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Brașovu, 27 Maiâ 1886.
Focultî ce-lti aprinseră demonstrațiunile în 

afacerea Hentzi-Iansky părea că s’a potolită. Mi- 
nistrultt președinte Tisza a mersă la Viena ca 
sS’mpace lucrurile. Elu s’a și întorșii curendă 
cu liotărîrea sdu mai bine clisă. cu însărcinarea 
d’a afla câtă mai curândă unu espedientă spre 
a da armatei și cercuriloru Curții satisfacțiunea 
dorită. D-lu Tisza s’a și sfătuită tdtă (Jkia de 
Vineri în culoarele camerii cu fruntașii partidei 
sale și resultatulu a fostă inițiarea campaniei de 
scuse și de iertăciune prin declarațiunea cunos
cută a voinicosului Dr. Max Falk în „Pester 
Lloyd “ de Vineri s6ra. T6te merg6u așader 
spre o definitivă împăciuire.

Deodată însă sosesce în Pesta scirea dela 
Cinci-Biserici, că generalulă. Iansky, pe care toți 
îlu credeau la Baden la preumblare, a sosită 
acolo și că a dată de scire brigadei sale printr’ună 
ordină de di, că va relua comanda activă. Acăstă 
scire a cădută în mijloculu șoviniștiloră ca ună 
trăsnetă din senină. Fișpanulu din Cinci-Bise
rici se afla în clubulă liberală, când îi sosi ves
tea despre demonstrațiunile, ce i s’au înscenată 
acolo generalului Iansky. „Nu să p6te,“ dise 
d-lă Tisza, „ca Ianski să fiă în Cinci-Biserici; 
am informațiune sigură că e dusă în concediu 
la Baden. “ —• „E falsă scirea că Iansky a so
sită în Cinci-Biserici, noi scimu din isvorulă celă 
mai competentă, că elă se află în Baden, “ scria 
de altă parte organulă vienesu ală ministrului 
de răsboiă imperială Bylandt.

Va să <Șică, d-lă Tisza, care s’a înțelesă la 
Viena cu contele Bylandt asupra pașiloră ce 
avea să-i întreprindă spre a aplana definitivă 
afacerea, precum și contele Bylandt însuși îlă 
sciau pe Iansky la Baden, lângă Viena, avendă 
în buzunară unu concediu pe trei luni. Cine 
a dată așadăr ordină generalului Iansky să se 
întdrcă la brigadă imediată reluându-și serviciulă 
activă în Budapesta?

„Fremden-Blatt“ scia dela ministerulă de 
răsboiu despre concediarea pe trei luni a numi
tului generală și încă în numărulă său de Du
minecă diminăța susținea, că nu p6te fi adevă
rată că elă se află în Ungaria, când i se făcuse 
deja „Katzenmusik“ în Cinci-Biserici și când 
studenții unguri din Pesta ținău deja probe cu 
cântecele lui Kossuth, ca să întâmpine pe gene
ralulă Iansky când va sosi săra la gară venindă 
din Cinci-Biserici.

Ciudată aparițiune. Ună generală, care 
deodată se află pretutindenea, și la cură în 
Baden, și la prându cu episcopulă în Cinci-Bi
serici, și în concediu, și’n fruntea brigadei sale 
la eserciții, și peste acăsta și’n trenulu ce mergea 
spre Pesta. Dâr ce este și mai surprindătoru și 
ceea ce caracterisâză critica fașă în care a întratu 
deodată acâstă afacere, astădi nici în Pesta, nici 
în Viena, nici în provinciă nu să mai vorbesce 
decâtă de Iansky.

Putemu să ne închipuimă la ce desamăgire 
au fostă supuși șoviniștii din Pesta, cari anun
țaseră prin foile loru cu mare bucuriă de isbândă, 
că generalulă Iansky a fostă chiar transferată 
și încă in Galiția. Acum deodată trebue să afle 
că generalulă se întdrce, fără scirea ministrului 
Tisza și chiar fără scirea ministrului de răsboiu 
imperială. La acâsta se mai adauseră și scu- 
sele și iertăciunile lui Falk, care se făcură ne
greșită în credința că Iansky se preumblă prin 
Baden. Asta era prea multă ca să nu facă să 
isbucnâscă din nou t6te pasiunile masseloru înflă
cărate, care’și primescu inspirațiunile dela d-nii 
Ugron, Szalay și soți.

„Pești Naplo“ susține că actulu de conce
diu, dată de ministerulu de răsboiu generalului 
Iansky, fiindu împărtășită archiducelui Albrecht, 
acesta ar fi dată poruncă generalului, ca ime

diată să se ’ntdrcă la brigada sa. Fiă însă ori 
cum ar fi, aparițiunea neașteptată pe scenă a 
generalului Iansky a schimbată situațiunea în 
defavorulă cabinetului Tisza și a îngreuiată nes
pusă de multă acțiunea de scuse și de iertăciune 
inițiată de ministrulu-președinte.

Demonstrațiunile ce le-au pusă din nou în 
scenă Kossuthiștii au urmată trei dile dearân- 
dulă și se pare că nu mai voră să ’ncete; ba 
acum ele se ’ndreptă și în contra ministrului- 
președinte Tisza. Astfelu situațiunea acestuia a 
devenită forte dificilă și susu și josă. In Pesta 
s’a vorbită chiar de demisiunea cabinetului și 
de venirea lui Kallay ca ministru-președinte. Soi
rile cele mai sensaționale erau răspândite, și pe 
când mulțimea de pe strade striga „Abzug Tisza, 
Iansky și Falk!“ ajunse ună locotenentă ungură 
din armata comună, cu numele Menyhart Bela, 
obiectulă celoră mai entusiastice ovațiunl, din 
causă că, precum se dice, a avută cinci dueluri 
una după alta cu cameradi de ai săi din armata 
c. r., pentru că a apărată „ondrea nației ungu- 
resci “ condamnându faptulă generalului Iansky.

Crisa ce s’a născută în urma acestoru eve
nimente neașteptate a devenită acuma în adevăru 
forte seridsă, din causă că pasiunile ce se cre- 
deu potolite au isbucnită din nou cu mai mare 
vehemență, și acăstă crisă, precum constată și 
foile din Viena, nu se estinde numai asupra Un
gariei, ci asupra întregului imperiu. O „mână 
puternică“ mută pe generalulă Jansky ca pe o 
figură de șahu; iritațiunea în armată cresce, în 
Ungaria curentulu separatistă câștigă mereu te- 
renu și totă mai greu îi va fi d-lui Tisza d’a 
îmblânzi spiritele.

O telegramă de eri ne spune, că Iansky ar 
fi plecată drăși la Viena. Dâcă se va adeveri 
acăsta, atunci d-lă Tisza mai are prospecte d’a 
rămână la putere, continuândă cu scusele și ier
tăciunile. în casulu acesta elu va trebui să risce 
tdtă popularitatea sa și, precum suntă lucrurile 
de încurcate în acâstă monarhia, nu se p6te sci 
ce se va mai întâmpla de adi pe mâne.

