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La ordinea dilei este încă afacerea Iansky. 

ț)iarele din Viena și din Peșta se ocupă neîn- 
treruptu de ea și de demonstrațiunile contra 
armatei, cari s’au pusu în scenă din nou de 
cătră „patrioții“ din Peșta și cari de Sâmbătă 
încdce se repetă în fiecare fii.

Se constată acum, că generalulti Iansky a 
fostă în adevără la Baden (lângă Viena) la so- 
ru-sa, însă n’a petrecută acolo decâtă două <^ile 
și a plecată cu mare grabă dreptă la Cinci- 
Biserici. De ce ? Cine l’a trimisă acolo ?

Organulă ministrului de răsboiu imperială 
comite Bylandt, „Fremdenblatt,“ asigură că ge- 
neralulă Iansky s’a dusă la CincI-BisericI din 
propria inițiativă și că de acolo a voită să facă 
o săritură și pănă la Peșta în „afaceri private.“ 
Totodată ne spune, că încă cu mai multe dile 
înainte i s’a acordată generalului Iansky ună 
concediu de trei luni, elă era avisată despre a- 
câsta, dâr pănă în diua când a plecată nu-i so
sise încă hârtiile dela ministeriulă de răsboiu.

Mai departe declară „Fremdenblatt“ de 
false și tendențidse presupunerile, că genera- 
lulă Iansky ar fi primită ordină dela inspectorulă 
generală ală armatei, arcliiducele Albrecht, să 
se întdrcă la brigada sa și constată, că văcjdndă 
ce efectă a produsă presența sa în Ungaria, 
generalulă Iansky a preferită a trece ărăși peste 
Laita cu hotărîrea de a se recrea în Austria 
timpă de trei luni de iritațiunile și mâhnirile ce 
i le-au pricinuită evenemintele dileloră din urmă.

Acum după ce s’a aplanată, într’ună modă 
satisfăcătoră sensibilității demonstranțiloră de pe 
stradele din Pesta, și neînțelegerea ivită cu mer
gerea lui Iansky la Cincl-biserici, se întrâbă 
unele diare din Viena, că ce scopă mai au de
monstrațiile nesfârșite pe stradele Peștei?

Ce scopă au? — Cei din Viena o sciu 
fdrte bine și dăcă „Neue Freie Presse“ repetă 
mai de multe ori acăsta întrebare cu-o prefăcută 
naivitate, o face numai spre a veni în ajutoră 
d-lui Tisza, care din causa neastâmpărului Kos- 
suthianiloră, n’a mai putută da nici pănă acli o 
soluțiune definitivă afacerei Hentzi - Iansky, ce 
lnase dilele aceste nisce dimensiuni fdrte amenin- 
țătdre pentru elu.

Are dreptate numita fdiă, când esclamă, că 
nu trece o di, care să nu dea nascere la nouă 
greutăți. „Este ca și când din mormintele ce- 
celoră căduți la 1848/9 ar eși ună spirită, care 
deștdptă din nou vechile certe și care ațiță mul
țimea a face escese pe strade în contra ordinei 
și a libertății. “

D-lă Tisza a luată la Viena angageamentulă 
de a face să dispară tdte nemulțămirile și bănu- 
elile armatei și ale șefiloră ei. A și făcută în- 
ceputulă îndemnându pe redactorulă diarului 
„Pester Lloyd“ să ’și căra scuse și ertăciune pen
tru articululă ce l’a scrisă contra archiducelui 
Albrecht. Aparițiuuea neprevădută a generalului 
Iansky la Cinci-Biserici ia agravată însă posiți- 
unea față cu cei ce „manifestăză sentimentele po- 
porului“ pe strade și cu patronii loră din dietă 
și se dice că d-lă Tisza a scrisă la Viena, că 
ddcă generalulă Iansky a mersă pe basa unui 
ordină militară la brigadă, dânsulă cu întregă 
cabinetulă își va da demisiunea.

Ei bine, acum generalulă Iansky e con
cediată, d-lă Tisza nu mai are nevoiă de a 
amenința cu demisiunea cabinetului. Rămâne 
însă afacerea neresolvată. D-lă Tisza cu de
monstranții potă fi satisfăcuți prin depărtarea 
generalului Iansky, nu s’a dată însă armatei 
comune satisfacțiunea ce este în dreptă a-o cere. 
D-lă Tisza o-a ofensat’o prin cunoscuta sa de
clarare, este la rândulă lui ca să o împace prin- 
tr’o altă declarațiune.

Organele tiszaniste susțină, că d-lă Tisza nu 

va face o asemenea nouă și împăciuitdre decla
rațiune în favdrea armatei, că va rămânea ne
clintită pe lângă ce a disă, ca să nu-șl pârdă 
popularitatea dândă o armă în mâna Kossu- 
thiștiloră.

Acâsta dovedesce numai că posițiunea mi- 
nistrului-președinte a devenită fdrte dificilă, cu 
tdtă victoria aparentă ce a dobândit’o șovinis- 
mulă maghiară prin concediarea lui Iansky și 
remânerea lui Tisza, care ia criticată atâtă de 
aspru purtarea în cameră.

D-lă Tisza a luată la Viena fără îndoială 
angajamente precise în afacerea militară. Sun- 
t.emă curioși să vedemu când și cum și le va 
va împlini.

Noue demonstrațiuni în Pesta.
De Duminecă seră se repetă mereu demonstrațiunile 

în Pesta. A trebuita să se ceră chiar ajutorulă armatei. 
Cu acăstă ocasiune s’a vărsată și sânge. Stă cum au 
decursă lucrurile Duminecă sera :

