu ce l’a 
propusă d-lă Tisza. Oposițiunea maghiară nu 
e mulțămită și armata nu e satisfăcută prin de
clarările lui din urmă, dedrece a evitată și 
acum d’a condamna demonstrațiile șovinistice de 
pe strade.

Pe când s’a aplanată astfelă provisoriu cârta 
provocată de afacerea Hentzi în Ungaria,, s’a 
ivită în Austria o crisă parlamentară, care stă 
în strînsă legătură cu negociările dintre Austria 
și Ungaria pentru reînoirea pactului dualistă.

Partidele din parlamentulă austriacă și în 
specială Polonii nu se unescă cu stipulațiunile 
stabilite între guvernulă din Pesta și Viena cu 
privire la vama de petroleu. Maioritatea s’a 
unită în privința acâsta cu o propunere a de
putatului Suess din stânga germană și guvernulă 
era amenințată d’a fi desavuată față cu guvernulă 
ungurescă. Ministrulă de finance Dunajewski a 
declarată în comisiunea vamală, că ddcă va fi 
respinsă proiectulă guvernului, ministeriulă nu 
se va supune acestei hotărîrî, ci are de gândă a 
trage consecințele constituționale și a propune 
Maiestății Sale măsurile de lipsă spre a face să 
se primâscă învoiala cu guvernulă ungurescă; 
cu alte cuvinte că va disolva camera.

Organele Cehiloră au pledată pentru o ener
gică atitudine a maiorității în aceste critice mo
mente, spre a apăra interesele popdreloră Aus
triei. Pdte că au sperată, că din nouele alegeri 
partida autonomiștiloră va eși și mai tare.

Intr’aceea Polonii s’au mai socotită și, ce- 
•dendă insistențeloră ministrului Dunajewski, s’au 
hotărîtă a nu mai sprijini propunerea Suess 
și a face în loeulă ei o nouă propunere pentru 
urcarea vămii pe păcură cu 2 fi. în aură.

Suntemă curioși să vedemă ce resultată voră

Afacerea Hentzi în camera ungară.
In ședința de Luni, faimosulă Gsanady și-a desvol- 

tată interpelarea sa anunțată cu câteva dile mai nainte. 
£lti dise între altele:

Am sperată că demonstrațiunea câtorva oficeri aus- 
triaci dela 21 Maiu va deștepta pe d-lă Koloman Tisza 
din visurile sale auslriace (Viuă ilaritate.) Am sperată 
că la interpelațiunea lui Szalay și Ugron ministrulă Tisza 
va răspunde, că monumentulă lui Hentzi are să fiă de
părtată de pe pămăntulă ungurescă. Deărece însă mi
nistrulă președinte, în urma simțăminteloră sale austriace 
(îndelungă ilaritate) nu și-a împlinită nici aici datoria 
ca ministru ungurescă, îi adreseză următorea inter
pelare :

Considerândă, că și adi esistă încă în fortărâța 
dela Buda o tristă amintire a absolutismului, monumen
tală lui Hentzi, unulă din cei mai mari inimici de odi- 
nioră ai Ungariei, care a măcelărită junimea națiunei, 
pe honvezii, cari s’au luptată ca leii pentru libertatea 
constituțională în gloriăsa periodă dela 1848/49; consi
derândă, că acesta monumentă urgisită de națiunea ma
ghiară e situată la Buda în fața palatului regelui consti- 
uțională ală Ungariei, în a căruia inimă patriotică tre- 
iue să se înoiască sentimentală amară de durere de 
câte ori privesce la acestă monumentă ală lui Hentzi : 
întrebă pe d-lă ministru președinte Tisza, decă are de 
gândă a satisface dorinței echitabile și drepte a națiunei 
maghiare, ca monumentală lui Hentzi să fiă depărtată 
de pe teritorulă patriei nâstre, ală Ungariei?

Ministru-președinte Tisza scote o hârtiă din buzu- 
nară și citesce ună răspunsă ce l’a dată la o interpela- 
țiune in aceeași afacere în Ianuariu 1882. Era vorba 
atunci de evenimentele din 1848/49. Guprinsulă acestui 
răspunsă este pe scurtă următorulă:

După ce la 1867 pacea a fostă restabilită, amân
două părțile suntă datăre a uita ce s’a întâmplată la 
1848/49 și fiecare parte are datoria a aștepta dela cea
laltă, ca să’i concâdă d’a-și conserva monumentele sale 
din acelă timpă și acum, după ce noi amă ridicată mo
numente pentru honvezii noștri, să nu putemă noi tolera 
acelă unică monumentă din Buda, ar însemna lipsă de 
echitate și de simță de dreptate. Și ce însâmnă monu
mentală lui Hentzi? Insâmnă elă rușine pentru armele 
ungurescl d’atuncl? Nu. Elă însămnă, că într’ună răs- 
boiu așa de fatală, când stau față’n față națiunea și 
domnitorulă, potă fi eroi, pâte fi gloriă pe amândouă 
părțile. Dâr nici una din cele două partide nu voră 
trage de aici folosă, ci numai pagubă; trebue dâr să se 
ferâscă d’a provoca asemeni momente. £tă ce 'nsemnă 
acelă monumentă și nu ’nțelegă de ce vreți să faceți cu 
puterea din elă o rușine națională. Părerea acăsta a 
mea este și astădi aceeași și deci nu potă să iau nici 
o măsură în direcțiunea dorită de d-lă deputată. (Apro
bări în drâpta). Nu e bine, decă voimă ca să esiste buna 
înțelegere între armată și națiune, să se sgândărâscă va
nele trecutului nici din partea armatei, Iniei din partea 
năstră. (Vii aprobări în drâpta).

Alexandru Gsanady răspunde:
D-lă Tisza pâte de aceea nu voesce să depărteze 

monumentulă lui Hentzi, pentru că crede, că alături cu 
acesta i se va ridica odinidră și lui ună monumentă. 
(Rîsete). Râspunsulă nu-lă ia la cunoscință, pentru că 
se pdte întâmpla odată, ca acestă monumentă să fiă în
trebuințată odată pentru întocmirea unei mici revoluțiuni 
de care s’ar folosi ministru-președinte. (Mare și gene
rală ilaritate). Se mai pote însă întâmpla, că simțulă de 
onore și de propriu respecta ală națiunii va arunca în 
aeră acesta monumentă.

Președintele enunță că s’a luată la cunoscință răs- 
punsulă d-lui Tisza. Numai cei din stânga estremă nu 
s’au sculată.