Afacerea sângerosă dela Mogoștt.
Primimă atji dela unu altă d. corespondentă 

o dare de sâmă mai detailată asupra durerdsei 
afaceri dela Mogoșă. Etă ce ne scrie:

Munții apuseni, Buciumă 4 Iuniu 1886.
Domnule Redactoră/ Ună nou incidență sângerosă, 

care a costată viâța a 3 țărani români, și care amenință 
cu mărie încă 3 și făcu de lipsă amputarea a vreo 4 să
teni din Mogoșă, caracterisâză de ajunsă administrația 
asiatică a creatureloră d-lui Tisza din comitatele împopo- 
rate în maioritate de Români.

La o simplă denunțare a arendatorelui regaleloră 
din comuna Buciumă, că unii locuitori din învecinată co
mună Mogoșă ar prevarica la marginea comunei în de- 
trimentulă său, fără a mai cerceta, dâcă denunțarea este 
întemeiată său ba, pretorele din Roșia montană V. Damă 
trimete 5 gendarmi la maialulă săteniloră din Mogoșă 
spre a confișca băuturile, ce le voră afla acolo și spre a 
împrăștia pe săteni.

Fără a fi fostă însoțiți de vre-ună amploiată de ală 
preturei său celă puțină de primarulă comunei Mogoșă 
seu Buciumă, și fără a fi primită dela pretore vr’o în
drumare specială și detaliată: gendarmii, ajunși la fața 
locului, înainte de a cerceta, dăcă întru adevără s’a ivită 
ună casă de prevaricațiune, ba chiar convingendu-se, că 
sătenii îșî petrecă pe teritorulă comunei {Mogoșă, și că 
așa de-o prevaricațiune nu păte fi vorba, numai decâtă 
prindă pe ună sătână, îlă tragă în mijloculă loră, îlă 
multracțâză, âr pe N. Sulare, carele îșl esprimâ indigna
rea față cu acâstă purtare necvalificabilă, numai decâtă 
îlă culcă mortă la pămentă, și după elă încă pe doi inși; 
âr dintre ceilalți pe vr’o 7 iau împușcată parte în pi- 
ciâre, parte în umere, așa mortea așteptă încă pe 3, âr’ 
vr’o 4 voră trebui amputați.

Vedeți d-le Redactoră, câtă este de eftină viața 
contribuabililoră români în acâstă țâră! Ună singură 
solgăbirău, fără a mai cerceta dâcă întru adevără obvine 
vreo transgresiune, 'și fără a mai pune până pe hârtiă, 
dispune de viâța poporului după placă și nu se teme, 
că va fi trasă vreodată la răspundere.

In£țările civilisate chiară și condamnații la furci, 
înainte de a fi esecutațl, fundă bolnavi, se împărtășescă 
de tractamentulă unui medică. Nu așa este la noi. 
Biețiloră Mogoșem pușcați nu le este clatu a fi cercetați 
de vre-ună medică în aceste momente critice. »Pâră, căci 
și așa rămână prea mulțl 1“ Medică în Mogoșă nu avemă, 
âră medicii, cari suntă chemați pentru obducțiuni, n’au 
timpă de a tracta și pe împușcații, cari încă n’au mu
rită. Așa îșl voră dice domnii situațiunei.

Așa este! Comunele românescl, ca Mogoșă, Musca, 
Sohodolă și Abrudsată suntă constrînse a contribui 
pentru spitalulă din Aiudă, în depărtare preste 120 ki
lometrii de dânșii, însă ca să îngrijâscă de ună medică 
și pentru aceste comune, administrația nâstră nici că 
visâză.

Numai în anulă trecută au murită de difteritică 
preste 70 copii în Abrudsatu fără a fi pusă vre-ună me
dică piciorulă în acâstă comună!

N’a avută dâră dreptă d-lă Sennyei, când a nu
mită asiatică administrația nâstră ?

Apoi lucru curiosă! O comisiune investigătâre din 
sînulă tribunalului din Alba-Iulia, alta dela judecătoria 
de ocolă din Abrudă cercetâză faptulă în fața locului; 
unii dintre săteni, cari dau deslușirile cele mai esacte 
suntă deținuți; pe când gendarmii ucigași^ se preumblă 
cu pipele în gură și n’au nici habară. Ore nu voră fi 
acești gendarmi decorați cu medalia »benemerenti*, ca 
cei ce maltratară pe nevinovății buciumani N. Cipcer și 
A. Sioica? Vomă vedâ!

Agripa.

Nou6 demonstrațiuni în afacerea 
Hentzi-Iansky.

Pe când șoviniștii unguri credeu pe generalulă Iansky 
dusă, pâte pentru totdâuna, dela Budapesta, sosi acolo 
deodată scirea, că generalulă Iansky a sosită în Cinci- 
Biserici, și că a anunțată printr’ună ordină de di pe bri
gadă, că va relua comanda ei. La scirea despre sosirea 
sa în Cinci-Bisericî, șoviniștii renegați de acolo puseră 
Vineri sâra îndată la cale o demonstrațiune, despre care 
ni s’a și telegrafiată și despre care se dau următorele 
amărunte:

Generalulă Iansky tocmai prândea în sala de mân
care a hotelului .Corabia de aură*, unde trăsese, când 
elevii academiei de dreptă apărură înaintea hotelului și 
strigândă „Abzug Iansky* turburară liniștea serii. Nu
meroși curioși se alăturară studențiloră strigândă cu 
aceștia „Josă Ianski". Cântară câteva cântece naționale 
și apoi se retraseră de acolo. Când apăru poliția și 
ună batalionă de infanteriă, ce se consemnase, locuia 
era deșertă. Se dice că agitațiunea în Cinci-Biserici e 
forte mare și e temere de o repețire a acestoră demon
strațiuni.

Intr’aceea în Pesta se răspândi svonulă că Iansky 
sosesce Sâmbătă sâra acolo, întorcăndu-se la postulă său. 
Acâsta a fostă de ajunsă spre a pune în mișcare întregă 
orașulă. Studenții unguri iute au pusă la cale o nouă 
demonstrațiune, care a decursă în modulă următoră:

Atâtă înainte câtă și după amâdi, studenții au ți
nută la universitate conferințe, spre a stabili felulă și 
planulă demonstrațiunii. Se hotărî să demonstreze la 8 
6re sâra înaintea clubului liberală, la redacțiunea lui 
„Pester Lloyd“ și la gara centrală, când va sosi Jansky. 
Mai hotărîră să porle demonstranții cocarde roșu-albă- 
verde. Poliția a aflată de acestă plană și la 7 ore se 
afla la locurile indicate. Punctă la 8 <5re sosiră cinci 
birjl cu tineri înaintea edificiului Lloydului. Erau con
ducătorii mișcării. Intr’o clipă năvăliră tineri din tote 
părțile și cu cei curioși erau vr’o 150 la numără. La 
ună semnă dată începură a fluera înaintea clubului li
berală și a striga: »Abzug Albrecht! Abzug Tisza! Abzug 
Jansky!» Demonstrațiunea s’a continuată înaintea feres- 
treloră lui »Pester Lloyd" strigându-se: .Abzug Lloyd! 
Abzug Falk!" Poliția începu a curăți stradele și demon
stranții se retraseră fugindă. Vrendă poliția să împrăștiă 
pe demonstranți de după o grămadă de lemne, unde stă- 
tâu la pândă, ajunse lucrulă la bătaiă, pricinuindu-se 
multe cucuiă și vinețell. Demonstranții se retraseră 



Nr. 118 GAZETAWANSILVANIEI. 1886.

