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pre resultatulă cercetăriloră din Zlatna. Ore să 
fiă cu voia stăpânirei, că se cocoloșescă asemeni 
cașuri ?

Lăsămă să urmeze c.-'-respondența:
Alba in/eriâră, în Maiă 1886.

Antagoniștii noștri totă la mai mare probă pună 
îndelunga răbdare a poporului română. Din tote păr- 
.ile să audă numai plângeri despre asupriri, neindreptă- 
irl și fărădelegi, der acum în acestă comitată, ajunsă 

esclusivă pe mâna Unguriloră, etă că și sângele să varsă 
în batjocură și pentru lucruri de nimică.

La Sf. Pasci în Zlatna au pușcată soldați escedenți 
în poporulă adunată la jocă, s’a vărsată sânge și s’a 
pricinuită mărte, numai să nu sepătă (fice, că de geaba 
s’a pusă la cale espedițiunea miliției în munții apuseni. 
Vetjendă tote câte se petrecă s’ar pără cumcă țăranii 
români acjLI nu suntă priviți decâtă ca nisce hotentoțl seu 
fiere sălbatice. N’au trecută încă 4 săptămâni și etă 
că din nou s’a vărsată sânge românescă.

De comuna Buciumă învecinată este comuna mare 
Mogoșă cu locuințe răspândite pe dealuri și văii. Ca în 
tăte comunele muntene și Mogoșenii țînă »Nedeele“ (jo
curile loră) în Dumineci și sărbători. La aceste jocuri 
vină locuitorii din vecinele comune și ’și petrecă împre
ună cu sătenii, cari țină nedea. Așa în 18 (30) Maiu 
Mogoșenii au ținută nedea loră pe otarulă loră însă în 
vecinătatea comunei Buciumă, și Buciumanii încă s’au 
presentată în numără frumosă la acăstă petrecere de pri
măvară. In comuna Buciumă regalulă de cârciumărită 
îlă posede popa I. Iancu din Buciumă-PoienI, omă prea 
avută, der fdrte sgârcPă, și acesta a invidiată pe Mogo 
șenl, pentru că au atrasă atâta poporă din Buciumă la 
petrecerea loră, și vedi bine îi părea rău, că cei ce ’și 
petreceau nu-i beau băuturile pregătite cam pe jidovqsce 
și vinulă celă oțătită. Deci iute a mersă la solgăbirăulă 
din Roșia și a esoperată ca cu putere armată se spargă 
nedea Mogoșeniforă sub pretestă de prevaricațiune. In 
realitate însă de prevaricațiune nici vorbă nu putea să fiă 
de vreme ce comuna Mogoșă pe teritoriulă său păte vinde 
liberă băuturile, și ori cine le pote bea în locă, fără ca 
popa galbiniloră să aibă dreptă a 4Ice că este păgubită.

Solgăbirăulă, omă fără multă sciință, neavendă nici 
chiar clase gimnasiale — ună fostă scriitoră — alesă 
numai din causă că este din nămulă lui Arpadă — s’a 
grăbită a face pe voia popii celui bogată și ai împlini 
o cerere nedreptă. der și ilegală.

Cu-o ușurință ne mai audită și contra acelei con
vingeri, ce a trebuită să-o aibă ca solgăbirău despre 
locuia petrecerii și despre usulă cărciumăritului în Mo
goșă — a trimisă gendarmi la fața locului ca se spargă 
nedea cu putere armată. Când petrecerea poporului era 
mai voiăsă, etă, că se arată gendarmii în mijloculă po
porului cu provocare ca îndată să înceteze cu joculă și 
să se împrăștiă. Cu mirare se ascultă o poruncă ne- 
basată ca acesta și 6 fruntași se încercară a convinge 
pe gendarmi despre nedreptatea ce se face.

Gendarmii însă insistau ca omenii să se care de 
acolo, căci de nu pe toți îi voră lega. Ei răspunseră, 
cumcă ori și unde suntă gata a merge, der nu legați, 
căci ei n’au comisă nici o crimă. Gendarmii simțendă, 
pote, că poporulă era în dreptă, s’au retrasă; însă nu 
după multă timpă ără au venită la petrecere și 
au voită să lege pe mai mulțl, der aceștia nu s’au lă
sată. Atunci gendarmii fără a fi atacați au pușcatu în 
poporă și au ucisă 3 timeni, rănindă o mulțime din cei 
ce fugiau.

Acestă bravură se buciumă acum în lumea largă 
în formă schimonosită prin foile ^ungurescl. Oficiulă co- 
mitatensă nu a pregetată a chiăma în ajutoră miliția c. 
r., dusă de curendă la Abrudă, sub pretestă că poporulă 
s'a revoltată, ceea ce îndată apoi a fostă desmințită și 
cătanele a doua dli s’au întorsă la Abrudă, căci nu po
porulă, ci organele administrative pote că voescă a tur
bura liniștea poporului și a’lă provoca. In deșertă suntă 
tdte fățăriile, căci faptele voibescă chiară și limpede că 
ce omeni au ajunsă la cârmă și ce scopuri urmărescă.

Acum a eșită Ia fața locului o comisiune judecăto- 
rescă dela tribunalulă reg. din Alba-Iulia și suntemă cu
rioși a sci, că aflase-voră cei vinovați și fi-voră pedep

Afacerea sângerosă din Mogoșă.
Brașovă, 26 Maiă.

Criticându. purtarea Unguriloru față cu ar
mata comună c. r., foile austriace le-a imputatu 
că suntu nerecunoscători, dedrece tocmai acdstă 
armată este, care aduce de faptu cele mai mari 
servicii hegemoniei loru și alu căreia ajutorii 
îlu ceru întotdduna, când voru să potoldscă vr’o 
mișcare său să țină sub genunchi, ca să nu mai 
pdtă dice nici cârcă, pe unulu său altulu dintre 
popărele nemaghiare nemulțămite din țările co- 
rănei St-lui Ștefanii.

Unu casu recentă întâmplată în Ardeală 
vine să dea dreptate acestei păreri, dovedindă că 
cei dela stăpânire se folosescă de armata comună 
pănă la abusă. Voimă să vorbimă de conflic- 
tulă sângerosă dintre poporă și puterea armată 
în comuna Mogoșă din munții apuseni.

țliarele unguresc! se silescă a desbrăca de 
orice importanță .acestă conflictă. Puțină le pasă 
loră că au fostă împușcați și vulnerați câți-va 
Moți, destulă că tătă întâmplarea, după a loră 
părere, n’a avuții nici o importanță politică. 
Tocmai împrejurarea însă, că acăsta se accentu- 
iăză cu atâta tăria, trebuia să deștepte bănuelile 
năstre.