Urmâză interpelarea contelui Apponyi asupra ul- 
timeloră întâmplări din sînulă armatei comune :

Scopulă meu este d’a aduce cestiunea de drepta 
publică în adevărata lumină, ca să eșimă din cerculă 
vițiosă, și drepturile și simțămintele legitime ale țării

nostre să nu fiă jertfite nici eu o iotă. Din tâte de
monstrațiunile, ună lucru e clară, că nisce persone cu 
posițiuni însemnate și cu infiuință mare în monarchiă 
’acă nisce declarațiuni asupra posiției de drepta publică 
a armatei și asupra spiritului ce domnesce în armată, 
cari stau în aspră contradicere cu principiele fundamen
tale ale dreptului publică ungurescă și cu forma de 
stată dualistică a monarchiei. Mai ântâiu întâlnimă 
teoria, după care armata se consideră numai ca aus
triacă, sâu cu intențiunea d’a se esprima că Ungaria 
n’are dreptă la acâstă armată sâu, ce este mai proba
bilă, spre a indica, că titlulă „împărată ală Austriei" 
conține și titlulă „rege ală Ungariei * Mai departe este 
teoria, că în spiritulă armatei nu pote să aibă locă de- 
câta fidelitatea cătră împăratulă Austriei și cătră idea 
imperială. Dâcă cu acăsta voescă să dică, că fidelitatea 
cătră împărată și împărățiă involvă ignorarea regelui și 
a regatului Ungariei, ba ca acâstă armată să formeze o 
insulă deosebită în marea dualismului, atunci este impo
sibilă a nu protesta contra unoră asemeni manifesta- 
iuni. Afară de virtuțile militare în sensă mai strînsă, 

spiritulă unei armate are și base mai adânci și 
acestea nu potă fi altele, decâtă alipirea cătră
tronă și patriă. (Aplause.) Se interpreteză falsă
fidelitatea cătră împăratulă, dâcă să înțelege ca ceva 
deosebită în contrastă cu fidelitatea cătră regele Unga
riei. Este în contra tradițiuniloră constituțiunii nâstre, 
decă unii voiescă a construi pentru armată o patriă fic
tivă. Nici odată nu va fi simțită în acestă țâră decâtă 
palriotismulă ungurescă. (Voci: Acăsta ei nu vreau s’o 
înț.elâgă) S’a observată că armata comună încă nu e 
pătrunsă de spiritulă dualismului. Aceste aparițiuni suntă 
de natură fârte delicată, dâr dâcă nu mai suntă spora
dice, încâtă considerațiunile tăcerii și trebue să ne lămu- 
rimă. Ca vechiu deakistă, țiu la instituțîunea armatei 
comune și tocmai pentru aceea adreseză întrebările mele 
guvernului. Armata trebue să fiă în deplină solidaritate 
cu poporulă. Acăsta solidaritate este a<ȘI amenințată, 
ntrebă der, ce are de gând să facă d-lă ministru-preșe- 

dinle? Elă trebue să delăture neajunsurile, căci are des
tulă putere pentru acăsta. De aceea întrebă :

După ce însemnați factori au desvoltată nisce pă
reri asupra posițiunei și spiritului armatei comune, cari 
stau în contradicere cu legile fundamentale de stată, cu 
independența Ungariei și cu organisarea dualistă a mo
narchiei; după ce influința oficială morală a acestoră 
factori face ca asemeni idei să devină dominante în ar
mată ; și după ce acâstă contradicțiune e păgubitore pen
tru monarchia austro-ungară și trebue să fiă delăturată: 
întrebă pe d-lă ministru-președinte, ce are de gândă să 
facă, ca posiția de dreptă publică a armatei comune, ca 
a unei armate împărătesei și regesc! austro-ungare, să 
fiă ferită de ori*ce rea interpretare și ca să fiă împede- 
cată sâu delăturată ori ce nisuință și ori ce stare, care 
are de scopă a lăți în armată ună spirită ce stă în con
trafacere cu legile nâstre fundamentale, cu independența 
de stată a Ungariei, precum- și cu organisarea dualistică 
a monarchiei, sâu din care ar resulta o asemenea ur
mare ?

Ministrulă - președinte Tisza spune, că dela 1867 
s’au mai aucjită aserțiuni ca cele din cestiune, ele ne-au 
atinsă neplăcută, dâr națiunea n’a vădută în ele ună 
mare periculă și avu dreptate. De când e ministru tot- 
dâuna s’a străduită a susține bunele relațiunl cu armata, 
sub două condițiunl: 1) ca armata comună se nu fiă 
numită străină, cum să întâmplă de multe ori, (Aprobări 
în drâpta). 2) ca cercurile conducătâre ale armatei să 
recunâscă prin fapte că acâstă armată este armata mo
narchiei, ce stă pe basa dualismului. (Voci în stânga 
estremă: ei nu o cunoscă acâsta.) D-lă Tisza 4'ce mai 
departe că nu să pote face responsabilă la armată pen
tru aserțiunile unoră bărbați, cari nu au conducerea fap
tică a armatei în mâna loră. Nu pâte vede ună pe
riculă , deârece nu este iertată a presupune, că acela 
care nu numai este capulă armatei ci și ală monarchiei, 
gândesce altfelă de cum s’a obligată la încoronarea sa. 
Elă, Tisza, desaprobă purtarea unoră membrii ai arma
tei, care facă greșeli, dâr acestea nu le ascrie armatei 
întregi și va apăra instituțiunea acesta, până atunci, 
până când ea va sta pe basa legii, contra tuturoră ace
lora, cari o proclamă de străină și deștâptă ură contra 
ei. (Aprobări în drâpta.)

Cornițele Apponyi nu e mulțămită cu acestă răs
punsă, prin care ministrulă dice că nu pote face nimică 
pentru dorințele națiunei. Elă, Apponyi, a vorbită de 
nesce manifestațiuni ale unoră persone tarte înalte, din
tre cari una ocupă celă mai înaltă rangă în armată și 
am întrebată pe d. ministru, că ce are de gândă să facă 
ca să nu se mai repete lucruri de aceste. După ce
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crede că trebue să se facă ceva în direcțiunea acâsta, nu 
pote lua la cunoseință respunsulă ministrului. (Aplause 
vii în stânga.)

Ministrulă Tisza declară, că nu vrâ să facă pole
mică. Nimenea nu pole cere dela dânsulă ca să des- 
vâlte aici programe asupra unoră pași singuratici. Cu 
privire la direcțiunea generală s’a esprimată: cu acăsta 
a fostă datoră camerei.