și de aci strigândă mereu: „Abzug archiducele Albrecht, 
Tisza, Falk și Iansky!"

Pe piața universității ună juriștii ținu ună diseursă 
cătră mulțime. Aci s’au arsă trei esemplare din „Pester 
Lloyd," în care a apărută declarația lui Falk, între stri
gătele: „Abzug Lloyd! Abzug Falk!« Mulțimea se duse 
apoi înaintea redacțiunii lui „Egyetertes" strigând: „Eljen 
deputatulfl Csavolszki. De aci să duseră înaintea locuin
ței generalului Iansky, unde strigară și fluerară, și apoi 
porniră mai departe. Planulă era să mergă înaintea ca- 
sarmei Carolă și să facă sub ferestrile casinei militare 
„Katzenmusik.« Dăr acăsta nu s’a întâmplată, căci își 
schimbară drumulă spre gara centrală. Acum număra 
mulțimea peste 1000 de persone. O trupă de polițiști 
călări însă le eși înainte și le închise calea. Aci ajunse 
lucrulă erășl la bătaiă. In timpulă acesta, câțl-va de
monstranți isbutiră a merge la gară, dăr generalulă Ianski 
nu sosise din Cinci-Bisericî. In cursulă serii s’au mai 
încăerată demonstranții cu poliția în trei locuri și numai 
o plăiă violentă puse capătă turburăriloră, pe la 11 ore. 
Poliția a făcută câte-va arestări, dăr aiestații au fostă 
erăși puși pe picioră liberă

Necazurile grănițerilortt și sanarea loru.
Apendice la articlulu »Căușele necazurilorU nistre 

locale*, dela pâlele Hemului.
Maiu, 1886.

(Urmare și fine.)
Suntă siliți bieții omeni să care pătră pe drumuri, 

să-o sfărîme cu ciocanulă, ea așa să-și i Brdă câte o 
săptămână cu facerea unei movile de pătră.

In contra legiloră și ordinațiuniloră fură siliți omenii 
în timpulă lucrului se taiă dembulă Maierului, dintre 
Strâmba și Bărgău, Șieu și Șieuță etc., cu acăsta și-au 
pierdută timpă multă, lucrulă câmpului a rămasă nelu
crată și prin acăsta i-a apucată erna fără nutremântă.

Făcuta cineva vr’ună pasă contra acestoră asu
priri? — Ba.

Pentru a pune coronă Ia tote, Banffy a fostă nu
mită comisară peste fondurile grănițăresci. Elă calcă în 
piciăre tote instituțiunile, înființâză posturi după capri- 
ciulă său și ordonă a se plăti din fonduri; a adusă ună 
esecutoră (controloră) străină pentru censurarea rațiu- 
niloră, pe care îlă plătesce fărte scumpă a conta fon- 
duriloră, a delăturată comitetulă administrativă grăni- 
țărescă, din comisiune a scosă pe cine a voită și a de
numită pe cine a voită fără a asculta comitetulă ca foră 
competentă, desconsideră instrumentulă fundațională în
tărită de Majestate și regimă, sărăcesce fondurile prin 
denumirea de amploiați netrebuincioși, prin luarea de 
edificii (scola din Prundă, edificiulă poștei din Năsăudă 
etc.) c’ună cuvântă comite totă cei dictâză sburdalnica 
minte și antipatiă.

Pentru încetarea acestoră abusuri asemenea nu s’a 
făcută nimica.

Vrendă a descrie tăte nedreptățile și fărădelegile 
ce le comite Bânffy n’amă mai pută «sfârși.

Va întreba cineva, că cine este causa de nu s’au 
făcută toți pașii legali pentru încetarea atâtoră nelegiuiri? 
— Răspundă și e i cu corespondentulă — inteligența, 
adecă cărturarii noștri.

Era datoria loră a se aduna, a se sfătui și a între
prinde toți pașii spre stârpirea răului, căci poporulă con- 
sciu totdâuna e gata a-i urma.

Toți au fostă și suntă in tăcere și nepăsare, său 
celă multă s’au ocupată numai cu lucruri, pe cari le 
amintesce corespondentulă.

Gând s’au pornită relele, venătorea și persecuțiu- 
nile țin contra nostră, în specială procesele, poporulă 
granițără s’a adunată, consciu de sine, s’a consultată se- 

riosă și a alesă comisiune și advocați, și pe aceștia i-a 
plenipotențiată, ca nu numai în procese, ci în tote cău
șele grănițăresci să întreprindă toți pașii necesari le
gali. —

Ală acestora este deci obligămentulă a iniția toți 
pașii, dâcă au primită plenipotență.

Mi se va observa pote că nu au informațiuni. La 
acesta răspundă, că advocatulă este în dreptă a convoca 
pe cliențl și a cere informațiuni dela dânșii de atâtea 
ori, de câte ori află de lipsă.

Se va observa pote și aceea, că spre îndeplinirea 
lucruriloră trebuescă spese. La acăsta răspundă: că 
advocatulă are dreptă a cere anticipațiuni, a cere lichi
darea espenseloră, er de altă parte este datoră a arăta 
clientului periclulă, modulă delaturărei lui, ală lumina 
că spre ală pute delătura trebuescă spese; pentru că 
decă clientului tăte aceste i s’au făcută cunoscute, și 
densulă cu tote astea nu urmăză după sfatulă apărăto
rului atunci numai sieși are de a-șl împuta.

Mă va întreba cineva, că totuși ce este de tăcută 
pentru delăturarea releloră ? — îmi esprimă deci modesta 
mea părere:

1. Este a se adresa la însuși Bânffy cu scrisori, 
deputatium, apoi prin interpelări în comisiunea adminis
trativă și în adunarea municipală, ală clarifica și a stă
rui să observe legea și să retragă ordinele, cari causâză 
rău și miseriă, — eventuală contra ori cărui pasă ne
legală și abusă ală lui să se facă representațiuni. Decă 
acesta nu ar ajuta:

2. Să se facă pașii necesari la ministrulă de re- 
sortă, eventuală la ministrulă președinte. Decă așta ar 
fi fără folosă :

3. Să se facă asemeni pași la consiliulă de mi
niștri. Decă și asta nu ar ajuta;

4. Să se adreseze plângeri contra purtării minis- 
triloră la dietă chiar. Și decă nici asta n’ar ajuta:

5. Suntă a se așterne tote plângerile la înaltulă 
tronă.

Toți acești pași trebue întreprinși, pentru că deo
parte cu câtă nu se face nimica și nu se dă semnă de 
viață și suferință, cu atâta Banffy devine mai obrasnică, 
er de altă parte cei dela regimu să aibă sciință esactă 
de suferințele nostre locale.