Capii mișcării recrutați dintre studenții universitari 
convocară Luni după amâ(jl o conferință în edifîciulă 
universității. Adunarea luă decisiunea se continue de
monstrațiunile și săra să se adune pe piața dintre ofi- 
ciulă vamală și elevator». Poliția află planulă și luă mă
suri d’a împedeca turburările. Pe la 7 Ore săra deja 
publiculă demonstrantă se încăeră cu poliția pe numita 
piăță, cu care ocasiune s’au făcută mai multe arestări. 
Pe la 8 6re s’au adunată demonstranții înaintea grădinii 
museului și cu mare greutate se putu curăț! locuia. 0 
parte dintre cei isgoniți de pe piața oficiului vamală a- 
pucă drumulă pe țărmulă Dunării spre interiorulă ora
șului. La 8^2 bre, cei ce bău în pace pe piața dinain
tea halei de bere de Pilsen și a redutei fură ca electri- 
sațl. Dinspre Corso răsunară fluerături și strigăte pu
ternice. Vr’o sută de indivizi venău chiuindă, urlândă 
și fluerândă. Câta făcu înaintea edificiului „Lloydului“ 
Katzenmusik. De aci se întorseră pe piața redutei, unde 
din întâmplare se afla și comandantulă de corpă br. 
Edelsheim-Gyulai. Aci se ținu o vorbire escesivă contra 
armatei. La strigătulă: vine poliția! oratorulă amuți și 
dispăru. Poliția împrăștiă cu armele mulțimea. 0 pa
nică grozavă se născu, când femeile, care fuseseră apu
cate în mijloculă mulțimei, începură a sbiera. Mulțl de
monstranți au cădută în fugă, • fără însă să se întâmple 
vr’o nenorocire. Ună inspectoră de detectivi a cădută 
de pe cală și și-a scrintită piciorulă. 0 singură arestare 
s’a tăcută. Demonstranții hotărîră să mârgă spre Buda. 
Acâsta trebuia împedecată cu orice preță și deci se ceru 
ajutorulă armatei. Două bataliâne de infanteriă sosiră pe 
piața Franciscă Iosifă. Podulă fu ocupată de sol
dați și stradele se închiseră cu cordâne militare. In aceste 
locuri liniștea nu s’a mai turburată și trupele s’au intorsă 
pe Ia 11 ore în casarmă. Din contră în alte cinci strade 
au fostă ciocniri între demonstranți și polițiă, și numai 
cu mare greutate isbuti poliția să ’nfrângă mulțimea. Nu- 
mărulă arestanțiloră se mărea din oră ’n oră. Pe la 
lOVa bre esplodă înaintea Politechnicului ună cartușă 
(patronă) de pușcă pusă pe șina tramvaiului; precum erau 
împrejurările, detonațiunea produse o nespusă agitațiune 
și a dată pricină la diferite sgomote esagerate. In multe 
cașuri poliția a trebuită să ’ntrebuințeze forța și câțiva 
renitențî au fostă mai multă său mai puțină greu răniți. 
Unui intendantă de casă i-au despicată nasulă în două 
unui bărbată i-au spartă capulă, o calfă de brutară a 
fostă rănită de mbrte printr’o lovitură de sabiă, ună lu- 
crătoră fu străpunsă în peptă cu baioneta de ună poli
țistă și muri îndată ce ajunse în spitală. In strada re
gelui s’au spartă numerâse lampe și feristrile birturiloră 
„Pisica albastră» și > Pisica nâgră». In strada tobei dela cafe- 
nâua Pickler pănă în strada tutunului s’au spartă tâte 
ferestrele caseloră și galantareloră. Numărulă arestațiloră 
e 31, între cari 4 studenți de universitate și ună actoră, 
ceilalți industriași și muncitori.

Luni săra s’au repetată demonstrațiunile. Pe piâța 
Calvină s’a adunată mulțimea, cea mai mare parte semi- 
adulțl și ună numără mai mică de studenți, cari văijândă 
cine suntă demonstranții s’au retrasă. La 8 și jumătate 

bre mulțimea de vr’o 800 de inși porni chiuindă, flue
rândă și șuerândă, și se opri înaintea locuinței lui Ugron 
strigându: „Eljen Ugron! Abzug Jansky!» Vr’ună sfertă 
de oră strigă mulțimea și vădiândă că nu apare nimenea 
la ferâstră se pregătiră să mârgă, ca să facă poliției 
„Katzenmusik.» Intr’aceea sparseră demonstranții mai 
multe ferestre și lampe, producândă atâta panică, încâtă 
sute de âmeni începură a fugi, crecjândă că poliția ar fi 
sosită și i-ar fi încungiurată. Spaima a fostă nemotivată 
căci nici ună polițistă nu se vedea p’acolo. Pe la 9 6re, 
înaintea museului tehnologică răsunară ârășl fluerături și 
strigăte: > Abzug Jansky, Eljen Kossuth, Josă omulă de 
nimică!" (adecă poliția.) In strada ferului, demonstrați- 
unea sămâna cu ună orcană. S’au ținută discursuri, 
s’au spartă din nou ferestre. La strigătulă: In strada 
Alexandru stă poliția! mulțimea se retrase, continuândă 
demonstrațiunile. Număra acum mulțimea la 3000 de 
individl; ea se îndreptă spre teatrulă națională strigândă 
cumplită șl fluerândă de te asurdeau; au spartă ârășl o 
mulțime de lampe. încă totă nu se vedea nici picioră 
de polițistă. Mulțimea străbătu pănă înaintea edificiului 
polițienescă. Acum se schimbă lucrulă. La cele dintâiu 
strigăte năvăliră vr’o 30 de polițiști cu puscile din porta 
poliției și ca la comandă demonstranții începură a fugi 
în fugă sălbatică, așa că coline de corpuri se formară 
cădândă unulă peste altuia; pălării perdute destule pe 
strade. Plâia ce căcju puse capătă demonstrațiunii, ră- 
mânândă să facă ,spirită» ună căpitană orășenescă cu 
cei ce căscau gura: »Pentru adl s’a terminată represen- 
tațiunea" și „La o parte, domnii mei, nu vă mai putemă 
servi cu nimică. într’ună locă, in mijloculă unui grupă 
de âmeni, cari rîdâu, poetulă ambulantă Hazali-Verai șe
dea pe doi umeri declamândă, improvisândă și gesticu- 
lândă; și portarulă teatrului poporală, fiindă socotită de 
oratoră, fiindă că întrecea pe toți în mărime, fu silită 
la strigătele de >Să-lă audimă" să țină următârea vor
bire: »Uraim, menjunk a korcsmâba!» (Domniloră, să 
mergemă în cârciumă/; Acăstă sîmburosă vorbire fu pri
mită cu »eljenurl.u

înaintea Hotelului de Orientă, unde se adunaseră 
demonstranții, după încetarea ploii, poliția a fostă pri
mită cu sburături de petre. Polițiștii însă aveau ordină 
să privâscă numai cu atențiune. Pe la mecjulă nopții o 
câtă de 200—300 de inși turburară liniștea prin urlete 
și chiuituri sălbatice. VoindăS să mârgă înaintea edi
ficiului Lloydului, poliția ,’i puse pe fugă. La polițiă 
suntă mulțime de pălării, umbrele- și bastâne. Dintre cei 
arestați 31 s’au liberată, 8 s’au arătată procuraturei și 
22 se voră pedepsi de polițiă.

Demonstrațiunile și dicta.
Demonstrațiunile și esceseledin Pesta, de Duminecă, 

cari s’au sfârșită cu vărsare de sânge, au aflată ună re- 
sunetă și în camera ungară, unde în ședința de Luni 
s’au încinsă nesce desbaterl înverșunate. Desă de dimi- 
nâță se adunaseră înaintea clădirei parlamentului o mul
țime de studenți, cari voiau să ia parte Ia ședință pe ga- 
leriă. După ei veni și poliția, căci se vorbea că voră să 
însceneze o demonstrația în parlamentă. Deputății stân
gei eslreme fură aclamați de mulțime la aparițiunea loră. 
In cameră nu se vorbea de nimică altceva decâtă de a- 
faeerea IansL.