Corespondența ce-o publicămă mai la vale 
ne arată într’adevără, că pricina vărsării de sânge 
din Mogoșă trebue căutată nu în motive poli
tice, căci politică în adevăratulă sensă ală cu
vântului de multă nu se mai face la noi de cătră 
dmenii stăpânirii, ci în motive de dușmănia na
țională, care trece peste t6te cerințele politicei.

Ni se spune, că solgăbirăulă ungură din 
acelă cercă, omă fără calificațiunea cerută de 
ună asemenea postă, s’a folosită de o denunțare 
falsă, spre a sparge joculă țăraniloră din Mogoșă 
cu puterea gendarmiloră. Și nu era destulă că 
astfelă a pricinuită vărsare de sânge nevinovată, 
ci a mai chemată și miliția împărătâscă din 
Abrudă în ajutoră, sub cuvântă că s’au răscu
lată Românii din Mogoșă.

Nu s’a mai pomenită încă nici în fundulă 
Africei său ală Australiei, ca să fiă priviți ca 
răsvrătitori 6mem cari ’și petrecă în jocă, hă 
cu băuturi prevaricate ori neprevaricate.

Așa ceva numai fantasia unui solgăbirău 
ungurescă pdte inventa. Miliția c. r. a făcută 
marșulă pănă la Mogoșă de gâba, și a trebuită 
să se întdrcă precum a venită.

A cursă însă sânge la Mogoșă și pentru 
acăsta este răspundătdre deregătoria ungurâscă 
de acolo. Ni se asigură cum că denunțarea, că 
dmenii din Mogoșă ară fi băută vină prevari- 
cată, a fostă constatată de falsă.

Cu durere mare sufletâscă trebue s’audimă 
și de astădată că denunțătorulă a fostă ună Ro
mână. Dâcă se va adeveri acăsta, atunci e de 
totă ticălăsă figura acestui denunțătoră popă- 
cârciumară, care s’a mâniată, pentru că ămenii 
n’au cumpărată vină dela elă.

Chiar să fi fostă însă adevărată denunțarea 
de prevaricațiune, 6re așa trebue să procădă ună 
solgăbirău, fără a cerceta lucrulă, năvălindă cu 
gendarmi asupra ămeniloră, cari să aflau adu
nați la petrecere? Nu era altă mijlocă decâtă 
glonțulă spre a pedepsi pe cei vinovați, dăcă 
s’ar fi constatată vina loră?

Dăr armata c. r. ce avea ea d’a face cu 
butăiele de vină prevaricată?

Ar trebui să luămă în rîsă p’ună asemenea 
solgăbirău, dăr a cursă sânge și nu mai e glumă. 
Ceremă să fiă trasă la răspundere acestă „păzi- 
toră ală ordinei și liniștei publice," și dăcă din 
vina lui s’a făcută vărsarea de sânge, să fiă de- 
lăturată și pedepsită cum se cuvine.

După casulă sângerosă din Zlatna a venită 
celă dela Mogoșă. N’amă audită nimică des

siți după fapte, seu causa va apuca pe calea procesulu 
versărei de sânge din Zlatna, de a cărui resultată nici 
pănă a<jl n’amă mai aurită nimică.

In orice casă este rău cum e, și mai rău nu 
se pote.

Necazurile grănițerilortt și sanarea lorii.
Apendice la articlulă »Căușele necazuriloru ntistre 

locale', dela polele Hemului.
Maiu, 1886.

Sub acestă titlu a apărută în n-rii 81—85 ai „Ga
zetei" ună articulă în care întru adevără se descoperă 
multe din căușele năcazuriloră nostre. Mulțl 6meni din 
comitatulă Bistrița-Năsăudă au ventilată idea, cum s’ar 
pute împuțina numerulă aceloră năcazuri, însă nesucce- 
dândă a îndemna pe toți cei obligați la o conlucrare co
mună seriăsă pe tăte terenele, au ajunsă la conclusiunea, 
că numai o provocare pe calea publicității i-ară mai pută 
deștepta din letargiă și le-ar mai pută slăbi puțină egois- 
mulă celă mare.

Toți omenii de bine, dăr mai alesă poporulă, talpa 
inutului, a salutată cu bucuriă aparițiunea acelui arti
culă. Dechiară de adevărate și subscriu cu ambe mâ- 
nile tăte cele cuprinse în acelă articlu, și scopulă aces- 
toră șiruri nu este a combate ceva din cele dise, ci vo- 
iescă în următorele — ca ună apendice la articlulă eșită
— a descoperi încă și alte cause, și a-mi da părerea 
asupra modului delăturărei acelora, pentru că credă, că 
multe se potă delătura prin noi.

Este cunoscută, că familia Kemăny, — de care se 
țină o mulțime de grofi și baroni, chiar și fișpanulă br. 
Banffy Dezsâ — a intentată ună procesă în contra tutu
rora foștiloră grănițerl pentru proprietatea munțiloră re- 
vindicați, păduriloră etc. etc. prin care se intențiunăză 
a aduce la sărăcire totală șt prin aceea a estirpa pe toți 
grănițerii. După intentarea acestui procesă ministrulă 
Tisza a numită fișpană (comite supremă) în comitatulă 
Bistrița-Năsăudă pe baronulă Banffy Dezsd, care e inte
resată' în procesă, avendă de soțiă pe una din familia 
Kemăny.

Nu ni-amă putută și nu ne putemă esplica pănă 
în diua de astăzi lipsa de prudență politică a regimului 
față cu acăsta denumire.

Am așteptată să se facă pașii din partea grănițe- 
riloră pentru delăturarea lui din fruntea comitatului, ca 
interesată în procesulă, care atinge mai întregă comita
tulă — și înlocuirea lui prin- altulă, — însă n’a făcută 
nimeni nici ună pasă.

Banffy ajungăndă Ia domnire a spionată atâtă di
rectă, câtă și indirectă situațiunea, a împedecată și îm- 
pedecă apărarea cu folosă a procesului, distruge totă și 
comite totă soiulă de fapte despotice, fără ca să-lă fi in
terpelată bareml cineva în congregațiunea comitatensă 
seu în comitetulă administrativă.

La restaurarea oficialiloră ’comitatenși au pierdută 
Românii postulă de notară și vice-notară la comitată, 
asesoră la sedria orfanală, 3 vice-pretorî și mai multe 
posturi de canceliștl, ăr’ în decursulă timpului pănă acum 
s’au delăturată din postă ună cancelistă, litografă, fișcală 
comitatensă, esactoră, supravighilă de drumă și s’a ni
micită totală Groze.