Maioritatea camerei a luată apoi spre sciință răs- 
punsulă ministrului, în contră a votată oposițiunea 
întrăgă.

SOIRILE BILEI.■

M. Sa monarchulă a decorată pe doctorulă P a s - 
teur cu crucea de cavaleră ală „Ordinului Franciscă 
losifă*.

—x —
Fișpanulă Brașovului, contele Andreiu B e t h 1 e n, 

a fostă însărcinată, prin decisiunea M. Sale la propunerea 
ministrului de interne deocamdată provisoriu cu agen
dele fișpanului Sibiiului, precum și cu presidiulă universi
tății săsesc!.

—x—
Din comit. Hunedârei ni se scriu următorele: »Cine 

ruinăză pe economi și prin ei țâra? Cârmuitorii cei răi 
ai țării! In Transilvania economia capitală e crescerea 
viteloră; acestea pănă acuma s’au crescută și sporită în 
cursă liberă, acuma însă se pună pedeci. Tote pădurile 
din partea oficiului s’au oprită, încâtă nici ună felă de 
vite nu este ertată pe lângă grea pedăpsă să între în 
ele. Domnii dică, că acestea prădăză pădurile. Der pănă 
acuma pentru ce nu le-au prădată? Totă acele păduri 
au fostă, cari suntă și acuma, și numai acelea s’au pră
dată, cari au fostă ale omeniloră particulari, tăindu-le 
din pămentă și formându-și locă arătoră. Ce strică vita 
în pădurea de 6—8—10 metri de înaltă? Scimă și pri- 
cepemă și noi că în tăetură nu e bine să umble vite, 
căci rodă odrasla cea tînără și apoi tăietura și pănă 
acuma a fostă din partea antistiei comunale strînsă o- 
prită; amă sciută noi acăsta fără de a ni se porunci 
acuma din partea mai „mariloră». Omenii cei mai 
săraci cari avău 2—3 capre și vre-o 2—3 oi, pote și 
vre-ună vițelă ori vacă cu cari îșl țineu casa și mai 
vindeau câte una două spre a’șl pute plăti darea, arun- 
curile etc., acuma fiindă cu totulă opriți din pădure, 
voră fi nevoițl să-și vândă totă și să ia bățulă de drumă. 
Vedemă că cârmuitorii nici în poienele cele multe din pă
duri nu dau voiă economului a’șl trimite vita să pășuneze; 
ei 4<cil că tdte acestea trebue sămănate, ăr a despoia 
lemnulă tînără de coje și a o trimite în țări străine este 
ertată? Sâmbătă în 25/5 s’a bătută toba dela casa o- 
rașului Deva, că la despoiatulă de căjă de goronă trebue 
vre-o 500 ămenl cu plată bună, cari voiescă să se în- 
sinue la ună d-nă Ekstein. Acesta e în adevăru pradă 
de pădure, ăr nu decă umblă vr’o vită în pădurea mare 
și pe poeni. Der vorba aceea: cum îșl veră așterne 
„domnii* așa voră durmi. Sărăcindă țăra, rău le va 
merge și loră.«

—x—
Tarifulă vamală autonomă ală României, care s’a 

sancționată de regele și care’autorisă pe guvernă a a- 
dăoga o suprataxă pănă la 30 la sută asupra valorii 
mărfuriloră și produseloră importate în România din sta
tele ce ară supune mărfurile și produsele române la su
prataxe deosebite, va intra în vigăre la 29 Maiu v. c.

—x—

Primăria opidului Șiria (Vilagos) ne rogă a pu
blica următărele: „Fiindă greșite datele calendareloră 
cu privire la timpulă ținerei tărguriloră nostre de țâră, 
atâtă întru interesulă publicului câtă și pentru orientare 
la formarea noului calendară, venimă cu oficiâsă stimă 
a anunța că de aci încolo târgurile nostre de țără în Și
ria se voră țină în următorulă timpă ală anului: 1) După 
calendarulă vechiu, în a treia Sâmbătă și Duminecă din 
postulă Pasciloră. 2) După calendarulă nou, în Sâmbăta 
și Dumineca ce urmeză după prima luniu. 3) După ca
lendarulă vechiu, în Sâmbăta și Dumineca dinainte de 
sârbătârea «Schimbărei la față a Domnului". 4) După ca
lendarulă vechiu, în prima Sâmbătă și Duminecă înainte 
de postulă Crăciunului.

—x—
Maialulă scolariloră români din Rodna vechiă 

s’a ținută în 2 luniu st. n. a. c.
—x—

„L’Indâp. roumaine* înregistrâză sub reseryă sgo- 
motulă că puterile au începută să trateze pentru revisu- 
irea parțială a tractatului din Berlină, și anume a art. 
52, care opresce mănținerea de fortărețe pe Dunăre, dela 
Porțile de fieră și pănă la guri. Cu modulă acesta Ro
mânia va fi autorisată să facă lucrări de apărare d’a- 
lungulă Dunării.

—x—
Maialulă eleviloră dela gimnasiulă română gr.- 

orientală din Bradă, se va arangia Duminecă în 25 
Maiu (6 luniu) a. c. lângă „Podulă Coșii" (drumulă 
Crisciorălui). Venitulă e destinată pentru fondulă elevi
loră bolnavi dela acestă gimnasiu. Intrarea de familiă: 
80 crucerl, de personă: 50 crucerl. Inceputulă la 10 
ore a. m. Oferte mărinimose și suprasolvirî se voră chita 
pe cale Ziaristică.

—x—
Ministrulă română de răsboiu a încheiată ună con

tractă cu o casă italienâscă, care să trimâță în Româ
nia mai mulți Zidari a cărora specialitate este d’a lucra 
la bolțile fortificațiuniloră. Deja au sosită 47 de aseme
nea lucrători.

—x—
„Liberalulă" spune că în Iași s’au înființată ur- 

mătdrele fabrici, pentru care cere sprijinulă publicului, 
fabrică de frânghiă, de corteluri (umbrele), de cravate și 
de pervazuri de plușă.