îndată după deschiderea ședinței, președintele i-a 
dată cuvântulă deputatului Daniel Irânyi. Acesta se 
plânge că poliția din capitală s’a purtată în modă crudă 
și în locă de a provoca cinstită pe publică, ca să se 
depărteze, Constablerii și-au luată josă de pe pălării tă
blițele cu numerile, ca să nu pâtă fi recunoscuți și după 
aceea s’au purtată în modulă celă mai brutală. Se re
perau cu caii în mijloculă mulțimei. Bărbați, femei și 
copii au fostă atacați, fără deosebire, cu arma; multe 
persâne au fostă vulnerate, una chiar omorîtă (mare miș
care, voci: scandală ne mai aucfită I). Totă așa de bru
tală s’a purtată poliția și cu câțiva deputațî. Nici sub 
regimulă absolută nu i-a fostă iertată poliției a procede 
astfelă nepedepsită. Vorbitorulă se adresâză dâr la mi- 
nistrulă de interne și de justițiă și cere cercetare strictă 
și pedepsirea polițiștiloră vinovațl. (Viue aplause).
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Pe când vorbea Iranyi, ministrulă de finance, corni
țele Szapary, se întorse rîdândă spre ministrulă Tisza 
spre a’i șopti ceva. Observândă acesta cei din stânga es- 
tremă făcură deodată ună sgomotă asurzitorii și strigau: 
* Acesta este o impertinență l Ii e ușorii a rîde! scandală! 
pfui /

Cu mare greu putu ajunge la cuvântă Geza Lu- 
kacs, care a fostă martoră oculară a celoră întâmplate. 
Elă dice că polițiștii au lovită cu bâțulă și cu biciulă în 
femei și copii, au insultată pe nisce deputați, dicândă 
cătră ei: „Cărați-ve de aici!1 și când ună membru ală 
partidei guvernului a disă cătră ună polițistă: »bagă de 
sâmă că ai de a face cu deputați», polițistulă i-a răs
punsă: »Dâcă este așa duceți-ve în parlamentă și lătrați 
acolo*. (Mișcare în stânga) Lukacs se alătură la rugarea 
lui Iranyi.

Ministrulă-președinfe Tisza asigură pe antevorbi
tori, că dăcă poliția a abusată în adevără de puterea 
ei, respectivii voră fi pedepsiți cum se cuvine (Aprobări.) 
Eiă, Tisza, a ordonată deja cercetarea, der tocmai pen
tru că este amiculă libertății și ală ordinei, nu pâte să 
aprobe, că paclnicii orășeni se neliniscescă prin demon- 
strațiuni continue pe strade, ce dureză câte o di întregă. 
(Mișcare în stânga, aprobare în drâpta) De altmintrea 
nu crede că d. Iranyi său ună altulă ar dori, ca asupra 
sortei Ungariei să decidă demonstranții de pe strade 
(Aprobări în drepta, mișcare în stânga) căci o țără care 
ajunge pănă aci, de ar fi cea mai puternică, își perde 
autoritatea. (Aplause în drăpta) Incneiă apoi asigurândă 
că va pedepsi pe cei vino va ți.

Gabriel Ugron Z>ce într’altele: Ministrulă-preșe- 
dinte Tisza erăși și-a schimbată părerea căci ca mi
nistru a trebuită să recunăscă, că poporulă, respectândă 
siguranța personei și a averei, are dreptulă a-șl mani
festa aprobarea seu displăcerea sa. (Aprobări în stânga.) 
Nu cere nimeni ca demonstrațiunile de pe stradă să de
cidă sortea națiunei, der ca simptome, cari dau espresiune 
sentimenteloru poporului trebue să fie de toți respectate. 
(Aplause viue în stânga) Din totă procederea poliției 
reese, că brutalitățile comise de ea au fostă precugetate 
și pregătite. Fără îndoială că ministrulă a voită s£ facă 
ună serviciu Vienei și reacțiunei. (Aplause sgomotâse 
în stânga, mișcare în drepta.) Să nu dea d-lă Tisza lu- 
mei esemplulă, că ca Ungură să ridică contra Ungariei. 
Ceremă satisfacțiune pentru noi deputății ofensați de po
liția d-lui Tisza. (Aplause nesfârșite și neîntrerupte pe 
băncile stângei estreme.)

D-lă Tisza: Pentru brutalitatea unui constableră 
nu pâte fi trasă ministrulă ia răspundere. E adevărată 
că țâra trebue guvernată după dorința poporului, der 
negă că ori ce demonstrațiune de pe strade ar fi espre- 
siunea dorinței națiunei. (Sgomotă în stânga estremă) 
Mă acusă dep. Ugron că ași voi să servescă reacțiunei. 
Viața mea întrâgă și presența mea aici este mărturiă, 
că n’am servită niciodată reacțiunei. Dâcă însă esistă 
o reacțiune, numai aceia îi servescă, cari facă velvă 
mare din orice neplăcută întâmplare și nu suferă ca 
asemeni întâmplări să fiă delăturate cu intervenirea fac- 
toriloră legali. Aceștia servescă reacțiunei, nu eu (Apro
bări în drepta, sgomotă mare în stânga.)

Mai vorbesbe dep. Ernuszt cerăndă a se lua măsuil 
contra esceseloră poliției. Emil Szemnecz Zice, că cei ares
tați au fostă bătuți la polițiă. (AuZiți.) Vrâ să tragă în 
vorbă casulă demonstrațiunei deia Cinci-Biserici. Pre
ședintele însă îlă întrerupe. In fine cere ca generalulă 
lanslcij să fiă pensionată nu numai concediată. După 
o mică discuțiune cu privire la deputății cari au fostă 
ofensați de polițiști, incidentulă să încheiâ.

SOIRILE PILEL
Ministrulă de finance ungurescă a cedată cea mai 

nouă emisiune de rentă de hârtia unguriscă, în sumă 
de 22 milione fl., consorțiului institutului de credită Roth- 
schild. Acestă împrumută servesce pentru acoperirea 
crediteloră suplimentare și anume ale aniloră 1884 și 
1885, precum și creditele suplimentare pentru căile fe
rate de stată unguresc!. Prin acâstă nouă emisiune da
toria rentei de hârtiă ungurescă ajunge cifra de 262 mi
lione fl. — „Ferice* de contribuabili!

—x—
Ca și prima ședință publică din ârna trecută a 

„societății de lectură a studențiloră" dela gimnasiulă ro
mână de aici, așa ne-a lăsată și a doua, dată în sâra 
de sf. Constantină și Elena, convingerea, că tinerii noș
tri se silescă a’și însuși cunoscințe din tdte ramurile 
sciinței și a le sci și altora împărtăși într’o limbă înțe- 
lâsă și curată și că se împrietinescă și cu artele. Stud. 
Mănoiu povesti numârosului publică asistentă cum se 
făceu nuntele la Romani punendă ici și colo față în față 
și obiceiurile nâstre românesc!. In controversa: » Ubi 
patria, ibi bene' stud. N. Bogdană căută se câștige mai 
multă sentimentală pentru partea ce susține, âr stud. 
Vătășanu în » Ubi bene, ibi patria,* se legă strînsă de 
realitatp, aducendă câteva argumente potrivite. Stud. C. 
Purcărea vorbi despre libertatea muncei; mai interesantă 
a fostă pasagiulă despre munca de clacă. Ultima temă 
fu a stud. C. Popă despre jocurile olimpice la Greci. 
Intre aceste cetiri cântă stud. E. de Lemenyi pe violină, a- 
companiată la piană de stud. N. Dima; cântarea plăcu 
multa. La sfârșită declamă cu multă succesă stud. A. 
Perșinaru legenda lui Alexandri: .Hogea Muradă.* Toți 
tinerii au fostă viu aplaudați de numârosulă publică, care 
a asistată la ședință. O singură observare amă face 
silitoriloră noștri tineri: amă dori să stărue a’și însuși 
ună modă de predare câtă mai perfectă, ca astfelă im- 
presiunea bună să nu se turbure câtuși de puțină.