Atâtă la restaurarea din 1883, câtă și mai târdiu 
au fostă lipsiți totală de pâne 8 individ! români, suspen
darea din oficiu a notariloră români este la ordinea di- 
lei, er’ Unguri fără nici o cvalificațiune sciențifică și so
cială și fără cultura inimei — ba omeni compromitațl
— s’au transportată o mulțime aici.

Tote delăturările din oficiu s’au întâmplată parte 
prin manopera întreprinsă în comisiunea candidatăre, parte 
din motive de nimica — nodă în papură — din singura 
causă că suntă români, — (Vedi legea de națiunalitate).

Este ună unică în felulă său delăturarea lui Mânu 
și Bășianu, — despre acăsta credă că voră scrie denșii 
la timpulă său, ca să vâdă tătă lumea cum merge drep
tatea la noi.

Banffy a făcută să-lă numâscă comisară peste pă
duri, și sub pretextă că nu suntă planuri de economi- 
sare a sistată ori-ce lucrare în păduri, nu a concesă ome- 
niloră a-și scăte din păduri nici lemnele numite de 
iernă. —
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Mai târdiu pe Borgoveni i-a supusă arbitriului unui 
subcomisarii numită de densulă (Iohann Iacob), care nu 
numai că i-a batjocurită în totă modulă, ci și lemnele 
putrede numai când îi plăcea le vindea, deși putregaiu- 
rile și cădăturile au foslă de ajunsă spre a-și câștiga 
muncitorii — prin lucrarea loră, — pânea de a^I pe 
mâne, er’ elă a avută mandată a le vinde.

Totu Banffy cu consoții și mamelucii săi a compus 
în comisiunea silvanală comitatensă ună stătută, care 
țîntesce la totala sărăcire și a aceloră locuitori, cari nu 
se ocupă în specială cu lemnăritulă.

Totă Banffy a instituită — din propria autoritate 
— ună oficiu procesuală pentru pertractarea prevarica- 
țiuniloră de pădure contra Borgoveniloră. Ansă la insti
tuirea acestui oficiu a dată pretorulă Kualles prin ne
ghiobia și nedestoinicia sa. Membrii acestui oficiu cu 
rea voință și intențiune — prin pedepse și comisiunl ne
legale — au adusă jumătate Bărgăulă la sapă de lemnă.

Contra acestoră abusurl făcut’a cineva vr’ună 
pasă? — Ba. (Va urma.)

Scuse și iertăciune.
D-lu Tis za s’a întorșii dela Viena s6u, cum 

4icxx oposițiunalii maghiari, dela Canossa. Se vede 
că i s’a datu iertare d-lui Tisza, înse numai cu 
condițiunea să căra scuse și iertăciune. Incepu- 
tulu a trebuită să-Iu facă voinicosulu Dr. Max 
Falk, redactorulu diarului „Pester Lloyd“. Etă 
ce scrie elă. în fruntea numărului de Vineri săra:

»Acea parte a articulului, apărută în ediția de sără 
a „Pester Lloydului**  de Sâmbătă, care se ocupă cu toas- 
tulă A. Sale c. r. d-lui archiduce Albrecht, ținută în 
Serajevo, s’a luată, precum audă, ca o vătămare a aces
tui membru ală dinastiei, precum și a armatei.

*) Dolarul u este o monedă americană în yaldro cam de 2 fl. 20 cr.=
aprocsimativu 5 frcl.

Mărturisindu-mă ca autoră ală acestui articulă, potă 
numai să ’mi esprimă părerea de rău, că elă a dată ansă 
la o asemenea tâlcuire.

Cum că eu ași pute ave intențiunea a vătăma di
nastia într’unulă din cei mai distinși membrii ai ei, 
armata în feldmareșalulă și inspectorulă ei generală, 
nimenea nu ’mi va pută presunune, care a urmărită cu 
ărecare atențiune conducerea mea redacțională de aprope 
douăzeci de ani și în specială ce privesce pe A. Sa c. 
r. d-lă archiduce Albrecht, înaltele sale virtuți militare 
și omenesci, mai alesă umanitatea și bunătatea inimei 
sale, îmi suntă pră bine cunoscute, decâtă ca să nu îm- 
părtășescă acea adorațiune pentru persăna sa, ce i se 
aduce de toți câți îlă cunoscă.

Dr. Max Falie,
șefă redactorii ală lui ,Pester Lloyd*.

Armata comună și Ungurii.

„Egyetertds11 dela 1 Iuniu, vorbindu în arti- 
cululu său de fondu despre armata comună, (jice 
între altele că „protestările făcute cu liniște ale 
lui Iranyi, Madarasz și a contelui Apponyi do- 
cumenteză, că paciința națiunei maghiare este 
deja pe sfîrșitu și că noi nu suntemii aplicați 
să mai cârpimu din nou și ăr din nou vălulu 
uitărei după ce cercurile militare și ale curții 
îlă rupă pe rându în bucăți... Păcătdsa decla- 
rațiune a lui Tisza face numai și mai critică 
situațiunea.

„Cercurile cele mai înalte militare ale curții 
și ale guvernului să nu trăăscă cu ilusiuni de
șerte. — continuă „Egyet.“ — Să crădă seriosu,

că națiunea maghiară nu-și va da fiii săi ca mili
tari nici pentru stăguliî negru-galbinu, nici uni- 
unei imperiului și nici germanisațiunei. Și să 
fiă gătiți la aceea, că dăcă armata comună va 
rămână în spiritulu de acum antinațională: cea 
mai de aprope espedițiune drăși o va aduce acolo, 
unde a ajunsa la Kbniggrăts. Cela puțina sabia 
și inima națiunei maghiare bucurosu nu o va scăpa 
de asta. Ostașulă maghiară scie să fiă vităză 
pentru patria lui, pentru națiunea și regele lui, 
dăr pentru stegulă negru-galbenă, și pentru ceea 
ce simbolisăză acesta, nu să luptă niciodată. “

SOIRILE BILEI.
Descuragearea cercurilor^ industriale ardelene e 

fărte mare, din causa reînoirei convențiunei cu România. 
Mulțl industriași suntă hotărîți să părăsescă Ardealulă 
Ună corespondentă din Sibiiu ală lui „Pester Lloyd**  
dice: Ce însemnată putere de atracțiune a avută Româ
nia încă de demultă asupra poporațiunii sudostice a Ar
dealului fără deosebire de naționalitate, este faptă cu
noscută. Der decă pănă acum omigrarea era de na
tură estensivă, începe acum a lua ună caracteră inten
sivă. Mulțl industriași inteligențî și silitori, ba chiar ună 
numără de întreprinderi mai mari au încercată a’șl stră
muta meseria în România, și deărece guvernulă română 
îi sprijinesce energică, aceste încercări au avută pănă 
acum succese forte seducetore.**  Din tote părțile se face 
apelă la sprijinulă din partea guvernului și încă câtă mai 
grabnică, căci altfelă situațiunea cea critică și descura- 
giarea se lasă Ardealulă fără industriă și urmările voră 
fi din cele mai triste.