Este ora a 11-a, tote aceste suntă în grabă de 
făcută, dâcă cei chiămați din sînulă inteligenței nu vo- 
iescă să-i blasteme posteritatea, să-i judece lumea și 
să croiescă pagina cea nâgră din istoria acestui ținută.

Mă adreseză deci — deși în ora 11-a — cătră 
totă inteligința grănițărescă și o rogă din adenculă ini- 
mei să delăture tăte particularitățile și frecările, să lucre 
din răsputeri — dâcă nu pentru totala delăturare, celă 
puțină pentru împuținarea numărului năeazurilotă nâstre 
locale.

Unii obșitaru.

SOIRILE PILEI.
Din Câmpiă ni se raporteză, că esamenele ele- 

viloră dela scolele poporale confesionale române gr. cat. 
din protopopiatul ă Coj ocnei au arătată ună progresă 
peste așteptare îmbucurătoră. D-lă protopopă ală Co- 
jocnei, Ioană Hossu, nu găsea destule cuvinte pentru 
a’șî esprima mulțătnirea sa, vătjendă zelulă și progresulă 
admirabilă ală învățătoriloră, între cari mai vârtosă s’a 
distinsă, d. Alesandru Trenca, învățătoră în Juculă 
superioră. „Acăsta comună și încă câteva din jurulă ei, 
adauge celă ce ne scrie, ni-au dovedită, câtă de multă 
face pacea și buna înțelegere, când este vorba de îna

intarea unui poporă. Căci de când aceste comune au trecută 
sub blânda și înțelâpta ocârmuire a d-lui protopopă Ioană 
Hossu, certele au încetată, intrigile au dispărută; nu se 
mai propagă pisma și nu se mai consumă timpulă și a- 
yenle ămeniloră noștri prin coruperi și procese răutăciose, 
ci în pace și liniște își continuă fiă-care activitatea sa 
spre binele și înflorirea poporului. Onâre celoră ce lu- 
crâză astfelă!« — N...

—x—
Erl, precum amă anunțată, s’a judecată țirocesulu 

„Junilor#1 pentru pantlicele ce le-au purtată la Pascl. 
Au fostă toți condamnați la câte 2 dile arestă și 10 fl. 
amendă, eventuală trei (jile arestă. Acusații au insinuată 
recursă. Mâne vomă aduce amănunte.

—x—
Archiducele Albrecht s’a întorsă din provinciele 

ocupate la Viena. In drumulă său a fostă primită pre- 
tutindenea sărbătoresce. In Agramă a declarată prima
rului, că în curendă va cerceta ârășl Agramulă.

Ministrulă de agricultură, industriă și comerță a 
dată comunei Lăpușulă română, comitatulă Solnocă- 
Dobeca, permisiunea, să țină târguri de țâră în fie
care ană în Sâmbăta primă a luniloră Fevruarie, Aprilie, 
Iunie, Augustă și în prima Sâmbătă după 1 Decemvrie.

—x—
Ni se scriu următorele: »La stațiunea călei ferate 

din comuna Sînterâgă (Somkerâk), comitatulă Sol- 
noc-Dobâca, funcționâză ună Evreu cu numele Ko- 
râny Izsa, care nici o vorbă românâscă nu pricepe. 
Din astă causă locuitorii români dimprejură, cari voiescă 
a călători pe calea ferată suferă grozavă, căci cu d-lă 
»fondk» nu se potă înțelege. Iată ce s’a întâmplată la 
1 luniu a. c.: O femeiă a cerută să i dea ună biletă de 
clasa a IlI-a, dâr elă din nesciința limbei, i-a dată două 
de clasa IV cu tâte că călătorea i-a spusă curată, că 
nu-i trebue două, ci numai unulă; dâr »Fonok«-ulă nos
tru a dată din mâni și din capă că nu pricepe ce’i spune 
femeia și închicjendă ferâstra s’a dusă, rămânendă biata 
femeiă cu amendouă biletele în mână. Cu lacrimi în 
ochi și bolnavă cum era, fu silită fără voiă a călători pe 
clasa a IV luândă »Fonok«-ulă dela dânsa 1 fl. 26 în 
locă de 63 cr.

Acestă modelă de șefă, când femeia i-a amintită 
în limba română că merge pănă la Gherla, s’a mirată și 
iritată a întrebat’o, că ce’i aceea Gherla, pănă ce i-a spusă 
unulă ce a dată peste conversația loră, că aceea e »Sza- 
mosujvâr*. Etă că ori unde ne ’ntârcemă numai peste 
neajunsuri dămti cu dușmanii nâmului românescă. Dum
nezeu numai să le răsplătâscă". — Im.

—x—
Subcomitetulă despărțământului XX ală jAsociațiu- 

nei transilvane pentru literatura și cultura poporului ro
mână" din Blașiu va da opetrecere devâră, Luni 
în 14 luniu a. c st. n. la 2 6re post-meridiane în Veza, 
în grădina lui Dumitru Comșia. Prețulă de intrare: de 
personă 1 11. de familiă 2 fl. Venitulă destinată fiindă 
în favorulă Asociațiunei, suprasolvirile se voră chita cu 
mulțămită pe calea publicității.

—x—
Comuna Bata din comitatulă Toi na a foslă pre

făcută în ruine. Peste 300 de case au arsă și mai mul ți 
omeni au perită în flăcări.

—x—
Cu ferbeliștii nu- glumescă autoritățile. In Pesta 

îi urmărescă cumplită și ’i pedepsescă fârte aspru, atâtă 
pe cei ce jdcă, câtă și pe cei ce permită să se jâce fer- 
bălulă în localurile loră.

FOILETONU.

Ctlletoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

„Fclu de felă de lucruri", scrie Stanley, „se 
potă întâmpla, care să ne împedece în esecutarea pla
nului nostru și să facă, ca să nu putemu ajunge la 
scopulă ce ni l’amu ficsată. Fometea, belele, atacurile 
sălbaticiloru ne potă nimici', seu multele greutăți, ce le 
vomă întâmpina, ne voră înspăimânta și ne voră face, 
ca să ne întorcemă înapoi. Cu tote acestea pieptulă 
nostru este plină de speranțe; problema nostră este 
măreță și atrăgătore. Deci cu ajutorulu lui D-deu vomă 
porni; intemple-se, cum va voi elă /“

In 6 Noembre călătorii noștri și ajunseră la 
uriașa și temuta pădure, ce se estinde de amândouă 
părțile rîului Lualaba. Numele acestei păduri este 
Mitamba. Intrândă într’ânsa, picături mari de rouă în
cepură a căde de pe foile arboriloră seculari și ale 
planteloră acățătore, și a le uda vestmintele. De-asupra 
capeteloru curagioșiloră drumeți era întinsă ună cope- 
rișă de frunze câtă se pâte de desă, prin care nu 
putea pătrunde nici o radă de lumină. Lutulă de pe 
poteci era muiată de umedelă și astfelă la fiecare pasă 
țîșnea noroiulă într’o parte și într’alta. Poteca era 

mărginită de ambele părți de ună zidă verde, de șese 
metri înălțime, alcătuită de tufe și de plante acățătore. 
„Ori și ce petecă de locă câtă de mică era acoperită 
cu felă de felă de ferigi, trestiă, plante din familia 
orchideeloră, viță sălbatică, mimose, tufe de salcâmă, 
tamarindi, liane și diferite soiuri de palmi." Nu arare
ori călătorii noștri trebuiau să’și facă locă prin acestă 
tufisă nespusă de desă și să sară peste gropi adânci, 
pline cu apă și cu noroiă. De ună marșă regulată nu 
putea să fiă vorba, de or.e-ce aprope la fiecare pasă ei 
trebuiau să se plece, să se târască, să se apuce de ra
murile tufeloră, să sară și să se fordscă."

Stanley se bucura, că cu tâte aceste piedeci și 
greutăți omenii săi nu se lăsau unii de alții, ci mer
geau la olaltă. După trei (Jile drumă însă acesta 
nu mai fu cu putință. Călătorii noștri începură a se 
risipi, și fiecare căuta să pătrundă înainte, după cum 
îi venia mai bine la socotelă.

Mai greu o duceau aceia, cari aveau să porte po
verile și cu deosebire cei însărcinați cu transportulă 
luntre! „Lady Alice." Mulți dintre ei își arătau pe 
față suferințele loru și cu tote acestea greutățile de 
abia se începuseră.

In 10 ajunseră călătorii noștri în țera Uregga. 
Năcazurile se înmulțiau din di în cH- Aceia cari du
ceau luntrea, cereau, ca Stanley seu să se întârcă 

înapoi, seu să-i dea focii. Chiar Tippu-Tib și Arabii 
săi, dela cari atârna așa de multă resultatulă călă
toriei, începură a murmura. In sfârșită din causa ae
rului înăbușitorii de pădure mulți dintre omenii călă
torului nostru începură a se bolnăvi.

Unu lucru forte neplăcută pentru Stanley și 
pentru Frank era, că papucii loră se rupeau grozavă 
pe acele drumuri noroiose. Ei încălțaseră acuma cele 
din urmă două părechi, ce mai remăseseră. Ce aveau 
să facă, după ce i voră fi stricată și pe aceștia?

Omenii călătorului nostru își perdeau curagiulă, 
vădândă cu ochii. In adevără și era ună lucru gro
zavă drumulă prin codri aceia urași, cu aerulă loră 
înecăciosă, cu viperele și năpârcile loră, cu șimpansii 
și pavianii, cari țipau, de’ți luau au dulii, cu miliardele 
loră de gândaci și furnici de tote soiurile și de totă 
mărimea, cu miriopadii săi lungi de câte 15 centi
metri, etc.

In 15 Noembre Tippu-Tib și cu cei mal de frunte 
dintre Arabi îlă rugară pe Stanley, să-I dăslege de con- 
tractulă încheiată și să-i lase să se întorcă înapoi. 
Stanley se înspăimântă... Atâta avea să fiă totă călă
toria?... Elă își puse totă puterea sa oratorică, că 
să’lă înduplece pe conducătorulă arabă, să’și schimbe 
părerile și să se țină de hotărîrile cuprinse în învoiala 
dela Tubanda.



Nr. 118 GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Luni în 14 Iuniu 1886 st. n. a 2-a di de Rusalii, 
voră arangia școlarii români gr. cath. dela scola popo
rală din B i str i ță, prin învățălorulă loră, ună „Maială« 
în pădurea numită la „Sore", er deeă timpulă nu ar fi 
favoritoră se va amâna pe cea mai de aprope Duminecă, 
începutul! la 9 6re antemeridiane. Programa va fi ur- 
mătărea: Pornirea în ordine a școlarilor!, acompaniați de 
musică, cătră pădure; jocul! școlarilor!; cântări națio
nale ; perorațiunl din partea școlarilor!. In pausă se voră 
produce jocurile istorice »Romanulă și Călușarul!* 
din partea a 13 tineri îmbrăcațl în costume naționale. 
Contribuiri mărinimâse se voră primi cu mulțămilă și se 
voră chita pe cale diaristică prin comitetul! aranjatori.

—x—
Brutarul! Moritz Fleischmann dinLipova, care 

’și-a omorîtă soția acum doi ani, a fostă condamnată de 
tribunalulă din Timișora la mărte prin spencjurare. 
Tabla r. a întărită sentința.

—x—
Prințulă Alexandru ală Bulgariei a sosită în 

Bucuresci și va fi câteva dile ăspele regelui Carolă.
—x—

D-ș6ra Elena Teodorini a hotărîtă, ca sumele 
de bani, ce le are la diferite casse de bancă din străi
nătate, să le afecteze la cumpărarea unei moșii în Ro
mânia.

Din necazurile poporului românu.
Din Câmpia, Mai! 1886.

Ți se ridică părul! în capă de atâtea persecuțiunl, 
câte are a îndura și la câte e espusă sărmanul! poporă 
română din partea organeloră stăpânirei. Poporulă însă 
sufere și suferințele lui nu mai au capătă.

»Cine dice că ml-e bine, mute-și casa lângă mine 
și vădă câtă mi-e de bine/ horesce Românulă când e 
apăsată de sărte. Și înlr’adevără, numai atunci îl poți 
cunbsce năcasurile, numai atunci vedi câtă de tare apasă 
pe umerii lui de bronză sarcinele impuse de cătră ne- 
îndurata ocârmuire, dăc-ă te afli cu inima și sufletulă în 
mijloculă multă cercatului poporă română. Câte dări, 
câte aruncurl trebue să plătăscă, pe câți parde-vără tre- 
bue să-i susțină din crunta sa sudăre, ca apoi totă acei 
neîndurați să-l! persecute fără milă.