—x—
Sub firma K. Ilovsepean & G-ie s’a înființată în 

Brașovă de curândă ună comerciu de agentură, co- 
misione, consignațiune, spedițiune și incasso. Scopulă 
acestei întreprinderi este mijlocirea esportărei și impor- 
tărei de producte brute, precum și de fabricate și ma
nufacturi de totă felulă, prin înființarea de sucursale în 
orașele principale ale Austro-Ungariei și României, ale 
peninsulei balcanice și ale altoră provincii orientale. Ba- 
sată pe esperiențele câștigate în relațiile întreținute în 
decursă de 36 ani aici și în diferite alte orașe ale Ro
mâniei si Bulgariei, și totodată încurageată de amicii săi, 
numita firmă face primulă pasă întru realisarea scopu
lui susă atinsă prin aceeacă s’a decisă atrămite pe unulă 
din proprietarii firmei via Bucurescl-Giurgiu prin orașele 
orientale Vidină, Rahova, Nicopole, Sistovă, Rusciucă, 
Turtucaia, Silistra, Șumla, Varna, Constantinopolă, Smir
na, Dede-Agac, Demoțika, Adrianopolă, Filipopolă, Sofia 
și Vraka, pentru ca să înființeze sucursale și totdeodată 
să încheiă afaceri de comerciu. Toți fabricanții și co- 
mercianții, cari dorescă a întră în relațiunl de comerciu 
cu orașele acum menționate prin mijlocirea firmei nu
mite, suntă rugați a’i comunica eventualele disposițiuni 

ale Dumnialoră pănă la 15 luniu anulă curenlă. Tote 
Ziarele, care să interesâză de promovarea comerciului 
suntă rugate a reproduce acâstă notiță.

—x—
Ministrulă T re fort a «pricopsită» cu câte 50 fi. 

pe preoții gr. or. Vasilie Ram os ană, Dumitru Ivană 
și Tanasie Von ia.—Voră fi suferindă de călduri, și le 
trebue răcorelă. „k

—x—
Regele și regina României au inspectată în di- 

lele acestea garnisonele de pe marginea Dunării, dela 
Giurgiu pănă la Turnu-Severină. Când Yachtulă regală 
română a trecută pe Dunăre, Bulgarii i-au făcută ovă- 
țiunî, mai alesă în Vidină, unde Yachtulă princiară bul
gară i-a eșită părechei regale române înain'e spre a’i da 
distincțiunile de ondre. Și de pe litoralulă sârbescă s’au 
dată salve de salutare în onorea părechei regale române. 
Pe când regele inspecta garnisonele, regina visita scâlele 
și spitalele.

O interpelare iu adunarea comitatului 
Clușiu.

Clușiu, 27 Maiu 1886.
In 24 Maiu n. s’a ținută adunarea generală de pri- 

mă-veră a* comitatului Clușiu. Dintre Români s’au pre- 
sentată la acestă adunare numai trei, adecă doi proto
popi și ună preotă. Nu-i mirare, cei dreptă, dâcă pe 
Români îi aflămă așa de disgustați de a lua parte chiar 
și la adunarea comitatensă, deorece trista esperiență i-a 
convinsă, că adversarii noștri chiar cu călcarea legiloră 
paralisâză orl-ce activitate publică a Româniloră. Cu tote 
acestea nu potă se aprobă nepăsarea acâsta a inteli
genței ndstre românescl, deârece datorința fie-căruia este 
de a persevera în lupta pentru drepturile poporului cu 
tenacitate pănă în sfârșită și a nu da prilegiu dușmani- 
loră să ne cjică că nepăsarea nostră este vina neajunse- 
loră nostre.

Cu durere vină a face cunoscută onor, publică ro
mână, că mai multe comune curată românescl, pe teme- 
iulă decisiunei representanței comunale, s’au înscrisă ca 
membre la „Kulturegylet. * Intre aceste comune voiu să 
amintescă ca de esemplu Șărmășelulă, o comună mică 
din Câmpiă, a căreia populațiune e curată română și 
care nu este în stare să-și plătescă regulată nici măcară 
învățătorulă său, nu-și vede capulă de năcazuri, și cu 
tote acestea s’a înscrisă între membrii fundatori ai „Kul
turegylet,-ului cu 100 fl. v. a. întrebă acum, dre preo- 
tulă acestei comune vrednică este să mai porte numele 
de părinte ală acestui poporă ?

Ve(ji acestea suntă pentru poporă urmările, când 
are ună preotă ignorantă, care cu lunile întregi nu-țl 
prinde o gazetă în mână. Lasă că cutezanța .patrio- 
țiloră kulturegyletiștl" a trecută tote marginile, așa câtă 
pretutindenea cerșescă, ba chiară și cu ocasiunea con- 
gregațiunei acesteia cerșiră ajutoră chiar și dela cei 
trei Români ce erau de față, dâr ună omă consciu ide 
sine Ie va sci în cașuri de acestea să le dea răspunsulă, 
pe care ’i l’a dată cu ocasiunea acesta preotulă română 
din Juculă inferioră, d-lă Vasiliu Popescu. Acestă 
vrednică preotă făcu cu ocasiunea acesta o interpelare 
d-lui viceșpană în causa »irredentel române*. D-sa Zise 
că mai de multă a avută de cugetă să facă acâstă 
interpelare, dâr fiindcă nici la congregațiunea de tdmnă 
din 3 Octomvre a. tr. și nici la cea de iârnă din anulă 
acesta n’a fostă invitată, abia acuma îșl află prilegiu pentru 
desvoltarea interpelăreî sale. PurceZând din împrejurarea : 
că din causa «irredentei rom.“ d. interpelantă V. Popescu 
fu suspiționată și piovocată — cu urgință — pe cale 
oficiâsă de subpretorele cercului Clușiu, ca în Z°rI de 
Zi, sculându-să din așternută, să se presinte pe Z'ua de 
28 Septembre a. tr. ,1a oficiulă poștală din Apahida, unde 
a trebuită să mârgă pedestru de și tocmai atunci era 
bolnavă de ună picioră, — și acesta s’a întâmplată din 
simpla împrejurare, că la adresa d-sale i-a sosită o 
scnsore din România, care din oficiu fu desfăcută și 
despre care s’a constatată, că era cu totulă nevinovată.

FOILETON O.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

De aici înainte le trecu omeniloru pofta de a 
mal încerca să fugă. Numai cu unu numără destulă 
de mare de puteri era îndreptățită călătorul ii nostru se 
nădăjduiască, că ’și va pute îndeplini planulă seu. Elă 
suferise până acum destule perdcrl, ori și ce altă slă
bire ară fi făcută espedițiunea proiectată cu neputință.

' Trecând Stanley și cu âmcniî săi laculă, se în
drepta spre nord-vestă prin țâra Uguha. Locuitorii 
de aici se arătară prietinoșl și prevenitori și vendură 
călătoriloră bucatele loră cu prețuri moderate. Era 
însă bătătoră la ochi, cum căutau ei să nu dea față cu 
Stanley și cu Frank.