AstădI, Luni după ame^I, se va pertracta la jude
cătoria cercuală de aci procesulu intentată Româniloru, 
cari ca »JunI*  au purtată în sărbătorile Pasceloră pe 
pălării pantlici roșu-galbenă-vinete.

—x—
In comitatulă Bihorului s’au destituită de stăpâ

nirea ungurescă 51 de învățători români, sub pretextă 
că nu sciu limba maghiară. — Acum să vedemă pe cei 
din fruntea bisericei și scolei nostre cum voră scii să 
acă pe maghiarisatorii pământului să respecte autono

mia ndstră bisericăscă și școlară. Stăpânirea ungurescă 
taiă acum cu totă furia la rădăcina românismului.

—x—
Multă bucuriă pe »Ellenzâk*  din causă că secreta- 

rulă ,Kulturegylet«-ului, losifă Sandor, a începută a pu
blica în revista francesă „Revue de L’orient“ nisce arti- 
cull «sistematici**  cu privire la totă ce se’ntemplă în ți- 
nutulu dela Tisa, ArCUlu și pănă la Dobrogea. Articu- 
ulă din numărulă mai nou se ocupă mai amărunțită des
pre răsboiulă vamală și mișcările naționalitățiloră, și re- 
cunosce agitațiunile „valache«. „Ellenzek*  dice, că a- 
cesti articull voră ave chemarea de a rectifica cu ajuto- 
rulă lățitului diară francesă multele afirmări nedrepte, ce 
e scriu inimicii despre țâra nostră și le trimită prin lume. 
«Kolozs. Koz.“ adauge, că totă în acestă «folositore în
treprindere,*  ce apare în Budapesta, secretarulă „Kultur- 
egylet“-ului, ocupându-se cu cestiunea naționalitățiloră 
din Ardelă, face amintire și despre răspunsulă ce l’a dată 
fișpanulă Săcuiloră Potsa preotului română Goltofeanu, 
când acesta a accentuată că Românii din Săcuime suntă 
cu celelalte naționalități „egală îndreptățiți11 la bine și Ia 
rău, pentru care accentuare, dice „Kolozs. Kbzl.“, »Ga
zeta*  a și sărită cu revolverulă său asupra acelui pa
triotă și distinsă protopopă română.

Colonelulă din statulă majoră generală Guttenberg 
călătoresce din considerațiuni militare pe liniile ferate 
ardelene.

—x—
D-lă George Ternoveanu, notară cercuală în Urișulă 

inferioră, ne trimite o întâmpinare cu privire la soirea 
apărută în Nr. 98 ală «Gazetei**  în care ni se raporta, 
că d-sa a dată «Kulturegyletului« 2 fl. mai multă, ca să 
cumpere strângurl pentru popii românescl din ținutulă 
Reghinului. Etă ce (jice d-lă Târnoveanu : „Ar trebui să 
fiă cineva cu totulă stricată moralicesce și lipsită de 
simță umană și de judecată sănătosă, ca să se pronunțe 
despre preoțimea unui întregă ținută în asemenea ter
mini ca cei de susă. Și bre ce causă ași fi avută să 
mă esprimă astfelă despre preoțimea română, pe care 
totdeuna am respectat’o și o respecteză, din partea|că- 
reia asemenea am fostă respectată și stimată, și cu care 
în mare parte mă aflu înrudită și nu mi-a dată nici
odată ansă la astfelă de espectorațiunl adâncă vătămă- 
tore? Decij pentru ca onorații cetitori ai diarului 
d-vostră să nu dea creijămânlă acelei împărtășiri 
despre mine și pentru liniștea onor, preoțiml din ținu
tulă Reghinului, viu prin acesta a declara, că cele pu
blicate în Nr. 98 ală „Gaz. Trans.*  în rubrica „Scirile 
dilei*  despre mine suntă numai nisce scornituri cu 
scopă d’a mă discredita/ — Ne pare bine, că d-lă 
Ternoveanu nu se lapădă d’a fi bună Română, numai 
să fiă și în faptă așa precum (jice.

—x—
Camera advocațiloră din Brașovă face cunoscută 

că adv. Dr. Nicolau Lemeni\s însărcinată cu curatoriulă 
cancelariei răposatului advocată Simionu Mărgineanu.

—x—
Despre cea mai nouă activitate a »Kulturegylet

ului,“ scrie «Românulă*  următorele: «Faimosulă „Kul- 
rur-egylet*  din Clușiu, în fața conflictului vamală cu Ro
mânia, șl’a pusă acum în capă să scape de desastru 
industria ardelenescă și pentru ca să nu mai (jică lumea 
că e esclusivistă, urmărindă scopulă maghiarisării, face 
ună căldurosă apelă cătră toți cetățenii «unguri*  fără 
deosebire de naționalitate, ca să cumpere marfă ardele
nescă. Păcatulă însă este, că vorbele gole nu se potă 
numi fapte, și apoi nu credemă că naționalitățile nema
ghiare se voră pune sub pretinsele aripi protectdre și 
generdse ale »Kultur-egylet«-ului.

—x—
„Voința Națională**  scrie: „Aflămă că anulă acesta 

forte putini Români voră merge la băile din Ungaria-, 
Mehadia între altele riscă să rămână pustiă. Răulă 
serviciu, scumpetea și mâncarea prostă, der mai cu deo
sebire puțina politeță a elementului neromânescă de a- 
colo, a făculă pe Români se renunțe cu totulă la acăstă 
stațiune, atâta de căutată altădată. Celelalte stațiuni 
balneare din Ungaria nu stau mai bine; Ia Borszek a- 
nulă trecută au fostă numai 10 Români. Aflămă că 
anulă acesta va fi rândulă Eldpatakului și Tușnadului.*

«Mulțl dintre evreii cari plecă cătră America au 
dovedită nisce intențiunl rele în delrimentulă celoră cari 
rămână, fiă de orice naționalitate ori religiă — scrie 
„Liberalulă*  din Iași. Asemenea intențiunl în locă de 
a se răstrînge, câștigă terenă. fîtă cum se întâmplă: 
Toți cei cari plăcă suntă profesioniști și ei, fără să 
spue clienteleloră loră că au gândulă de a emigra, primescă 
comande de lucru, însoțite de arvunele obicinuite și apoi 
plăcă lăsândă adesea păgubași nu numai de arvună, 
dăr chiar și de materiile ce li s’au încredințată spre 
lucrare. *

FOILETONU.

Călătoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

„Ce dici la tote acestea?", îlu întrebă Stanley pe 
Tippu-Tib, după-ce Arabulu își isprăvi îngrozitorele 
sale împărtășiri.

„Eșiți cu toții, și lăsați-mă să vorbescu singurii 
cu Vasungu“, disc cclă întrebată cătră soții săi.

Rămânendu singură cu Stanley, conducătorulu 
arabă vorbi în cliipulu următoru: „M’am sfătuită cu 
prietenii mei, ci însă nu voiescă să scie nimică de că
lătoria. De ore-ce însă n’aș vof, ca planurile d-tale să 
se zădărnicescă prin acâsta, m’am hotărîtă să te înto- 
vărășescă până la distanța de 60 stații, departe una de 
alta cale de patru ciasuri, decă’mi vei da suma de 
5000 dolari*)  și decă vei fi gata a primi următorele condi- 
țiuni: 1). Plecarea se va face din Nyangve. Diua plecării 
și direcțiunea călătoriei le vei hotărî d-ta. 2). Călă
toria nu va ține mai multă de ună pătrară de anu. 
3). După două dile de drumu urmeză una de odihnă. 
4. După finirea celoru 60 marșuri d-ta mă vei însoți 
înapoi la Nyangve, decă nu vomă întâlni, venindu 

dinspre apusă, neguțători, cu cari ne vomă pute în- 
tdree împreună. Chiar în casulă, când amă găsi ast- 
felu de tovarăși, d-ta țîmi vei da două părți din trei 
din dmenii d-tale spre apărare. 5). Afară de plata ce- 
loră 5000 dolari, d-ta vei ave să îngrijesc! pentru pro- 
visiunile de lipsă la 140 din omenii mei. 6). Intorcen- 
du-te înapoi înainte de îndeplinirea călătoriei hotărîte, 
vei trebui să’mi plătesc! întrega sumă de 5000 dolari/1

Stanley se învoi cu aceste condițiuni. Elă adăuga 
numai atâtă, că la casă când Tippu-Tib s’ar întorce 
înapoi înainte de timpulu statoritu, să renunțe la suma 
pomenită mai susu. Totuș contractulu nu-lă încheia 
definitivă, voindă, ca mal ’nainte de a face acesta să 
se consulte cu soțulă său europenă Frank Pocock.

Sera, când acesta ca de obiceiă veni la locuința 
șefului său, ca să fumeze si să vorbescă nitelă îm- 
preună, călătorulă nostru îlu primi cu următdrele cu
vinte: „Ședi, dragulă meu Frank. Tocmai am să’ți îm- 
părtășescă mai multe lucruri de cea mai mare seriosi- 
tate. Dela hotărîrea ce o vomă lua astă seră atârnă 
mortea și viața ta și a mea, atârnă sortea întregeî 
espedițiuni.**

După aceea îi împărtăși lui Frank pe largă totu 
planulă său. Elă nu-I ascunse întru nimică primejdiile 
împreunate cu espedițiunea proiectată, ci dimpotrivă îi 
aduse aminte despre greutățile întâmpinate până acum, 

spunendu-i, că de aici înainte ele voră fi cu multă mai 
mari și mai grele de învinsă. Mai pe urmă însă îi 
pomeni și de gloria, ce-i aștepta, isbutindă să aducă 
la îndeplinire planulu alcătuită. Elu adăuga, că D-deu, 
care până acum le fusese întru ajutoră, nu-î va părăsi 
nici de aici înainte.

Așa vorbi elu mai multă vreme despre așteptările 
și temerile sale, aci pentru, aci contra proiectatei cer
cetări a rîului Lualaba, nevoindă să’lu înfluințeze pe 
Frank în părerea sa. „S’ar pute părăsi acestu plană**,  
(lise elă, și amu pute cerceta Muta Nzighe și de aici 
ne-amii întorce la Zanzibar, seu ne-amu pute îndrepta 
spre sudă, ca.să urmărimă cursulu rîului Zambazi. Se 
înțelege însă, că nici una din aceste călătorii nu ni-ar 
pute aduce atâta gloriă, ca cea proiectată**...  „Ceea-ce 
aș dori să aflu dela tine, Frank,“ adăugă în sfârșită 
călătorulă nostru, „este, să’mi împărtășesc!, ce credi tu, 
că este mai bine de făcută în împrejurările, în care 
ne aflămă ?“

„Eu (licu, să mergemu înainte !“, răspunse Frank, 
fără a se gândi multă. „Nimică nu se pote asemăna 
cu marele rîu, pe care voimă să’lă cercetămu.**

Stanley îi espuse âncă odată nenumăratele greu
tăți, ce trebuiau învinse, Frank însă clise:

„Să aruncămă unu bană în susu. De va căde 
astfelă, ca pajura să rămână de-asupra, atunci ne în-
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Retragerea Greciei.
Sâmbătă după încheiarea f<5iei amă primită o te

legramă din Alena, în care ni să comunică, că guver- 
nulfi engleză a împărtășită oficială, cuincă este înclinată 
a ridica blocada, și avisâ flota să stea gata a părăsi apele 
grecescl. Ambasadorulă englesă se’ntbce în Atena. Ri
dicarea blocadei s’a fostă decisă pe diua de 5 Iuniu n.

Acăstă hotărîre s’a luată numai după ce s’a publi
cată decretulă de demobilisare. Prin urmare după o fer- 
bere de optă luni, Grecia se retrage fără nici o ispravă, 
cu o cheltuială de 115 miliâne franci, se retrage desa- 
măgită și rușinată, pentru că a negligeată a profita de 
ocasiunea ce i-o oferea râscâla rumeliotă și răsboiulă sâr
bo-bulgară.

Când s’a deșteptată Grecia era târdiu. Bismarck a 
sciută face pe Anglia, Italia și Rusia să nu promită Gre- 
ciloră sprijinulă loră ; er Grecii, în contra așteptării loră, 
au vădută că Turcia e încă puternică, că Macedonia nu 
se mișcă, că Creta nu se revoltă. Francia, vădăndu-se 
singură în acțiunea sa d’a sprijini pe Greci, s’a retrasă-

Cum ară fi cutezată prin urmare Grecii a se în- 
căera cu Turcii, cari erau în numără preponderantă și 
ocupau cele mai tari posițiuni în fața Greciloră, er pe 
de altă parte flota grecescă era condamnată a sta în 
neacțiune din causa blocadei? In astfelă de împrejurări 
a trebuită Delyannis să părăsăscă guvernulă și să facă 
locă lui Trikupis. Acesta a vădută pericululă la care se 
espune Grecia, neputendă conta pe sprijinulă nici unei 
puteri. Incăerările dela granițe, destulă de seriâse și cu 
perderl destulă de mari pentru Greci, au făcută pe gu
vernulă grecescă să ’nțelâgă, că Grecia, singură în fața 
Turciloră, ar pută fi sdrobită. Acăstă împrejurare a fă- 
cut’o să se retragă și să sufere acăstă umilire, negreșită 
cu speranța că în viitoră va căuta să profite de oca- 
siuni.