Ministrulă ungurescă de agricultură, industriă și 
comerciu a permisă, ca tSrgulu anuală în Sepsi St. 
Georgî, ce era să se țină la 1 luliu, în anulă acesta să 
se țină la 25 Iuniu n.

Foile unguresc! se lăudau, că Iocotenentulă ungură 
Menyhart a avută 6 dueluri cu cameraZi d’ai săi pen
tru afacerea Hentzi, și că din tote șâse a scăpată nea
tinsă. »Budapestei’ Tagblatt* rectifică aceste scirl, Z>_ 
eendă, că a avută Menyhart numai două dueluri din alte 
cause, și că într’unulă a fo3tă rănita. — Ungurii erau 
p’aci să-i dea sabiă de onâre pentru că Ziceuu, că s’a 
bătută pentru .onârea națiunei unguresc!.«

—x—
In Mândra au suferită doi locuitori din causa in

cendiului o pagubă de 600 fl., âr locuitorulă Niculae 
Gutianu din Sugagă o pagubă de 380 fl. —• Multă de 
totă în aste vremuri de miseriă!

—x—
La desvălirea monumentului lui Garibaldi în Padua, 

studenții au înscenată demonstrații sgomotâse anti-aus- 
triace. Studenții plecaseră cu steagulă universității asl- 
felă desfășurată, încâtă nu se vedea decâtă colorea ro- 
șiă. Când grupulă ajunse' la universitate, ună studentă 
lipi pe zidă ună apelă, conținândă espresiile cele mai 
insultă! âre la adresa statului și armatei austriace. Patru 
carabinieri și ună sergentă voindă să pună capătă aces- 
toră scene, au fostă insultați, sergentulă a trasă sabia 
și a rănită pe doi studenți; o luptă sângerosă se încinse

atunci între studenți și soldați; ună suboficeră a fostă 
omorîtă și ună soldată greu rănită, 56 studenți au fostă 
arestați și universitatea a trebuită să fiă închisă.

—x—
Ministerulă instrucțiunei publice din România a a- 

probata, scrie „Națiunea", ca carte didactică pentru cla
sele I și II din scolele secundare din țâră, ^Cartea de 
citire pentru gimnasiu, scăle reale, comerciale pedago
gice (normale) și pentru scâle de adulți. Timulă I, Si- 
biiu 1885,“ lucrată de d. Ioană Popea, profesoră la gim
nasiulă română din Brașovă. — Vorba e, cum să trâcă 
granițele, când scimă că pe cărțile didactice românesc! 
de aci s’au pusă taxe mari vamale?

—x—
„Râsboiulă* se plânge, că unele Ziare oposiționale 

de dincolo în afacerea răsboiului vamală în Austro- 
Ungaria se silescă dilnică să descopere părțile slabe și 
vulnerabile în scopă d'a face oposițiune și a combate 
guvernulă. Prin acesta — adauge »Răsb.« — deștâptă 
numai pe inimică, pre când „organele de publicitate ale 
veciniloră s’au ferită ca de focă a atinge vr’ună punctă, 
care ar fi putută să ne servâscă în orice privință*. Nu 
trebue să se facă oposiția cu orice preță.

Scirile din Italia de susă anunță, că cholera se în
tinde multă. In Florența s’a mai constatată ună casă. 
B61a s’a introdusă prin obiectele venite din Veneția. In 
provincia Padua, citadela și împrejurimea sunta tare bân
tuite. In Rossano au fostă în săptămâna din urmă 48 
cașuri și 32 morțl. In Veneția și GJiozza epidemia se 
întinde. De eri s!a expusă în biserica Madonna dela 
Salute din Veneția o iconă a Maicii Domnului, făcătâre 
de minuni, la care lumea se duce desculță să se în
chine.

—X—

In Elveția este în momentulă de față o viuă agita
țiune în cursă, spre a se spori taxa de importă pe făina 
din Ungaria dela 1 francă 25 centime la 2 fr. 50 c. de 
maja metrică.

Revista diarelorii.
Totă cu privire la afacerea lansky mai scrie , Va- 

terland' din Viena următârale :
O furtună zuzăe prin foile nâstre de hârtiă. Ca la 

comandă pressa Zilnică de aci se simte mișcată a face 
din actulă de pietate ală unoră oficerl cătră cameraZii 
loră, căZuți în anulă 1849 la asaltarea Budei, o afacere 
de stată de ânteiulă rangă și prin articuli de fondă, no
tițe; reminiscințe istorice și recriminațiunl continue a 
aprinde scînteia antipatiei contra armatei comune într’ună 
focă de ură devastatoră. Presupusa ,onâre națională 
ofensată* e o invențiune răutăciâsă a acestei presse și 
a patroniloră și pa •tisaniloră ei parlamentari, După is
torisirea oficială autentică a actului prin ministrulă preșe
dinte însuși, oficerii n’au avută în gândă nici să „de
monstreze* și încă și mai puțină să ofenseze națiunea 
maghiară.

* Dâr acâsta nu ajunge turburătoriloră și politiciloră 
noștri de stradă, pentru aceea se acațara de enuncia- 
țiunea ministrului, în care acesta nu numai își esprimă 
părerea sa condamnătâre asupra cașului de față și de
semnă purtarea generalului lansky de incorectă și fără 
tactă ci acele elemente turburătâre vrâu a sci pe lângă 
acâsta că declarațiunea d-lui Tisza se esplică într’acolo, 
că aceeași opiniune domnesce despre acestă casă chiar 
și în cele mai importante cercuri militare. Asupra aces
tora se născu o polemică Ziaristică violentă trăgându-se 
în discuțiune și pre înalta corână. Oficiâsele nâstre se 
arătară în acâstă afacere delicată ca de obiceiu nedi- 
bace și pretențiâse. Ele pretindă pentru ministrulă-pre- 
ședinte o posițiune, care să facă din elă ună factoră mai 
de aceeași valâre cu purtătorulă corânei. Parlamenta- 
rismulă cela mincinosă a eșita cu acâstă ocasiune ârăși

FO1LETONO.

CfilStoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Când văzură sălbaticii apropiându-se vasulă călă
torului nostru, se depărtară în grabă. Unulă dintre ei 
fusese lovită de glonțele celoră din tabără ; trupulă lui 
plutia acuma pe undele rîuluî în josă. Deși săgețile 
și dardele loră căduseră ca grindina asupra taberei, din 
norocire nici unulă dintre soții lui Stanley nu fusese 
rănită.