Asupra acestei ciudate purtări îi dete ună Arabă 
lui Staley următorea deslușire: „Vaguha dică, că cum 
potă să fiă omenii albi buni la inimă, decă nu vină 
la ei pentru negoță, decă piciorele loră nu se vădă 
nici când și decă pururea simtă învăliți cu haine dela 
capă până la piciore ? Nu’ml spune, că suntă buni și 
prietinoșl!... Nu sciu, pare-că nu suntă ei, cum ar 
trebui să fiă. In ori ce casă nu e lucru curată cu el, 
și de bună semă trebue că suntă vrăjitori. Mai bine 

e, să nu dai față cu ei, ci să rămâi închisă în casă, 
până când trecă mai departe."

Stanley găsi, că Vaguha au o mare atragere 
pentru cioplitulă în lemnu. Ușile loră erau împodo
bite cu felă de felă de sculpturi și crestături, tot odată ei 
oferiau spre cumpărare vase de lemnă forte frumosc.

Valea Uliombo din Uvinza, prin caro trecură mai 
încolo călătorii noștri, era de o frumsețe deosebită. 
Cu atâtă mai urîți li se părură loră locuitorii acestui 
ținută, cari de altfelă se arătară cu destulă prieteniă. 
Locuitorii aceștia umblau goi de totă și locuiau în 
nisce colibi mici și rotunde, acoperite cu erbă, ale că- 
roi’ă întrărl nu erau mai ’nalto de 75 centimetri. Nu 
numai locuințele loră erau stupă de necurățenia, dară 
și trupurile loră erau așa de neîngrijite, încâtă pielea 
loră sămăna forte multă cu pielea unui rinoceră. Fața 
loră este apropo îngrozitorc. Buzele loră grozavă de 
grose stau în continuă deschise și nasulă lorii este așa 
de turtită, încâtă abia se observă de cealaltă parte a 
feței. Părulă loră este prefăcută „în brazde, deluri și 
globuri." Intregă trupulă este tetovată (crestată) și 
acoperită cu cercuri, cuadrate și cruci. Piciorele loră 
suntă răh făcute ; tălpile sunt tari întocmai ca niște copite, 
eră pe piciore se vede o cojă grdsă de noroiă întărită.

Stanley nu putu caracterisa, ceea-ce vădu aici, 
decâtă numai și numai cu vorba „grozavă!" — Ca po- 

dobe purtau omenii aceștia fășiî înguste de piele de 
maimuță, bucăți de ose de gorilă, corne de capră, 
scoici, încingători de sforă ș. a. Mai cu sâmă gâtulă 
și’lă împodobiau cu capete de șoreci și cu piei de vi
peră. Ei erau așa de mândri de „frumosa" loră făp
tură și de „drăgălașa" loră față, încâtă pe Stanley îlă 
țineau de grozavă de urîtă, și ce e mai multă, se în- 
doiau, decă în ailevără este omă, seu nu.

„Va-a-a-antu!a (Și aceștia suntă omeni!), strigau 
ci cu mirare, privindă la Stanley și la soțulă său eu- 
ropeiiă. La despărțire ei îl dăruiră cu mână slobodă 
pe călători și-I petrecură, până când eșiră din ți- 
nutulă loră.

In 5 Octombro ajunse caravana la sătulă Riba- 
Riba, la marginea temutei țări Manycma. Aicea se 
află și punctulă de despărțire ală apeloră, care curgă 
spre laculă Tankanika și ală acelora, care curgii spre 
vestă și se varsă în Lualaba.

Cu câtă înaintau mai multă călătorii noștri, cu 
atâtă mai frumose se făceau și ținuturile, și cu atâtă 
se arăta mal multă îmbelșugarea, ce o desfășurase na
tura aicea.

„Intregă tabloulă", dice Stanley, „l’a împodobită 
natura cu ună vestmentă verde cu cele mal minunate 
variațiuni. Ea a poruncită munțiloră să slobodă din 
sînulă loră isvârele cele mai limpedl, colineloră să se 
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Considerândă deci, că nici secretulă corespondențeloră 
private nu este asigurată, considerândă că tocmai dăcă 
acea scriere ar ti conținută proclamația „irredentei* d. 
supretore nu era îndreptățită a-lă suspiționa pe numi- 
tulă preotă, deărece aslfelă de proclamațiuni puteau să 
vină la adresa cuiva cu totulă fără scirea și consimță- 
mentulă său, cum s’a întâmplată d e. chiar și cu D-lă 
ministru-președinte, cu „Kulturegyletulă" și alții, cari de 
asemenea au primită astfelă de proclamațiuni; conside
rândă că preoții români și peste totă națiunea română 
de nenumărate ori a dată probe despre fidelitatea loră 
cătră patriă și tronă, și cu tdte acestea astădl li să im
pută nepatriotismă, ba subpretorele din cestiune avu în- 
drăsnâla de a afirma în presența d-lui preotă Popescu, 
că preoții români suntă aceia, cari împartă proclamați- 
unile «irredentei române" ; considerândă că ună omoră 
întâmplată totă pe acelă timpă în Juculă inferioră, din 
causa unui amoră, fu de asemenea vestită chiar și pe 
cale diaristică ca urmare a «irredentei române", despre 
care poporulă din aceea comună nu avea și nici pănă 
astădl n’are cunoștință, considerândă că d. preotă Vas. 
Popescu și cu acăstă ocasiune fu suspiționată; conside
rândă în fine că acum, în 4 Aprilie, după ce turbură- 
rile provenite din causa închipuitei .irredente" erau deja 
aprOpe cu totulă liniștite, d. solgăbirău ală Mociului în
cepu a resuscita din nou causa „irredentei române,' 
provocândă pe preoți ca să documenteze în scrisă că 
n’au primită acea proclamațiune: Din considerațiunile 
aci enumărate, d. preotă din Juculă inferioră, Vasiliu 
Popescu, interpelăză pe d. vice-comite, dăcă are știre 
despre t6te aceste abusuri ce le comită organele subal
terne, și decă are cunoștință îlă rogă — după ce ne
vinovăția ’i s’a constatată — ca să-i dea satisfacțiune 
și să pășâscă pentru împedecarea acestoră batjocuri.

La acestea d. viceșpană a răspunsă că nu are scire 
despre cele înșirate de interpelante și îi propune acestuia 
ca se-și dea jalba în scrisă, promițându-i că-i va da sa- 
tisfacțiunea cerută pentru vătămarea de onore.