încă prin Faură a. c. într’o comună situată în cer- 
culă Mociului ună Armănă voia se deschidă boltă, adecă 
se vencjă pânzături, bumbacă, arnicl și altele neapărată 
de lipsă pentru Românca dela sate. Spre scopulă acesta 
era nevoiă de licență dela jurisdicțiunea respectivă, și ca 
aceea să o potă dobândi, era necesară ună documentă 
subscrisă de antistia comunală. Antistia comunală — 
purcecjendă din acelă punctă de vedere, că decă voră fi 
doi văndătorl de „cigurl-migur!" în comună, locuitorii ei, 
cari și așa se află îndepărtați de orașe și târguri, voră 
pută căpăta marfa cu ună preță mai moderată, decâtă 
atunci, când e numai unulă, — subscrise recerutulă do
cumentă și Armănulă dobândesce licența, numită pe limba 
lui Arpâd „Ipar.c Dăr ce să vedi? Jidanulă arendașă 
de regalie, care și elă tine boltă, și care în anulă trecută 
alungă din comună chiar și pe ună frate perciunată ală 
său, din causă că vânduse marfa cu ună preță ceva mai 
moderată decâtă elă, vedendu-se scurtată în veniturile 
gheșeflului său și prevădendă că pe viitoră gheșeftulă nu’i 
va merge așa de minune bine, îlă prindă frigurile de 
năcază, mișcă tote petrile, denunță pe antistia comunală 
că ar fi subscrisă ună documentă falsă și așa Armenulă 
fu oprită de a mai vinde, er antistia fu dată pe mâna 
judecătoriei regesc! de cercă.

„De ce să umblăm! cu doi ban! în trei pungi", 
răspunse Tippu-Tib. „Ori ce-ai elice d-ta, după cum 
călătorim! noi, aceste 60 stații vo'ru ține mai multă de 
ună ană, și pentru reîntdreere ne va trebui totă atâta 
vreme. Eu n’am mai umblată nici odată prin acestă 
pădure și nu mi-ar fi trecută odată .cu capulă prin 
minte, că pote fi pe lume ună ținută așa de blăstămatu. 
Aerul! de aici este nesuferită; îmi omora toți omenii. 
Ți-i va omori și pe-ai d-talc, de; ă vei merge mai de
parte. Nu bagi de semă, că nemulțumirea loru cresce 
din di în di?.... Țera acesta nu e făcută pentru a că
lători printr’însa. Ea este menită numai pentru nisce 
mișei de păgâni, pentru maimuțe și pentru alte animale 
sălbatice. Noi nu te putemă însoți mai departe!“

„Toți Arabii își voră bate jocu de Tippu-Tib, 
când voră auțlf, că șl-a călcată astfelă cuvântul!," <jise 
călătorul! nostru, pe care vorbele conducătorului arabă 
îlă puseră pe gânduri.

„Ce este cu putință unui om!, voi face", răs
punse Tippu; „ce nu este cu Jputință, nu mi se 
pote cere".

„Să trecemă pe celălalt! țărm! al! rîului, care 
nu mi se pare așa de sălbatică, și să continuăm! că
lătoria nostră“, propuse Stanley, și astfel! îl! lua cu 
vorba pe Arab!, până când declară, că’lu va mai în
soți pe drumețul! nostru cale de 20 stații, dându-i-se 
o răsplată deosebită de 2600 dolari.

Urmarea fu că antistia comunală fu citată pe diua 
de 3 Maiu la tribunalulă din Mociu să-și dea săma de 
ceea ce a făcută.

Subjudele r. din Mociu, Kovacs, deși puțină pricepe 
din limba poporului, se sbuciuma ca să ne potă învino
văți, și-și da totă silința ca să afle vr’o vină, ia ună 
protocolă câtă o di de veră, se face focă, amenință cu 
inchisore, numesce pe bietul! Română din a cărui su- 
dăre trăiesce „marha“ și »szamâr“ șiț văzând! că nu 
păte eși la nimică îșl spală mânile, că nu află nici o 
vină, der pentru că așa trebue se fiă, ne dă totuși pe 
mâna Jidovului. Fără a încheia protocolulă, și fără a 
fi subscrisă, spune diurnistului, carele e Română, sentința 
și-lă provocă săoenuncie în limba năstră. Atunci diur- 
nistulă enunciă următdrele: „Măria sa s’a îndurată și vă 
iertă, der pe viitoră să nu mai subscrieți asemenea do
cumente.* Ună membru ală antistiei întrebă însă că 
deărece nu suntemă vinovațl, acela ce ne-a acusată pe 
nedreptulă ar fi datoră să ne plătescă diurna cuvenită 
pentru pierderea timpului și fatigii și întrebă totodată că 
cine e acusatorulă; răspunsulă din partea „Măriei Sale* 
fu: „legea.“

Așa dăr legea ne-a acusată, »Măria sa* ne-a er- 
tată, de unde se păte face conclusiunea, că „Măria sa‘ 
e mai pe susă decâtă legea, așa der „Măria sa‘,omi- 
țendă legea, a lucrată fără de lege. Are dreptă Româ
nulă când dice: »legea e cum o facă omenii/ și altă 
versiune: > legea e cu nașă de ceră, încătrău o sucesc!, 
într’acolo se întărce/ și alte multe diceri și proverbe 
luate din pățaniele de tote filele.

Așa dăr locuitorii acestei comune au de a cumpăra 
totă ce-i neapărată de lipsă dela Jidanulă arendașă de 
vinarsă, boltașă, măcelară, traficantă ele., pănă și lumina 
cu care, lipită de degetele mânei drepte, trebue se trăcă 
omulă din acăstă vale a plângerei și încă cu ună preță 
îndoită, ca să nu dică întreită.

Nu-i destulă că trebue se solvimă dări peste dări 
și aruncurl peste aruncurl, pentru scăterea cărora ni se 
trimită esecutorl totă mereu, așa câtă mai multe (jile din 
ană suntemă cu esecutoră decâtă fără elă, în urmă sun
temă daț! pradă și lipitoriloră sateloră.

_________ St. P................

Teatru în Reghinu. In 11 Maiu a. c. inteligința 
română din Reghină și jură a dată o representațiune 
teatrală împreunată cu danță în Reghină, la care a lu
ată parte ună publică numerosă, cea mai mare parte 
dintre străini, der cu toții au fostă prea deplină satisfă- 
cuți și încântați de producțiunea cea minunată, de ges- 
ticulațiunile, de cântecele și de portulă celă frumosă ală 
persăneloră, ce au jucată piesele teatrale, fiindă cu toții 
îmbrăcațl în costume naționale românesc!.

Cu astă ocasiune s’au jucată piesele teatrale de V. 
Alecsandri: „Rămășagul!* și „Cinel-Cinel" cu atâta is
tețime și așa de frumosă, încâtă aș fi dorită ca în con
tinuu să ascultă și să nu se mai finăscă; nu credă că 
va fi unulă dintre publiculă ascultătoră, oare șefi făcută 
cea mai mică critică și care să nu fi eșită prea deplină 
satisfăcută și mulțumită; chiar și străinii s’au esprimată 
câtă se pote de bine și în continuu întrebau, că 6re când 
mai jăcă Românii teairu. Dec! potă dice că începutulă 
a avută succesă în totă privința. înainte numai, la o 
parte invidia și despărecherile între noi Românii, căci 
numai așa putemă și noi în părțile acestea ca cu tim
pulă să avemă reuniun* și societăți, prin care să înain
teze Românii și de pe aici, și să nu-și dea florenașii a- 
dunați de pe spatele Românului pe la »Kulturegylet«-ulă 
din Clușiu.