O nopte veni și trecu, dară ceta de pe uscată 
totă nu se mai ivi. Unde putea să întârdie ea așa de 
multă ?....

Diminota călătorulă nostru trimise câtă-va dintre 
âmenii săi cel mai credincioși pe țermurele rîului în 
susu, ca să vaclă, unde se voră li oprită cel așteptați. 
Se înțelege, că celoră trimiși elă le recomanda să fiă 
cu cea mai mare băgare de seină. In sfârșită pe la 
patru ciasuri după amiacli se audiră câte-va pușcături, 
care vestiau apropierea caravanei. In curendă cei 
așteptați se și arătară. Ei se rătăciseră și fuseseră, 
atacați de sălbatici în nisce păduri de totă dese. Trei 
dintre dânșii periseră în luptă. Din norocire ei isbu- 
tiră a pune mâna pe unulă dintre sălbatici și’lă siliră 

să le arăte calea. Astfelă putură ei să ajungă la lo- 
culă, în care se afla curagiosulă nostru călătoră.

Stanley îndată și începu a trece cu luntrea „Alice" 
pe cei sosiți pe cealaltă parte a lui Ruiki.

Vădândă, că indigenii nu voiescu să pro vadă ca
ravana cu nici ună preță cu cele de lipsă, și temân- 
du-se, ca tovarășii săi să nu sufere prea multă din 
causa fomei, călătorulu nostru se vădu silită a le da 
voiă, să’și ia fiecare, de unde putea găsi, aceea ce-i 
trebuia. Bieții omeni suferiseră forte multă din lipsa 
de nutrementă, și urmările acestei îndelungate lipse și 
începuseră a se arăta. Din causa ei și din causa ac
rului nesănătosă de pădure mulți dintre cei ce veni
seră pe uscată suferiau de urnă vărsată rău și de ur- 
dinare. La alții le intrară spini prin piciâre și astfelă, 
căpătândă umflături, de-abia se mai puteau târî dela 
unu locă la altulă. Din norocire călătorulă nostru 
isbuti să pună mâna pe șese luntri de-ale indigeniloră, 
pe care legându-le una de alta, făcu ună felă de spi- 
tală plutitoră.

CAPITOLULU XVI.

Manva Sera face ună lucru nechibsuitii. — Tippu-Tib stăruesce 
pentru întorcere. — Rîulă și indigenii se facă totă mal sălbatici; 
necazuri și suferințe, care de care mal grozave. — Se găsesce ună 
lucru de mare folosii. — Sălbaticii nu voiesett să primescă daruri, 

ci cerfl carne de omti. — O nouă luptă. — In Vinya-Ngiara. — 
Cel de pe uscată dau ajutoră.—Trel-decI și șese canoe cucerite.— 
Tippu-Tib stăruesce din nou pentru a se întorce. — Stanlay ho- 
tăresce a’șl urma mal departe drumulă pe rîu în josă. — Sărbă
torile Crăciunului. — Pe cel cutezători noroculă îl ajută.

Și pe apă se iviră în curândă greutăți însemnate, 
care trebuiau învinse. O vejeitură puternică, ce se 
audia în josulă rîului, vestia, că călătorii noștri se 
apropiă de unulă din acele repedișuri, de care Livings- 
tonc este așa de avută. Pe când ceta de pe uscată 
se opri și’și făcu ca de obiceiă o tabără, Stanley porni 
mai departe pe rîu în josă, ca să cerceteze primej- 
diosele locuri, ce erau așa de apropo. In curând însă 
elă trebui să se întorcă îndărătă, de ore-cc vărțuse — 
din norocire tocmai la vreme — o flotă de vre-o 40 
până la 50 de canoe pline cu sălbatici.

Ajungendă înapoi la tabără, spre cea mai mare 
spaimă a sa i se spune, că Manva Sera cu alți cinci 
din membri espediției au pornită spre repedișu pe două 
din luntrile lăzăretului. Călătorulu nostru apucă în 
grabă cu o parte din âmenii săi pe unulă dintre țer- 
murii rîului în josă, 'ca să-i mântuiască pe nechibsuiții 
soți, cari, la casă când ar fi scăpată nevătămați din 
furiosele valuri ale rîului, de bună semă trebuiau să 
cadă în mânile sălbaticiloru. După câtă-va vreme câta, 
ce alerga întru ajutoră, ajunse într’ună punctă, de 
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clară la suprafață. Cum să dice „stingă nâstră estremă" 
va profita în curândă de ocasiune de a interpela din 
nou pe ministrulă președinte Tisza in privința ,sensului 
adevărată ală declarațiunei sale."

„Acum se adauseră încă două întâmplări importante. 
Cuvintele archiducelui Albrecht în Serajowo și vorbirea 
contelui Belcredi în camera senioriloră din Viena scâseră 
din țîțîni pe șoviniștii noștri ascunși și fățiși. Ună lim- 
bagiu atâtă de necuviinciosă cum șl-a permisă a țină 
»Pester Lloyd“ în contra învingătorului dela Custozza 
se păte numi revoltătoră. Unulă din cei mai distinși 
membri ai pră înaltei case dămnităre, gloria și fala mo- 
narchiei nâstre, mângăerea năstră în timpuri triste, la 
care întrăga lume privesce cu respectă și cu adorațiune: 
acestă mare fiu ală unui mare tată, pentru cuvintele 
sale adevărată austriace și patriotice, adresate corpului 
15 de armată, e întâmpinată cu observările cele mai ne- 
cuviinciose."

,,Egyettrtis“ din Pesta scrie: „Eri după amia^I 
circulau știri prin orașă, că Coloman Tisza, primulă mi
nistru ală Ungariei, și-ară fi dată demisiunea. Redac- 
țiunea năstră era aprăpe așediată de curioși, cari doreu 
să afle ceva positivă, dâr nici noi până în acestă mo- 
menlă nu sciamă nimică. La clubulă guvernamentală 
unde se discuta tarifulă vamală, erau în numără mare 
întruniți membrii partidului. In club domnea o descu- 
ragiare completă. Chiară și d. Tisza avea o atitudine 
posomorită și de rău augură. Elă nici în cursulă dis- 
cuțiuniloră, nici în conversațiunile particulare n’a amin
tită nici ună cuvântă despre aceste știri de sensațiune 
și astfelă nici cei mai intimi ai lui amici n’au putută 
să afle ceva positivă. Cu tote acestea, în club se vorbea 
în gura mare despre posibilitatea retragerel d-lui Tisza. 
In genere domnesce o mare neliniște, căci după cum a 
disă ună deputată: nu se scie momentulu în care va 
trăsni."

tNeue Freie Presse* într’o corespondință primită 
din Pesta Zice urmăcărele:

»In cele mai multe cercuri se crede, că dela Viena 
s’au folosită de acâstă afacere ca se dobdre pe Tisza îm
preună cu regimulă hii și se sdrobiscă preponderanța pe 
care o are astădî Ungaria în monarchiă. După știri vred
nice de crecjămentă, Tisza n’a întârziată de a privi în 
față acâslă situațiune declarândă cercuriloră mai 'nalte 
că e gata de a se retrage de pe scenă.