Astfelă putemă considera deocamdată ca aplanată 
și conflictulă greeo-turcă. Cu câte ună profită esă din 
acestă conflictă amândouă statele : Turcia a arătată că 
nu e slabă cum credă unii; Grecia a învățată să folo- 
săscă altă dată ocasiunile priinciâse.

O conferințâ înv&țătorescă.
Valea cu dorulii, Maiă 1886.

Inima mea și a fie-cărui Română de fapte de pe 
aici a săltată de bucuriă când la finitulă lunei trecute a 
vădută concentrată învățătorimea și o parte din preoți- 
mea din tractulă Betleanului în comuna Cociă la a doua 
conferință învățătorâscă în încăperile scdlei române gr. 
c. din locă. Bravulă v-protopopă M. Făgărășanu a ros
tită în biserică și la deschiderea conferinței două vor
biri, a căroră sâmbure a fostă, că singure puterile su
fletești cultivate prin morală și știință ne potu astăzi re
genera și duce printre hotarele legii la realisarea dorin- 
țeloru nâstre . . . După cuventulă de deschidere să alege 
secretariă ad hoc. I. H. Boteanu. — Președintele — 
conformă hotărîriloră conferință antecedente — învită pe 
învățătorulă locală Luca Blaga să tracteze cu școlarii săi
— cari toți erau presențl — desvoltarea sunetului „s“. 
Ceilalți învățători au fostă provocațl să-și însemne ceea 
ce ar afla că este defectuosă în acăstă prelegere și apoi 
să-și facă observările. Așa s’a și întâmplată. In gene
rală însă potă constata cum că d-lă învâțătoră L. Blaga 
șl-a resolvată tema sa câtă s’a putută de bine și spre 
îndestuhrea auditoriloră, ceea ce i și seivescespre laudă.
— După acăstă prelegere pruncii s’au depărtată și a ur
mată cetirea disertațiunei: „Cum pote să-șl facă învăță
torulă propunerea s’a religiâsă*  din partea învățătorului 
Simionă Draganu. In acăstă disertațiune s’a putută ob
serva încordata diligință dm partea autorului.

mei, împachetați-vă astă seră lucrurile, și mâne dimi- 
neță, când se vă crăpa de diuă, să fiți cu toții adunați 
și așezați în rendă înaintea locuinței mele.“

CAPITOLUL!! XV.
Scopulă îndrăsnețel călătorii. — Intr’o pădure uriașă. — Greutățile 
se înmulțescă. — Lipsă de încălțăminte. — Tippu-Tib vrea să se 
întărea înapoi. — Stanley îșl alege unu altă >dramă<’ — In țera 
selbaticiloră Vanya. — Ună atacă. — întâmplările trupei de pe 

uscată. — Bolnavi de urdinare și de vărsată.

Cu nădejdea în Dumnezeu și gata de a întâmpina 
ori și ce greutăți, părăsi călătorulă nostru în dimineța 
clilei de 5 Noembre 1876 tergulă Nyangve și o luă dc-a 
lungulă rîului Lualaba seu Livingstonc, după cum se mai 
numesce.

„Scopulă acestei călătorii îndrăsnețe“, elice Stan- 
lcy, „este a face lumină asupra părții apusene a con
tinentului misteriosă“.

In direcțiunea acesta se estindă o mulțime de țări, 
pe care pănă acuma nu le văduse ochiulă nici unui 
„Albă“. Decă ar fi isbutită călătorii noștri să le cer
ceteze, decă ară fi isbutită mai cu semă a constata, spre 
care parte se îndreptă Lualaba (spre Muta Nzighe, Nilă, 
seu Oceanulă atlantică), sciinței i s’ar fi făcută ună ser
viciu deosebită. (Va urma).

Uitasemă a aminti, că .desvoltarea sunetului „s“ 
s’a făcută și în scrisă. Peste aceste două lucrări a fostă 

alesă o comisiune, care să-și facă darea s’a de semă cri
tică. Referințele a fostă învăț. Sim. Moldo vanu. care 
încă șl-a împlinită datorînța cum se cade.

Se făcură apoi mai multe propuneri și hotărîri 
precum înființarea de fonduri tractuale ș. a. Să hotă- 
răsce loculă și timpulă conferinții viitore: Sirăgulă 11 
Nov. 1887. Ca temă se alege — mi se pare — >trac- 
tarea obiecteloră din sc61ă« er ca disertațiune: ,Rela- 
țiunea bisericei față cu sc61ă și chemarea acesteia, a- 
decă a scolei,“ propusă de învățătorulă Ioană Russu.

Amă fi dorită ca la acâsta conferință să fiă de față 
toți aceia, cari să înteresâză de cultura nâstră națională, 
dâr tăcendă de proțl — cari mai bine era deeă nu 
lipsia nici unulă — dintre laicii cărturari și aceia au 
lipsită — cum pudore — de a căroră românismă, din 
gură, numai încape nime p’aci. — Faptele și lupta nu
mără la Românismă, d-loră, și nu flecurile, nici egois- 
mulă ruginosă, reminiscință urită a timpuriloră sclăviei.

De verificătorl ai procesului verbală ală conferinții 
se alegă bravulă învățătoră Ioană Mureșană din Sînte- 
răgă și Isidoră Murășanu din Odorheiu. La încheiere 
I. H. Boteanu esprimă în numele învățătorimei recunos- 
ciință d-lui președinte M. Făgărășanu pentru înțelâpta 
conducere a desbateriloră er d-lă președinte mulțămesce 
tuturoră celoră ce au luată parte la acesta întrunire fo- 
lositâre a dăscălimei.

După conferință, mica parte din preoțime și înve- 
țătorimea s’au adunată la ună prândă comună la cuar- 
tirulă învățătorului locală Luca Blaga.

Așa a decursă a doua conferință învățătorâscă din 
tractulă Betleanului. Incheiămă acâsta fugitivă dare de 
sâmă felicitândă din inimă pe învățătorii din acestă 
tractă și pe inițiatorii și conducătorii acestoră salutare 
întocmiri 1

D. RîmUnulu.

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

CINCÎ-BISERICI, 5 Iuniu. — Sosirea ge
neralului Iansky a produsă o mișcare generală 
înaintea birtului „Corabia de auru“, unde lo- 
cuesce Iansky. ErI sără, o mare mulțime de 
poporu s’a adunată și a demonstrată fluerândă 
și strigândă contra lui Iansky. Poliția a îm
prăștiată mulțimea și a încinsă strada. Patrule 
militare împedecă reînoirea demonstrațiuniloră.