Inteligința română din jură cu astă ocasiune a luată 
parte în numără neînsemnată, — păte pentru timpulă 
de ernă în luna lui Maiu, ce a fostă pe aici.

Nu potă să trecă cu vederea, ca să nu amintescă 
și persănele ce au jucată Așa în »Rămășagulă“ a pro

Stanley se miră, când vădu într’unulix din satele, 
pe lângă care trecu cu omenii săi, mai mulți sălbatici, 
ocupându-se cu făurăria. Ei lucrau acest! meșteșug! cu 
destulă dibăcia, și făceau cuțite și lănci, cari se puteau 
întrebuința, cum se cade.

Cu câtă pătrundeau mai departe călătorii noștri, 
cu atât! indigenii se vedeau, că sântă mai necultivați. 
In 17 Noembre ei ajunseră la satul! Kampunzu din 
Uregga, care era împodobită într’unu modă neobicinuitu. 
Juru împrejurul! acestui sat! erau două șiruri de scă- 
fălii băgate puțină în {pământ! și îngălbenite de soro, 
de vânturi și do ploi. Stanley dote cu socotela, că 
scăfăliile acestea suntă do omft. Elu îi întrebă pe 
Arabi, că ce socotescă ei despre numerosele căpățîni 
dimprejurulă satului, aceștia însă răspunseră, că de 
bună semă trebue, că suntă „scăfălii de soko“, adecă 
de șimpansi.

Neîndestulindu-se călătorul! nostru cu acest! răs
punsă,' chiemâ la sine pe mai marele satului și’lu în
trebă și pe elă. Negrul! afirmă, ceea-ce diseseră Arabii. 
Soko, clise elă, e ca unu copilă de mare, umblă cu 
capul! în susu ca omul! și face unu sgomotu în pă
dure, de te’ngrozesci. Ei mănâncă banalele sătenilor! 
și de aceea aceștia caută să-i omore, și apoi se ospă
tez! cu carnea loru. (Va urma).

dusă cea mai bună impresiune asupra publicului cu deo
sebire d-ș6ra Alesandrina Șchiopul! printr’ună cân- 
tecă așa de bine predată, încâtă dela publiculă delectată 
curgeau în continuu buchete de flori și aplause neîntre
rupte, apoi d-na Ceușană și d-na Șandru eră-și așa 
de bine și-au jucată rolele, încâtă publiculă a fostă pre 
deplină satisfăcută și mulțămită; asemenea s’au produsă 
și ceilalți!

In „Cinel-Cinel,* când s’a ridicată cortina aplausele 
au și începută vedendu-se o mulțime de țărani cu greble 
și fure! cântândă, apoi au intrată damele tăte în costume 
naționale cele mai frumăse; fie-care șl-a jucată rola câtă 
se păte de bine, der cu deosebire amintescă aici pe d-na 
Sabina Todea, care erăși printr’ună cântecă așa de 
frumosă cântată a secerată din partea publicului aplau
sele cele mai multe și buchetele de flori curgeau în con
tinuu.

După finirea teatrului s’a începută danțulă, la care ' 
au participată tăte familiele cele mai de frunte și dintre 
străini și a ținută pănă diminăța la 5 6re, când deodată 
s’a golită sala și s’a depărtată fie-care pe acasă pre de
plină satisfăcuți.

Venitulă a fostă destinată pentru bisericile române 
gr. cat. și gr. or. din Reghină, care s’a și dată la locu
rile competente.

înainte de a fini acăstă corespondință îmi țână de 
datorință a aminti și pe d-lă advocată Dr. Absolonă T o- 
dea, care de când a venită în părțile acestea a luată 
sub scutulă d-sale tote căușele și întreprinderile Româ- 
niloră pentru înaintare, așa și cu astă ocasiune a con
lucrată multă pentru reușita representațiunei teatrale îm
preunată cu danță și credă că și mai departe vomă fi 
mulțămiți cu acestă demnă bărbată ce ni-l’a adusă bu- 
nulă Dumnedeu în mijloculă nostru.

Unii participantu.

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

PESTA, 7 Iuniu. — Eri, Duminecă sdra, 
au fostu noue demonstrațiunl. Numărul! stu- 
dențiloru se înmulțise prin cete de lucrători. Au 
fostu mai mulți răniți în încăierarea cu po
liția. Ună lucrătoru, care fusese străpunsă cu 
baioneta muri pe drumă cătră spitală. S’au fă
cută 31 de arestări.

CINCÎ-BISERICI, 7 Iuniu. — Generalulă 
J a n s k y a plecată directă la Viena. După cum 
se anunță din mai multe părți, Jansky îșl începe 
concediulă său de trei luni.

BUDAPESTA, 8 Iuniu. Demonstrațiunile 
pe strade s’au repețită, eri deși într’ună modă 
mai puțină seriosă. Ună numără mare de stu- 
denți și de lucrători porniră pe strada Hatvan 
ca să facă poliției „Katzenmusik“. Mulțimea se 
duse apoi înaintea teatrului națiunală strigând! 
și chiuindă continuu. Abia cătră medulă nopții 
se împrăștiară demonstranții.

MUNCHEN, 8 Iuniu. — Ună manifestă 
ală prințului L u i t p o 1 d cătră curțile europene, 
în care arată că ia asuprășl regența Bavariei, e 
gata să se espedieze.

BU'CURESCÎ, 8 Iuniu. — Tractatulă de 
comerciu între România și Elveția s’a încheiată.

Invitare. Despărțământul! ală 17-lea ală „Asocia- 
țiunei transilvane" pentru literatura română și cultura 
poporului română," va ține adunarea sa generală de ăstă 
timpă la Hodacu în 14 Iuniu c. s. n. înainte de am. la 
11 6re, la care se înviiă toți membrii din acestă ținută 
precum și alțî iubitor! de prosperare.

Dela direcțiunea despărțământului ală 17-lea. 
Reghină, la 4 Iuniu 1886.

Pair. Barbu, Dr. Absolon Todea,
director!. actuară.

DIVERSE. '
NECROLOG. — In 5 I. c. a reposată, în anulă 

ală 38 ală etății și ală 23-lea ală fericitei sale căsătorii, 
d-na Frida Gencsy născ. Krămer, soția d-Iui Ște
fană Gencsy, inspectorulă regeseă de dare din Brașovă. 
Reposata a lăsată în doliu o familiă numărăsă. înmor
mântarea i s’a făcută ieri, în 7 1. c , la care a luată 
parte ună publică numărosă.

Fiăi-țărîna ușoră !