In fine d-lă protopopă ală Clușiului Gavrilă Popă 
comentă interpelarea de mai susă, întrebândă pe d. vice 
comite, că ce împrejurare a îndemnată pe d. solgăbirău 
ală Mociului, ca acum, când spiritele erau mai liniștite, 
să resusciteze din nou causa „irredentei», provocândă pe 
preoți ca să-și dea reversă în scrisă prin care se probeze 
că ei n’au primită proclamația .irredentei ?“

La acesta d. vice-comite a răspunsă că numita pro- 
basâză pe temeiulă unei ordinațiunl mai înalte.

Informatorulă. 
vocare se

Manifestulii lui don Carlos.
Carlos a adresată Spaniolilor^ urmălorulă ma-

(Va urma.)

Don 
nifestă:

Spanioli! Usurparea comisă la mărtea regelui Fer- 
dinandă VII se va confirma încă odată prin proclamarea 
de rege ală Spaniei a fiului vărului meu Alfonso. Stră
moșii mei au protestată în contra violărei celei dântâiu 
a drepturiloră năstre și în contra tuturoră manifestăriloră 
ei succesive, după cum am făcută și eu în contra ac
tului pretoriană dela Sagunto, fiindă secundată în acăstă 
protestare de brațele văstre bărbătești și de inimele 
văstre curagiăse. Adâncă convinsă că nu pote esista 
nici stabilitate în legi, nici siguranță în instituțiunl de
câtă la adăpostulă monarchiei legitime, am luptată pentru 
drepturile mele, cari erau chezășia prosperității văstre, 
pănă când tote resursele materiale ml au săcată.

Astăzi reînoescă această protestare, nu cu armele 
în mâni, dăr cu o energiă totă atâtă de mare, afirmândă, 
cu mai multă tăriă, decă se pote, decâtă în celelalte 
ocasiunl, hotărîrea mea neclintită, de a manțină, cu aju- 
torulă lui Dumnedeu, drepturile mele în totă întregimea 
loră, și de a nu primi nici ună felă de împăcare seu 
transacțiune.

Drepturile mele, cari suntă identice cu ale Spaniei, 
nu suntă mai puțină călcate în piciore prin presența pe 
tronă a unui prință sâu a unei princese, instrumente în-

împodobescă cu cele mai frumose flori, eră în văi a 
aședată o vegetațiune bogată, ce râspândesce în jurulă 
său parfumurile cele mai plăcute. Ea a împletecită 
împrejurulă stânciloru cununi de 
împodobită trunchi! arboriloră cu 
fostă alungată departe de aici."

Și cu totă acăstă frumseță 
nu este plăpândă și dulce. „ 
grose; ele taie ca cuțitele și împungă întocmai ca niscc 
ace. Trestia e venjosă și cresce înaltă 'ca bambusulu. 
Lianele suntă grose și lungi ca și nisce funii dela co- 
rabiă; spinii loră suntă nisce cârlige de oțelă. — In 
Manyema natura devine în frumsețea sa și în desvol- 
tarea putere! sale aprope îngrozitore. Totă omulti 
trebue să fiă cuprinsă de respectă față de densa."

Calea ducea aci prin păduri aședate prin locuri 
înalte, aci prin văi și prin cotituri întunecăse, în care 
nu arare-ori se audia mârăitulă răgușită ală gorililoră.

Indigenii din Manyema se destingeau prin statura 
loră bine făcută, și ceea-ce i-a surprinsă mai multă pe 
călătorii noștri!, prin purtarea loră destulă de amicală. 
Armele loră erau mai bine alcătuite, decâtă ale celor
lalte seminții. Peste mijlocu ei purtau o învelitore 
de piele de antilopă. >

plante acățătore și a 
muschiu. Ncrodirea a

natura africană totu 
Erburile simtă tari și

consecințe ale revoluțiunei, decâtă prin proclamarea re- 
publicei; și pentru a nu le afirma în modulă celă mai 
eficace, voiu urma totdeuna, fără a se esita, calea și 
voiu alege procedurile cari mi le va dicta datoria.

Spanioli! țtece ani petrecuți departe de voi, în a- 
mărăciunile esilului, der în decursuiă cărora sufletulu 
meu a fostă totdeuna în locurile îmortalisate prin vite
jiile vostre și ale strămoșiloră voștri, ml-au arătată t6lă 
mărimea statorniciei vdstre. Nu potă să răspundă mai 
bine la mișcătorele dovedi de fidelitate, care mi le tri
miteți fără încetare, decâtă sigilândă din nou prin acăstă 
protestare legăturile nedestructibile, cari ne lăgă unii de 
alții și asigurându-vă că pănă în celă din urmă momentă 
ală ei, vieța regelui vostru legitimă va fi întregă a vostră. 
— Lucerna 20 Maiu 1886 — Carlos.

Privire istorică asupra trecutului politică ' 
socială și națională al „Ducatului Bucovina".

(Urmare.)
Cele ce au urmată mai departe în acista cestiune 

suntu cuprinse în protocâlele ședințeloru respective ale Co
mitetului societății politice „Concordia."

Etă-le reproduse în tocmai după cum sunt cuprinse 
ele în protocâlele „verificate" din acele ședințe:

Protocolulu Nro. XI — asupra ședinței ținute în 
4iua de 1 Ianuariu 1886 st. n. de cătră Comitetulă so
cietății politice .Concordia» în Cernăuți sub presidiulă 
d-lui președinte ală «Concordiei" Ionă I. Bumbacă și în 
presența următoriloră domni membri ai comitetului: Mi- 
haiu Cantimiră (controloră), Ștefană Cantimiră, Simionă 
Cernușca, Constantină Florea (ală II. vice-președinte), 
Georgiu Ostafi, Tdderă Voitcu, Grigoriu Halipă (secretară) 
și ca 6spe de membru ală societății „Petrea Bilous."

D-lă președinte bineventâză pe domnii membri pre- 
senți ai comitetului și escusă pe d-lă prjm-vicepreședinle 
Leo de Rey, carele invitată fiindă la acesta ședință în
semnată, ne-a înștiințată, cumcă d-sa nu va veni, de- 
6rece este invitată la „prdnduZw solemnă" dată de pri- 
marulă orașului Cernăuți în diua de anulă nou 1886 
st. n. adecă: tocmai în acâsta cji și la acesta 6ră, în 
care avemă a ține ședința de față, și că din acâsta causă 
se află împedecată a participa la ea. De-asemene îlă 
escusă președintele și pe d-lă Dionisiu Voronca (casară), 
carele încă ne-a înștiințată, cumcă avendă serviciu la te- 
legrafu pănă la 2 ore p. m., nu va puți veni la acista 
ședință ținută de comitetă pe la 12 6re amidă-di.