(Unele foi de Sâmbătă din Pesta dică că Iansky n’a 
fostă în Cinci-BisericI, ci se află în Baden. Prin urmare 
demonstranții trebue că au luată pe altcineva dreptă 
Iansky. — Red.)

DIVERSE.
Descoperirea unei crime în Tîrgoviște. — Se scrie 

din Tergoviște foiloră din BucurescI, că într’ună procesă 
dintre doi individl, Pitișă și Marinache, celă dânteiu a 
fostă condamnată la 1 ană închisdre pentru că frustrase 
pe eelălallă cu 40,000 lei. Cu ocasia acelui procesă 
Marinache denunțase pe Pitișă că a omorîtă pe mai 
mulțl Ungureni venițl cu porci în România; cadavrele 
loră însă n’au putută spune unde au fostă îngropate, și 
astfelă nu s’a dată urmare afacerii. Acum statulă cum- 
părândă o fostă proprietate a lui Pitișă pentru fondarea 
arsenalului pe, care vrea să facă și ună puță, a alesă 
pentru acâsta, după recomandația unui bătrână, ună 
vechiu puță înfundată; săpându-se acestă puță, pănă la 
adâncimea de doi metri s’au găsită două cadavre — 
apr6pe scnelete, — cu capulă în josă, și la alți doi metri 
alte două schelete, în aceeași posițiă. Tote patru sche
letele s’au trimisă de procurorulă la laboratorulă de chi- 
miă din BucurescI. Indicii grave de culpabilitate suntă 
în contra lui T. Pitișă, care deja se află deținută la 
Văcăresc! pentru înșelarea cu cele 40,000 lei; la 30 ale 

curentei era să-i espire terminulă pentru care era con
damnată. Comisiunea medicală, împreună cu d-nii S. 
Populeanu, procuroră generală, Manolescu, primă-procu- 
roră de llfovă, procurorulă și judele instructoră de Dâm- 
bovița, s’au întrunită la spitalulă Brâncovenescă. Acu- 
satulă Pitișă a fostă confruntată; elă nâgă orice culpa
bilitate. Soția lui Pitișă a fostă arestată în gara Titu ; 
ea e ținută în arestulă poliției din BucurescI. Pe lângă 
ose, s’au mai găsită în puță și câteva resturi din haine, 
cari dovedescă că ucișii, seu parte din ei, erau nisce 
Ungureni, în tocmai cum presupusese instrucția.

* *
*

Flota rusă a Mărei Negre. — In 1872, flota rusă 
a Mărei Negre (a cărei reînființare a autorisat’o în 31 
Maiu 1871) se compunea din 32 vase cu 87 tunuri. 
Astădi ea se compune din 120 vase cu 166 tunuri (în 
care nu se cuprinde și armamentulă vasului «Gaterina 
II“, 7,000 tone și o putere de 12.080 cai. Șâpte din 
aceste vase suntă cuirasate, 38 de vapâre de resbelă, 
59 pentru transporturi cu abură și 16 vase torpile. Va
sele „Ceșmea*  și »Caterina II" facă parte dintre cuira
sate. Ună vasă de polițiă și 3 canoniere suntă gata a 
fi puse pe apă la Nicolaieff.

Bibliografia.
„Economia câmpului și crescerea vitelorii", obser

vări și îndrumări practice pentru economi, de Ioană 
Gfeorgescu. Moto: >lucrați și păstrați/ Prețulă 25 cru- 
cerl. Brașovă, tipografia Alexi 1886. A eșită de sub 
țipară și să pote procura dela autoră în Scoreiu p. u. 
Also-Ârpâs.

Cura naturală, sâu metodulă curei cu apă rece, s’a 
pusă deja sub țipară și pănă în 20 Iuniu se va trimite 
P. 0. prentimeranți și pănă atunci se primescă și pre- 
numerațiunl cu 55 cr. esemplarulă. Acestă opșoră reco
mandă fie-cărui omă cu familiă și locuitoră la sate, — 
ba și multoră juni — dâr cu deosebi P. st. domni preoți, 
notari și învățători dela sate, unde nu se prea află me
dici la îndemână și pănă la sosirea unui medică în ca
șuri urgente, se voră putâ folosi de acestă îndrumară 
practică în felulă său, care se p6te abona în terminulă 
mai susă indicată dela autorulă Grigoriu 7. Miculesculii 
în B. Szarvas, comitatulă Bekes, precum și la Tipografia 
Alexi în Brașovă și la tdte librăriile și redacțiunile ro- 
mânescl din patriă, âr’ dela 8 esemplare abonate, ală 
9-lea se dă gratis; prețulă unui esemplară în librăriă va 
fi 80 cr. v. a.

Metodulă curei cu apă rece e uniculă metodă ra
țională basată pe forța naturei și prin care se potă vin
deca ori-ce bole învechite și înrădăcinate în corpulă omu
lui fără spese mari și fără de frica urmăriloră ultimative, 
acestă opșoră va face mari și bune servicii, cu deosebi 
acelora, cărora le lipsescă mijlâcele de a cerceta băile 
sâu scaldele de cură naturală și folosindu-se de acestă 
îndrumariu să voră pute acasă cură, — și ținându-se 
strînsă de celea prescrise voră ajunge resultate splen
dide, —

Invitare. Despărțâmentulă cerc. X. (Clușiu) ală 
„Asociațiunei transilv. pentru literatura rom. și cultura 
poporului rom.« va ținâ adunarea sa generală de ăslă- 
timpă la Mărgău (MeregyâJ lângă Huedin (Bânfi-Hunyad) 
în prima Duminecă după Rosalii, 20 Iuniu st. n. la care 
prin aceste cu onore suntă invitați atâtă p. t. domnii 
membri ai „Asociațiunei transilv.« locuitori în acestă des- 
părțămentă, câtă și alțî amici ai literaturei rom. și cul- 
turei poporului română.

Clușiu, 31 Maiu st. îi. 1886.
Comitetulu despărțementului cerc. X.

Editoră : Iacobft Mureșiaun.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun

dreptămă spre miadă-nâpte, dar decă pajura va fi de- 
desubtă, atunci o apucămă spre miadă-di.“|

Banulu fu aruncată de șese ori, și de șese ori 
căclu cu partea, pe care era însemnată valorea lui, 
de-asupra. După aceea se făcu o nouă probă cu bu
căți de paie. Bucățile mal scurte erau pentru miadă-di, 
er’ cele mai lungi pentru Lualaba. Și acum însă, pare 
că ar fi fostă unu lucru făcută, Lualaba nu eșia de 
locă, ci tote erau pentru călătoria spre miadă-di.