»Primulă-ministru se bucură pe deplină de încrede
rea coronei și dispune și de o sdrobitâre majoritate în 
parlamentă, dâr dâcă acusările și imputările ce isejfacă 
nu voră înceta, prea ușoră se păte întâmpla, că întenți- 
unea sa de a se retrage va duce-o la îndeplinire".

Făgărașiu, 30 Maiu 1886.
Cu toții recunoscemă rolulă îmbucurătoră ală feme- 

iloră române întru promovarea intereseloră năstre națio
nale, căci de câte-orl nu a făcută publiculă română a- 
pelă la bunăvoința dameloră române și de câte ori dîn- 
sele nu au pregetată a ne ajuta amă arătată ună resultată, 
care ne-a pusă pe toți în uimire. Și pe câtă de multă 
damele năstre române potă promova în înțelegere causa 
națională, pe atâtă de multă potă să facă să stagneze 
acolo, unde densele trăiescă în neînțelegere și ură. Și 
mă voră erta dămnele mele făgărășene, când voiu măr
turisi pură și simplu, că acâstă ură și neînțelegere esistă 
între densele. Acâstă ură și neînțelegere i se pare omu
lui privitoră cu atâtă mai neînțelâsă, fiind că nu află 
causă, nu se dau relațiunl din cari să se pătă nasce.

Numai ura și ne’nțelegerea a făcută, ca o mână de 
dămne române să aibă 2 reuniuni, — âr acâsta a avută 
dreptă urmare ura și ne’nțelegerea și între bărbați și de 
aici în mare parte stagnarea causei naționale, căci de câte 

unde rîulft se putea vede până la o distanță însemnată. 
Cele două luntri tocmai se aflau în luptă cu șese vase 
de ale sălbaticilor!!. Stanley și cu soții săi de pe maiu 
puseră puscile la ochi și țîntiră așa de bine, încâtu 
sălbaticii se înspăimântară și se depărtară în grabă. In 
chipulu acesta Manva Sera și cu ceilalți neprevăzători 
soți ai săi fură scăpați.

Tippu-Tib îlft făcu din nou băgătoră do seină pe 
călătorulu nostru, că ar fi timpul u supremă pentru 
întârcere, de o parte din causa primejdiâseloră repe- 
dișuri, âră de altă parte din causa bulelor u, ce se lă- 
țiau totu mai multă între membri cspediției, și din 
causa indigeniloră, caii cu câtă caravana înainta mai 
departe, cu atâtă erau mai sălbatici și mai dușmănoși.

„Ce putemă noi aștepta alta", întreba elă, »de- 
câtă întâmplări înspăimântătore și sfârșitulu celă mai 
grozavă?... Mai bine să ne întorcemă înapoi, până 
când este âncă vreme."

Stanley nu cedă nici acum cuvinteloră conducăto
rului arabă. Elă porunci omeniloră săi să scâtă pe 
„Lady Alice" din rîu și să o transporte pe uscată până 
dinjosă de repedișuri. Canoele fură slobozite pe apă 
în josă și veniră singure până la partea mai liniștită 
a rîului.

(Va urma). 

ori interesele nâstre naționale au pretinsă ca să ne pre- 
sintămă solidari, desbinațl amă fostă.

Astfelă cei cari au urmată numai cu puțină aten
țiune resultatulă ultimei alegeri municipale s’au putută 
îndestulă convinge de acâsta.

Astădî o mână de âmenl maghiari și renegați — 
căci de aceștia suntă mai mulțl — a băgată spaimă și 
discordiă în clasele poporului română, așa încâtă bietului 
română în vechiulă și strămoșesculă său pămentă nu-i 
este ertatti să adune doi său trei în jurulă său fără ca 
să nu fiă espusă pândirii, denunțării și mai în urmă trasă 
înaintea judecătoriei, citată și ascultată totă în o limbă 
lui necunoscută. Și pentru ce tâte acestea? Fiindcă 
pretindă domnii unguri ca mulțimea să le învețe limba 
loră, âr nu ei pe a mulțimei, din a cărei păne trăiescă.

Făgărașulă e centrulă țării Oltului și de aicea din 
centru ar trebui să iâsă la ivâlă ori ce instituțiune sa
lutară, dâr acâsta nu este așa. Clasa inteligentă română 
din Făgărașă mai că dispare față de celelalte naționali
tăți. Nu este destulă spaima și discordia băgată în mij- 
loculă nostru de inimicii seculari, trebue ca acâstă dis
cordiă să se nutrâscă și de noi înșine.

In 7 și 8 Iuniu se va sfinți noua casă comitatens&> 
se va ținâ adunarea comitatensă, se va da prâncjă la co
rnițele și totă tămbălăulă se va încheia prin ună bală fes
tivă. Acâstă împrejurare mă îndâmnă pe mine a arunca 
o privire asupra stărei nâstre actuale.

Trăimă într’ună timpă de prigonire națională. Nici 
țâra Oltului, care numără 85 mii de Români din 87, nu 
a putută să rămână scutită de acâstă prigonire. Astăzi 
bietulă țărână română e întâmpinată cu dispreță în totă 
loculă, e prigonită de mai marii Zilei așa încâtă să pare 
că pentru elă nici nu mai esistă dreptate pe acestă pă
mentă. Și cum nu? Cândă astăZI tâte posturile, atâtă 
la judecătorie câtă și la comitată, suntă în mânile ace
lora, cari tote ar voi pe sub sore, numai binele și pros- 
perarea națiunei românesc! nu.

Ni s’au asigurată nouă Româniloră când cu minu- 
natulă compromisă între altele postulă de pretore în 
Brană, Șercaia și Arpașulă inferioră. AstăZI nici ună 
pretore română nu mai e la loculă său. D-lă pretoră 
Constantină Popă din Brană în urma intrigiloră, durere 
urzite chiar de unii dintre Românii noștri și susținute 
de contrari a fostă suspendată din postulă său sub pre- 
testă de negligere de oficiu și astfelă ca Română, ca fiu 
ală acestui comitată a fostă silită să ia lumea ’n capă, 
să pribegâscă țări străine spre a afla ce în pământ ulă 
său natală între frații săi nu a putută afla. Eu unulă 
D-le Redactoră mă încumetă a susțină, că d-lă Const. 
Popă a fostă prigonită. Și pentru ce tâte acestea? Acela 
care l’a trântită șl-a Zisă: Gramoiă vice-comitele e bă
trână, elă la viitorele alegeri nu mai pâte fi v.-comite. 
Rămână eu și Constantină Popă. Pe acesta am să-lă 
facă imposibilă căci puterea îmi e în mână și apoi eu 
mă potă legăna în ilusiunile unui v.-comite. Nu sciu d-le 
Redactoră, decă veți bine-voi a da locă întregei cores- 
pondințe, dâr vă asigură; că acelă numără ală iubitei 
„Gazete» îlă voiă pune în ramă ca să vădă am fostă 
bună sâu rău profetă. —■ Pretorele Șercaiei, d-lă Lau- 
riană Negrea, de asemenea a fostă trasă în cercetare 
disciplinară și suspendată din postulă său. Asupra aces
tei cause pâte mă voiă pronunța cu altă ocasiune.