Loteria Ateneului.
Numerile câștigătăre suntă:

No. 481,431 a câștigată 75,000 fr.
No. 139,408 a câștigată 20,000 fr.
No. 135,628 a câștigată 10,000 fr.
No. 126,535 a câștigată 5,000 fr.

5 loturi a 1000 fr. :
333,267. —404,365 — 122,067.- 067,113.-085,171.

50 loturi a 100 fr. :
023,016. — 491,908. — 097,142. — 308,317.—095,193.— 
062.554.-254,536. —392,789. — 401,486.—332,729.— 
304,272. — 056,380.-056,549. -437,716.-364,788.— 
239,784. — 129,282. — 208,330. — 130,187.-086,483.— 
434,666. — 245,066. — 339.881. — 347,897.-346,492 — 
080,847. — 145,873. —232,308. — 363,489.-319,245 — 
293,199. —224,894. — 258,292. — 352,267.-454.865.— 
285.098. — 341,198. — 197,035. — 471,767.-299,864.— 
252,292. — 027,009. —063.893. — 349,782.—102.643 — 
412,254. — 457,867. — 097,305. — 082,333.-206,876.-

Editoră: Iacobă Mureșiaun.
Redactor! responsabilă;. Dr. Aurel Mnreșiauu
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Oursulu la buraa de Viena
2 din Iunie st. n. 1886,

Rentă de aură 4°/0 . . . 106.30
Rentă de hârtiă 5°/o • • 95.20 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.30 
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 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orî .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 24 Maiă st. v. 1886.

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

> convert. (60/0) . . 86^ 87Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) ■ • 105— 106—

> » )) (5°/o) • 87Va 88^
> » urban (7°/0) . . 101— 102—
> » > (6°/o) - 93— 94—
> > (5°/o) • • 83Va 84Va

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— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Iunie st n. 1886,

Bancnote românesc! .... Cump. 8.65 Vend 8.67
Argint românesc..................... > 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orî......................... » 9.98 A 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.— 9 124.—

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Comandele din afară se vorti esecuta cu cea mai mare punctualitate.
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Subsemnatulu încunosciințeză pe Onor, 
blicîi că a deschisă unu

Nod ateliere foiopncon' v

pu-

în Strada Câldârariloru Kr. 504.
unde se vorfl esecuta totu felulu de fotografii în 
modulă celu mai nou artistică, cu prețurile cele 
mai eftine, și se rogă pentru binevoitorulu spri
jinii prin o câtă mai numărosă clientelă.

Cu deosebită stimă

Michael Knapp.
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Grand Magazin de mode și confecțiuni pentru dame 
Kovâsznai Keresztesi

Brașovu (Piața mare)
Recomandă dapositulti loru din nou și fdrte bogată asor- 

cu materii moderne pentru rochii de dame precum: Satin

s 1

tată
Lyon-, Faille-, Mervilier, Catifele, JBeige de lână, (Noutate), Eta
mine, Creppe-Loden și Cachemire negre, precum și în tdte colo
rile moderne.

Asemenea Creton de spălată, Satin și Fail cu cele mai 
nouă si irumdse deseouri.

Chiffon, Chirting și pânză în tâte lățimile veritabile din 
fabrica lui Benedict Sclvroll.

Umbreluțe și umbrele în fdrte bogatu asortimente. Mănuși 
de piele, de mătase și de ață în tâte colorile potrivite rochiiloru.

Mare alegere în Dantele și perdele din Jutta cu desenu- 
rile cele mai nouă. Asemenea Cuverturi pentru paturi și mese, 
precum și totu felulu de covore cu prețurile cele mai eftine.

Se primescă comande pentru confecționarea de rochi de 
miresă, rochii pentru promenadă și casă, precum și Mantale pen
tru ploiă, Mantile și mantilets după fasonulu celu mai nou.
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^nComandeîT,dî7nafară se vorfl esecuta cu cea mai mare punctualitate. T

pe linia l*re<lealu-Bndapesta

Mersulu trenurilor!!
și pe linia Teiușii-Aradîi-Sudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—IPredeald

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 

ȘVințulă de susă
Uiâral 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușin
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină
Giucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena (

(
(

(
(

( \ 
(

(/

1

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

7.45
— — 12.50 —
— — 1.09 —
— — 1.40 -- -
— — 2.27 —
6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 — 8.01 —
10.39 8.21 —
11.19 — 9.05 —
11.54 — 9 43 —.
12.12 — 10.0210.30 —
12.56 — 10.50 —

1.30 — 11.29 —
1.45 — 11.47 —
2.11 — 11.35 —
2.55 — 104 —
3.17 — 1.30 —
3.24 — 1.39 —
3.31 — 2.07 —
4.09 — 3.08 .—
5.36 — 5.08 —
5.56 — 5.35 —
6.16 — — 8.00

6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7.34 — — 10.16
7.55 —■ — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.12 — — 1.21
9.31 — — 2.05

10 06 — — 3.08
10.25 — — 3.39
10.35 — — 3.55
10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —
2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30
— — 10.50 —

3.00 8.50 6.05 —
Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibui

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Viena — —
3.15

1
7--

Budapesta 6.47 1.45 6.20 8.00
Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
P. Ladtiny 1.44; 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

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

10.26 — — 7.03 —
Apahida 10.52 — — 7.26 —
Gliiriș 12.37 — — 8.51 —■
Cucerdea 1.36

1.48
— z 9.31

9.43
■—

Uiora 1.57 — — 9.51 —
Vințulă de susă 2.06 — — 9.58 —
Aiudă 2.46 — — 10.24 —
Teiușă 3.01 — — 10.44 --
Crăciunelă 3.45 — — 11.28
Blașă 4.06 — — 11.44 —
Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
Copșa mic 5.05 — — 12.36 —
Mediașă — — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — — 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.37
Feldiora — — — . 6.35 12.14

Brașovă
— — — 7.14 1.09

1.50— — '— —
Timișă — — — ‘ — 2.48

Predealu

BucurescI

__ __ _ __ 3.23
_ - 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovfl. Hârtia din fabrica d-lorti Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- AradiVBudapesta Budapesta- Aradd-Teiuști.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persone persâne accelerații omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — .—
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulti de joșii 12.20' — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotfl 12.52 — 5.19 SZOlIlOK ' 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 — 6 19
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Pauliști 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7141 Conopîi 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam ■ 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișâ 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațîi 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotii 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulti de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Tefiușd 12.05 — 2.24

Aradft-Tîmîșdra Simeria (Piski) Petroșesii

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
nmnlbnH persono persâne 1 persâne omnibus omnibus

Aradul 6.00 8.18 glimeria 11.50 2.23
Aradulii nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegti — 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
Timișdra 8.42 — 10.09 Petroșeui — 4.04 6.39

Timișdra-Aradâ Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenu
persâne persâne omnibus omnlbuH omnibus de pers.

Timlșâra 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 —
N&neth-Sâgh — — 6.53 Hațegii 9.31 12.17 —
Aradulti nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —

— — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