„Acestea nu au nici ună preță, Frank“, clise că
lătorulă nostru decisă. „Cu toți banii și cu tote [paiele 
protivnice vomă înfrunta cu curagiă ori și ce greutăți. 
Cu ajutorulă tău, iubitulu meu tovarășă, voi urmări 
mersulă rîului până la vărsarea lui!“

Să fi vădută bucuriă la bietulu Frank!
„Domnule Stanley“, dise elă, „îți voi urma cu 

credință, unde mă vei duce. Cuvintele din urmă ale 
bătrânului meu tată au fostă: Urmeză ori când cu 
credință pe stăpânulă tău!... Iată mâna, scumpulă 
meu stăpână; nu vei ave causă a te plânge nici odată 
de mine!“

„Bine; decă este așa, atunci numai înainte!“ — 
Cu aceste cuvinte termină călătorulă nostru consultarea 
cu tovarășulă său europenă.

A doua di cătră seră elă încheia contractulă cu 
Tippu-Tib.

Vangvana și Vanyamvezi se bucurau din inimă, 
audindă, că arc să-i însoțescă o cetă așa mare de 
Arabi.

De ore-ce, după învoiala făcută, Tippu-Tib avea 
să se întâlnescă cu Stanley în Nyangve, călătorulă 
nostru se grăbi să ajungă câtă mai repede în loculă 
acesta. In 27 Octomvre elă se afla aici împreună cu 
omenii săi.

Nyangve este localitatea cea mai despre apusă, 
în care se află neguțători arabi. De aici se potă cum
păra tote cele de lipsă pentru o călătoria, de 6re-ce 
piața din Nyangve este cercetată de neguțători din tote 
ținuturile împrejmuitore. Stanley âncă se folosi de 
acestă prilej ă, câtă se putea mai bine.

In 2 Noembre sosi și Tippu-Tib. Elă aduse cu 
sine 700 bărbați, dintre cari însă numai 400 aveau 
să-lă însoțâscă pe călătorulă nostru.

Omenii lui Stanley erau numai 146 la numără. 
In Nyangve mai fură tocmiți âncă șese bărbați tineri 
și voinici. Arme cu focii nu erau mai multe de 65. 
Din acestea 40 se dădură la totă atâția din soții cei 
mai viteji ai călătorului nostru. Ceilalți aveau să ducă 
deosebitele obiecte.

In 4 Noembre, după ce aduna pe toți membri 
espediției la ună locă și după-ce se uită la toți pe 
rendă, elă încheia cu cuvintele următore: „Pritenii
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Oursuln Ia bursa do Vîena Bursa de BucurescI.
5 din Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 106.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.20 
împrumutul!! căiloră ferate 

ungare........................154 50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 119.50

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu ci. de sortare 1C5.30
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

Bonuri croato-slavone . . 99 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 119 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.80 
Renta de hărtiă austriacă 85.30 
Renta de arg. austr. . . 85.80
Renta de aură austr. . . 116 90 
Losurile din 1860 . . . 139 40
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 882 —
Act. băncel de credită ung. 289.50 
Act. băncel de credită austr. 282.25 
Argintulfi —, — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Cump. vând.
Cota oficială dela 23 Maiă st. v. 1886.

Renta română (5%). . • 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 95— 96—

» convert. (6°/0) . . 86Va 87Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) • . 105— 106—

> „ „ (5°/o) . • 87Va 88V*
> > urban (7°/0) • . 101— 102—
> » (6°/0) < ■ 93— 94—

> (5°/0) • • 83*/ a 84^
Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. --------------------

« » » Națională --------------------
Aurii contra bilete de bancă . . 14 — 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

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

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vend 8.67

Argint românesc . . . . r - * 8.60 J 8.65
Napoleon-d’orI................. r t * 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.—

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 60—1885.

Publicatiune!9
Luni, a doua di de Rosalii, în (2) 14 Iuliu 1886 înainte de amiadi 

la 10 6re să va arenda prin licitațiune pe 6 ani unulu după altulă, în- 
cepându din tdmna anului curentă 1886, Stupina de lângă Bârsă, 
proprietate a Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae din suburbiulu 
Sclieiu în Brașovă, — fostă odinidră a lui Kristof — și care stupină 
cuprinde peste totu circa 100 jugăre.

Licitațiunea se va ținea în Casa de Ședințe a Comitetului paro- 
chialu dela Biserica St. Nicolae în suburbiulă Scheiti.

Condițiunile arendărei să potu ceti la Epitropulu Domnulti Ioane 
A. Navrea, în suburbiulă Scheiti.

Brașovti, 1 (13) Maiti 1886.

(4_6) Epitropia parochială
a bisericei române ort. res. dela St. Nicolae.

Adresele ne rugămîi a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fl. —
„ șăse luni..........................  6 fi. —
„ unu ană.........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luniX . ... 10 franci
„ șăse luni .... . ... 20 h

,, ună ană .... . ... 40 n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

MersulU trenurilor!!
pe linia Î*redealii-Budapesta  și pe linia Teiașii-Aradii-Sadapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredeală-Budapesta Budapesta—Predealii

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovli

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sigliișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 

' Teiușft
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiora!
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirhău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 1 
Ciucia 
Buciu 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

( 
<•

Oradia-mare (

Trenă 
de 

porsdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

Tren 
aceelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de <

peradne

Trenă 
omnibus

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

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
6.53
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 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare

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

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
7.29
8.27

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic 
MediașQ 
Elisabetopole 
Sigișfca 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apati a 
Feldiora

Brașovft

Timișă

7.14
7.42

8.31
9.01

( 
(

(
(

susă

Predoalâ

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grose.

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
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
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40

2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- t c'adft-Budapesta Budapesta-A radft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Tronil
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 r —
Alba-Inlia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 nZOlUOK / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Siineria (Piski) 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 Conopii 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
Conopii 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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 — 4-53 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

Aradft-Timîșfira Sîmeria (Piski) Petroșeial

Trenă Trenă de Trenu de Trenă de Trenă Trenu
omnibua persdne persdne persdne omnibus omnibus

Aradft 6.00 8.18 (Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strein — 12.27 3.00
Nămetb-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 j
Timișdru 8.42 — 10.09 fi’etroșeiii — 4.04 6.39

TinMiș6ra-Aradft Petroșeul—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenti Trenă Trenă Trenu
perBdne persdne omnibus omnibus omnibus de pere.

Timișftra 6.02 5.00 Petroșeul 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 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradfi —. — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