Acestea suntă urmările neînțelegerii năstre și a pri
gonirii din partea adversariloră, cari tâte Zeu nu sciu 
când voră avea finită.

(Va urma.)

Betleană, în 7 Iuniu 1886.
Esamenă. Vină a vă comunica o scire îmbucură- 

târe pe terenulă școlară. ț)iua de eri a fostă una din 
celea mai plăcute pentru Românii din comuna Sîntereagă. 
După amâZI s’a ținută esamenulă în scâla românâscă din 
comuna amintită sub președința d-lui prot. M. Făgără- 
șianu, asistată de fiulă său, d-lă Pompeiu Făgărășanu, 
teologă absolută de Gherla, de doi docenți din tractă și 
de întregă poporulă română Sînteregană de ambe sexele. 
S’au esaminată 13 băețl și 16 fetițe (obligați au fostă 
32) din tâte obiectele de învățământă.

Atâtă răspunsurile,cele precise, câtă și unele decla- 
mațiunl storceau lacrimi de bucuriă din ochii poporului, 
câtă și ai președintelui. La ună astfelă de esamenă 
bună ar fi de dorită, ca să participe pe viitoră toți în
vățătorii tractuall, unde nu potă decâtă câștiga fârte multă, 
vădândă și ascultândă ună esamenă, care face onâre tâ
nărului și deliginfelui învățătoră, D. Ioană Mureșianu, 
carele de câțiva ani a ridicată scâla din Sîntereagă la 
nivelulă ce i se cuvine.

Dâcă amă avâ totă astfelă de învățători pretutinde- 
nea, amă înainta cu pași uriași pe terenulă atâtă cultu
rală câtă și materială.

Scâla era frumosă decorată cu verdâță și buchete 
de flori. Omulă trebue să se bucure de disciplina și tac
tica acestui harnică învățătoră.

Poporulă iubesce pe acestă învățătoră bravă, ca
rele totodată se ocupă prin propria-i diligință și cu le- 
gatulă de cărți.

Ceea ce-i face omului durere este că salarulă a- 
cestui harnică învățătoră este de rîsă, adecă 90 fl. ca 
docente și 30 fl. ca cantoră,

Pentru aceea se atrage atențiunea On. autorități 
școlare, ca pe viitoră și încă cu începutnlă anului sco

lastică viitoră, salarulă respectivului învățătoră să se îm- 
bunătățâscă.

Nu potă a nu esclama: „Iubite poporă română 
Sînteregană, caută și vedi a îmbunătăți simbria aceluia 
ce lucră în viia națiunei, numai și numai pentru fericirea 
ta» și ,dă Dâmne mulțl dascăli națiunei nâstre ca celă 
din Sîntereagă.» — Unu ascultătorii.

Maialu la Năseudu. In 29 a lunei lui Maiu s’a 
arangiată în Năsăudă de cătră studenții gimnasiall ună 
maială ală cărui decursă fu cam următorulă :

La ârele 7 a. m. porniră studenții în colână de 
patru din Arena de gimnastică și se postara înaintea edi
ficiului gimnasială, apoi luându-șl pălăriile josă intonară 
„Imnulă împăratului" și încă două poesii, după aceea fă
cură o preumblare prin stradele Năsăudului și merseră 
în „Castru», loculă destinată pentru acea petrecere. Acolo 
d-lă profesoră Dr. Alexi ca delegată ală comisiunei su- 
praveghiătâre deschise sărbătârea prinlr’o vorbire scurtă, 
la carea îi răspunse G. Precupă, studentă octavană.

Terminulă de începere fu ficsată la ârele 10 a. m., 
fiindcă damele însă abia s’au arătată la ârele 3—5 p. 
m. de aceea petrecerea abia atunci a putută să ’șl în- 
câpă cursulă.

O mulțime de dame, domni, cunoscuți și străini au 
fostă la acea petrecere, așa încâtă aria de jocă altcum 
destulă de spațiâsă, fu îndesuită de âspețl.

In șirulă domnișâreloră, cari încântau pe privitori 
observaiu si câteva, cari purtau frumâse costumurl națio
nale. Așa fu d-șâra Rafila Rusu, care îmbrăcată în costumă 
de România era cu totulă atrăgătâre, ba cu totă drep- 
tulă potă să dică că chiară fermecătâre; apoi d-șâra Lu- 
creția Făgărășianu în costumă țărănescă de Ardeală, d-șâra 
Georgița și d-șâra Anuța. Dintre domne una singură s’a 
ivită în costumă națională din România în adevără fârte 
frumosă, numele aceleia nu ’lă putui afla.

Intre âspeții cari au dată petrecerei o deosebită în
semnătate trebue să amintescă pe ilustritatea sa canoni- 
culă Coroianu, carele fiindă din întâmplare prin Năsăudă 
nu a pregetată ca împreună cu d-nulă vicariu se cerce
teze acea petrecere. Apoi trei domni oficeri dintre, cari 
unulă bulgară, și o mulțime de alțl âspețl aleși.

Petrecerea decurse fârte vială și procură tineriloră 
studențl o îndestul ire peste așteptarea și sperarea loră.— 

Iumus.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.»)

PESTA, 10 Iuniu.— Eri sără au fostu din 
nou mari adunări de poporu. Poliția întărită cu 
militari a ocupată punctele principale din unele 
părți ale orașului. Escese nu s’au întâmplată. 
Cătră meZulu nopții a fostă liniște pretutindenea.

MUNCHEN, 10 Iuniu. — După cum spune 
„Fremdenblatt“, ministrulă Crailsheim, maestrulă 
supremă ală stauleloră contele Hobstein, mare- 
șalulă supremă ală Curții Malsen s’au dusă eri 
după amâdi la regele, ca sâ-lă râge în numele 
întregului ministeriu a’și da subscrierea pentru 
acțiunea de stată (instalarea regenței) ce a deve
nită necesară. Eri nâpte a plecată din cartie- 
rulă regelui comisiunea medicală. Dieta Bavariei 
se întrunesce la 16 Iuniu n.

DIVERSE.
Bandiții protegiațl în Madridă. — E vorba despre 

doi bandiți, Melgares și Franco Antonio. El Bizco, 
cari dobândiseră o tristă celebritate fn provincia Malaga 
și cari au isbutită îotdâuna să scape de urmăririle poliției, 
mulțumită protecțiuniloră loră puternice. Acești indivizi 
au mal dată o dovadă de influința pe care o au, cu 
ocasia alegeriloră din urmă. In adevără, candidatulă 
căZută în una din circumscripțiunile proyinciel Malaga a 
acusată înaintea comisiunei Camerei deputațiloră pe 
candidatulă alesă, că numai mulțumită manoperiloră ban- 
dițiloră sus numiți, a reușită să întrunâscă cele mai multe 
voturi. Din indicațiunile date se pare că acești indivi’ZI 
se bucură și aZI de protecțiunea unoră persâne susă 
puse, cari se folosescă la trebuință de serviciile loră. Mi
nistrulă de interne, care sciuse, în 1881, să găsâscă 
mijlâce de a scăpa provincia Toledo de mai multe 
bande, ce răspândiseră terârea într’ânsa,’ n’a putută face 
până acum acelașă lucru pentru provincia Malaga.