Mai departe bineventâză președintele pe d-lă 6spe 
„Fetrea Bilous» și referâză asupra adunănloră plenare 
din Suceva și Rădăuți, convocate acolo pe dilele de 24 
și 25 Decemvre 1885 st. n., conformă decisiunii adunării 
plenare ținute în sala magistratului din Cernăuți în <}iua 
de 29 Noemvre 1885 st. n., în presența de 419 partici- 
panțl. După acestea tace cunoscută președintele cumcă d-sa 
în diua de 31 Dec. 1885 s n., adecă în diua premergâ- 
t6re, a întrunită la sine pe domnii candidați: „M. Pitey, 
I. G. Sbiera și V. Morariu,» cumcă le-a referată asupra 
adunăriloră plenare din Sucâva și Rădăuți, unde s’au 
anunțată alegâtoriloră tustrele candidaturi ale d-sale, fără 
însă de a se fi agitată în specială pentru vre-una din ele, 
și’n fine, cumcă a sondată pe câtă s’a putută disposițiu- 
nile alegătoriloră față cu aceste trei candidaturi, și le-a 
spusă, cumcă acuma am ajunsă la punctulă decisivă: 
unde societatea politică „Concordia" respective Comite- 
tulă ei trebue să se pronunțe pentru vre-ună candidată, 
adecă să-lă proclame în publică de ală său și apoi să-lă 
sprijinâscă din răsputeri, întocmai după cum i s’a man
dată din partea adunării plenare ținute în 29 Noemvre 
1885 st. n. în Cernăuți.

Și fiind-că lucrulă este delicată, causa sântă și se- 
ridsă, cumcă d-sa i-a rugată pe acei trei candidați nu
miți mai susă, ca ei în deplină cunoștință de causă, în 
deplină aprețiare a intereseloru naționale patriotice buco ■

■ vinene în genere și în specială ale tinerei Societăți poli-
■ tice „Concordia," cu cea mai mare resignațiune propria, 

și conduși numai și numai de binele comună națională 
patriotică se hotărască d-loru între sine: care sS remâie

candidată definitivă ală „Concordiei" și cari alțî doi 
se retragă dela ori-ce candidatură."

Mai departe împărtășesce președintele, cumcă d-lă 
Morariu fn acea întrunire din 31 Decemvre 1885 st. 
luândă celă dintâiu cuventulă, după ce audise espli- 

„Concordiei' și considerațiunile ară- 
, făcu președintelui următorea în-

ca
se

V.
n.
cările președintelui 
tate de elă mai susă 
trebare:

„Are societatea politică „Concordia» vre-ună fondîi 
disponibilă, spre a pută acoperi tăte spesele recerute prin 
înscenarea unei agitațiuni energice și satisfăcâtore la ale
gere de întreprinsă?11

La acăsta întrebare a d-lui V. Morariu a răspunsă 
președintele „Concordiei,» „cumcă societatea amintită este 
de abia la începululă activității sale, este săracă de totă 
și cumcă prin urmare nici nu posede vre-ună capitală 
propriu disponibilă.»

D-lă V. Morariu luândă acestă răspunsă la cunoș
tință, făcu apoi următărea propunere:

„Considerândă, cumcă societatea politică „Concor
dia' nu posede nici ună fondă propriu, spre a pute dis
pune de elă, și considerândă, cumcă nici o agitațiune 
energică și cu oreșl-care prospecte de succesă nu se pdte 
face fără mijkîcele recerute, și’n fine considerândă, cumcă 
districtele, ce au a alege, nu numai că suntă forte de
părtate de reședința societății, deră ele suntă încă și fărte 
mari, apoi elă propune: ca candidatulă ce se va pro
clama de „Concordia» să pună la disposițiunea acesteia, 
respective comitetului ei suma necesară, spre a pută în
treprinde o agitațiune cu suceesă, și astfelă a asigura 
salvarea onorii societății și a candidatului ei, întrunindu’i, 
dăcă nu majoritatea voturiloră apoi celă puțină o mino
ritate însemnată."

Mai departe împărtășesce d-lă președinte, cumcă 
domnii candidați: ,M Pitey, I. G. Sbiera și V. Morariu 
acceptară în principiu propunerea de mai susă a d-lui 
V. Morariu, și cumcă numai d-lă praeses M. Pitey a 
adausă: cumcă atâtu candidatulă câtă și suma ce o va 
trebui se-o depue candidatulă la disposițiunea Comitetu
lui, — acesta s'o fixeze comitetulu în o ședință a sa.*

In fine mai spune președintele, cumcă d-lâ profe- 
I. G. Sbiera a declarata atunci, cumcă d-sa, nefi- 
în stare a pune nici o sumă la disposițiunea comi-

soră 
indă 
tetului spre scopulă agitării, îșl retrage candidatura sa 
anunțată, și că prin urmare remânu de considerată nu
mai candidaturile d-lui praeses M. Piteij și a d-lui V. 
Morariu.

Deschiclendă președintele în Comitetă discusiunea 
asupra acestei chestiuni, aduce mai ântâiu la desbatere 
propunerea făcută de d-lă V. Morariu, și răgă pe on. 
comitetă, ca acesta să decidă mai ânteiu asupra ei, 
adecă: »să impunemă candidatului primirea și împlinirea 
condițiunii de mai susă, înainte de ală proclama ca can
didată ală „Concordiei», său să nu-i impunemă acâsta 
condițiune propusă de d-lă V. Morariu?"

Necombătendă nimenea propunerea D-lui V. Mo
rariu, ia cuventulă D-lă Ștefană Cantimiră și face ur- 
mătorea propunere:

(Va urmă.)

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.»)

PARIStJ, 2 luniu. — Crisa din causa ces- 
tiunii prințiloră continuă a dura. Freycinet a 
declarată în comisiunea camerii, că elă intențio- 
n6ză să espulseze pe pretendențl, anume pe con
tele de Parisă și pe fii acestuia Jerâme și Vic
torii Napoleoni. Cu privire la ceilalți prinți 
guvernul ă îșl reservă a decide facultativă. Se 
crede că comisiunea va hotărî în acestă sensă.

PARIStJ, 3 luniu. — Comisiunea camerii 
a hotărîtă după o lungă desbatere, la votare se
parată, cu 6 contra 5 voturi, ca espulsarea mem- 
briloră fosteloră case domnitdre să fiă obligătdre 
și generală. Freycinet declară, că elu nu’și 
pdte lua nici o îndatorire și că va raporta con
siliului de miniștri,

AlUDtJ, 4 luniu. — In afacerea turbură- 
riloră din localitate, instrucțiunea a constatată, 
că gendarmii au fostă atacați cu bețe și că au 
dată nouăsprezece focuri. Trei persdne au fostă 
omorîte, șăse rănite. P.oporațiunea e liniștită. 
Turburările nu s’au pricinuită prin motive po
litice.

(Gendarmeria se 
contrabanda de vină 
flictulu.)

VIENA, 4 luniu. 
Reichsrath a primită, 
desbatere, cu 30 contra 15 voturi, propunerea 
lui Grocholski, după care propunerea Suess s’a 
respinsă, ca să aviseze pe membrii loră din co
misiunea vamală a stărui pentru sporirea vămii 
pe păcură cu 2 fi în aură. Comisiunea vamală 
a Reichsratului ține adl la amădi ședință ca să 
desbată cestiunea petroleului.

VIENA, 2 luniu. — Ambasadorulă 
ungară din Bucuresci a telegrafiată, că 
nulii românu, ca și celă austro-ungară, 
pusă, ca mărfurile austro-ungare, care au 
granițele după 31 Maiu se voră tracta pănă la 
10 luniu 
adausuri 
mărfurile

trimesese ca să împedece 
și de aci se născu con-

— Clubulu'Poloniloră din 
după o grea și violentă

austro- 
guver- 
a dis- 

trecutu

română, fără 
va dovedi că 
de 23 Maiu.

după tarifulu generalii 
de retorsiune, dăcă se 
s’au comandată înainte

DIVERSE.
UnO împărțitoru postalu modelă. — fiarele poștale 

anunță mărtea factorului Adamă Șavă în etate de 81 
ani, care a servita ca împărțitoră dela 1843—1884.

S’a calculată că bâtrânulă Adamă, cum se numia 
elă prin partea locului, a umblată în timpulă carierii 
sale 212,530 mile engleze, adică o distanță egală cu de 
optă ori împrejurulă pământului.

Editorii: Iacobă Mureșianu. 
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



GAZETA TRANSILVANIEINr. 115. 1886.

Qursulft Ia bnrsa de Viena
31 din Maiă st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 105.40
Rentă de hârtiă 5% . . 95.85 
împrumutată căiloră ferate 

ungare........................154.—
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.60

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 128 75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 118.—

Bonuri rurale ungare . . 105.30
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105 20
Bonuri rurale transilvane 105 20

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

vină ung.........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung..................................119 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 85.10 
Renta de arg. austr. . . 85.50
Renta de aură austr. . . 117 90 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 879.—
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 281.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.— 

! Londra 10 Livres sterlinge 126.65

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 20 Maiă st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 95— 96—

> convert. (6%) . . 86Va 87Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31 — 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1041/a 105—

* » » (5°/o>' • 87— 88—
» » urban (7°/0) 101— 102—

> (6°/0) . . 93— 94—
» » > (5% . . 83— 84—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« » » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 14' 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.03

Cursuiu pieței Brașovu
din 1 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vend. 8.67
Argint românesc................. . » 8.60 > 8.65
Napoleon-d’or!..................... . • 9.98 > 10.02
Lire turcesc!......................... . . 11.27 > 11.30
Imperial!............................. . • 10.26 • 10.29
Galbeni.................................. . » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. «Albina* . » 100.— > 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 123.— > 124.—

Diseontulă ... » 7—10 »/o Pe ană.

&

(lela Sâii-Georgiulu Niiseudului (N.-Szont-Gyorgy) din co-
&Jr

*
*

I
*

mitatulti Bistrița-Năseudu (Transilvania.)
Inceputulil sesonului cu

finele lui luniu a. c.
Apă minerală, muriatică de natronti, folositdre contra febre 

intermittente inveterate, infarcte ale ficatului și splinei, alterațiuni 
ale digestiunei și ale funcțiunilor^ intestineloru, Ilămorrlioide, 
anomalii de menstruațiune, blenorhoe uterinară, catarii cronică de 
plumâni, calcule de rărunchi și bășică, scrofule, slăbiciune de 
nervi, hyponchondriă, și histeriă.

Stațiunea călei ferate cea mai apropiată Bistrița, trei 
6re departe dela băi.

Informațiuni mai de aprdpe dă

4<
**
*
«R«R
*«R•R

J (2-3) ASministra>țiunea> băiloră.
?V¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

cAvisă d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abon^ză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

MersulU trenuriloru
pe linia. ^redealii-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradii-Kiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealîi-Budapesta Budapesta—fiBredealft

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușii 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uidraț 
Cncerdea 
flhiristi 
Apahida 

(Jlușiu 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinli 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
K

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Trenu 
do 

persdne
Tren 

accelerat

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
6.16

6.37
5.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

3.00

Trenu 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

8.0Q
8.34|
8.59*
9.34

10.161
11.04
12 17i
12.47

1.21
2.051
3.08
3.39
3.55
4.06

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Latlăny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cacordea

Hidra
Vințulă de 
Aiudă
Teiușă 
Crăciuuelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mit.
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișora
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

susă

Predeală

BucurescI

8.50
Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

(
(

(
(

( 
(

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenu 
omnlbu

Trenă 
de 

persdne

Trcnfi 
onmlbus

— —
3.15

- —
6.47 1.45 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 - .
— — 9.59 2 11 —.
— 7.14 10.28 2.34 —•
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —-
— 9.01 2.56 5.08 —.
— — 3.29 5.27 0 -
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 — 5.05 6.43 —
10 26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —
1.36 — — 9.31 —.
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —.
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 —
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —.
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 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 Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușii- Aradil-JSudapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

>• Trend Trenu Trenu de Trenă de Trenu Trenă
omnibus omnlbus persdne persdne accelerații omnlbus

Teiuștt 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-liilia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 kjZtvl 11U xk 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradă 3.37 — 5.25
Simeria (Psski) 1.48 —. 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19.
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 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 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
Aradă 8.10 7.32 11.32 Orăștiă .10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 453 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — | 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradă-Tiasafiș^ra ISiMaerfa (Piski) Fetroșeaă

Trend Trend de Trenu de Trenu do Trenă Trenă
omnibufl persane peradne persâne omnibaa omnlbus

Aradft 6.00 8.18 ©fissaeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 >4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
’H.’imișdra 8.42 — 10.09 Petroșeui — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeul—Siwaeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trend Trenă Trenă Trenii
persâne persdne omnlbus omnibufl omnlbus de pers.

iffinaiș6ra 6.02 5.00 Petroșeui 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
N6meth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradtffe — — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