Lupta c’unu ursii. — In diminâța Zilei de 15 Maiu, 
pe când venătorulă Panaite Radu din Vrancea, județulă 
Putna, în România, căuta prin pădurea Frumâsele, lemnă 
de covețl, fu întâmpinată de ună ursă, asupra căruia 
trase la moment.ă ună focă de pușcă. Ursulă, care de 
altfelă, era inofensivă pănă aci, vădându-se atacată, sări 
asupra agresorului său, cu care începu o luptă dreptă 
(la peptă). Venătorulă însă, simțindu-și inferioritatea for- 
țeloră, în atare modă de luptă, recurse și la cuțitulă ce 
purta la brâu, pe care’lă înfipse în ursă de mai multe 
ori. Ursulă de astădată, rănită, bravândă pericululă, în
hață din nou pe adversarulă său, care deviase dela lupta 
dreptă, și-lă sub-puse în ghiare, de unde bietulă venă- 
toră abia putu scăpa greu rănită, ajutată de huiduilulă 
altoră săteni, cari veniseră în ajutoră. Ursulă, învingă- 
toră, își continuă apoi în liniște drumulă prin pădure, 
âr’ pacientulă fu transportată in cura spitalului.

Editoră: Iacobtt Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. 4urel Mureșianu
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CSm-anlu Ia bursa de Vlesa Bursa de Bucuresci.
8 din Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.15 
Imprumutulă căilorfi ferate

ungare......................... 150.15
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 —

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vină ung............................99.75
Imprumutulii 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 aurii austr. . . 116 70 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 882—
Act. băncel de credită ung. 290.— 
Act. băncel de credită austr. 282.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cota oficială dela 26 Maiă st. v. 1886.
Cump.

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

> convert. (6%) 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.). 31—
Credit fonc. rural (7°/0) . , 105—

> „ » (5°/0) . 87x/2
> > urban (7%) . . 101—
» 1 » (6%) . 93—
» > (5°/0) • • 83x/a

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

< » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.01—

**

vend.
94—
96—
88—
33—

106—
881/, 

102—
94—
84x/a

15.—
2.02

Cursulu pieței Brașovii
din 6 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.63 Vend. 8.66
Argint românesc................. . » 8.60 > 8.65
Napoleon-d’orI ...... . > 9.97 > 10.01
Lire turcescl......................... . » 11.27 » 11.30
Imperiali . . ................. . » 10.26 » 10.29
Galbeni.................................. . » 5.90 > 5.94
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI..................... . » 123.— » 124.—
Discontulă ... » 7—10 »/0 pe ană.

3**
*£

dela Sân-Georgiulu Năseudului (N.-Szent-Gj irgy) din co- 
mitatulă Bistrița-Năseudu (Transilvania.)

Inceputulă sesonului cu

finele lui lunîu a. c.
• Apă minerală, muriatică de natronfl, folositâre contra febre 

intermittente inveterate, infarcte ale ficatului și splinei, alterațiuni 
ale digestiunei și ale funcțiunilor^ intestinelor^, Ilămorrhoide, 
anomalii de menstruațiune, blenorhoe uterinară, catarfl cronică de 
plumâm, calcule de rărunchi și bășică, scrofule, slăbiciune de 
nervi, hyponchondriă, și histeriă.

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

Informațiuni mai de aprdpe dă

(3-3) Admiuistrațiunea» bailoriL

*

*

se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ ș6se luni..........................................6 fi. —

ună ană........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate.

trei luni . . . .
ș6se luni..................... ... 20 „
ună ană ..................... ... 40 „

Adminîstrațîunea „Gazetei Transilvaniei/

Mersul!! trenurilor!!
pe linia iPredealii-Budapesta și pe linia Teiușfi-Aradîi-BMidapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—IPredealîi

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă
Hașfaleu

î
( 
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
■Vințulă de 
Uiâraț 
Cncerdea 
Ghiristt 
Apahida

Ciulin 
Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Trenă 
do 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

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 — 10.02

10.30 —
12.56 ■— 10.50 —

1.30 — 11.29 —
1.45 — 11.47 —
2.11 — 11.35 —
2.55 — 1.04 —
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 8.22i
6.00 — 10.05 10.30
— — 10.50 —

3.00 8.50 6.05 —

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Latlăny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu 

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 

Cncerdea

s
(
(

Uidra
Viuțulă de 
Aiudă 
feinșfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mit 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

( 
(

Predealu

BucurescI

( 
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose.
I

Trenii 
omnibus

Tron 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenii 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

— — — — —
8.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 — 1
— — 9.45 2.00 - .
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
—. — 4.36 6.24 —

10.01 — 5.05 6.43 —
10,26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 ---
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
__ — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14

— — 7.14 1.09
— — .— 1.50
— — — —. 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Teiușii” A radft-lSudapesta

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persane

Teiiîșăi 11.09 _ 3.56
Alba-Iulia 11.46 — 4.27
Vințulă de josă 12.20 — 4.53
Șibotă 12.52 — 5.19
Orăștia 1.19 — 5.41
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08
Deva 2.35 — 6.39
Braniclca 3.04 — 7.04
Ilia 3.36 — 7.29
Gurasada 3.50 — 7.41
Zam 4.25 — 8.12
Soborșin 5.09 — 8.49
Bărzova 5.56 — 9.29
Conopă 6.18 — 9.49
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23
Paulișă 7.12 6.30 10.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovață 7.56 7.17 11.18
Aradft 8.10 7.32 11.32
Szolnok ( 2.39 — 4.53

3.16 — 5.10
ISudapesta 6.50 — 8.16 |

Viena — — 6.05 |

Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă de 
persâne

Trenă 
accelerați!

Trenă 
omnibus

1
Viena 11.00 — __

ESudapesta 8.05 — 8.00
Saolnok / 11.02

11.12
— 11.40

12.00
Aradft
Glogovață

3.37 — 5.25
4.13 — 619

Gyorok 4.38 — 6.46
Paulișă 4.51 — 7.00
Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Conopă 5.38 — 7.51
Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 — 9.28
Gurasada 7.43 — 9.56
Ilia 8.01 — 10.17
Braniclca 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10.10 — 12.24
Șibotă 10.34 — 12.53
Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Teiușft 12.05 — 2.24

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

Aradik-Timaîșdra

Trenă 
omnlbun

Trenă de 
persâne

Trenă de 
persâne

Arsadft 6.00 8.18
Aradulă nou 6.23 — 8.32
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8,51
Vinga 7.19 — 9.07
Orczifalva 7.38 — 9.20
Merczifalva 7.56 — 9.32
Timișdra 8.42 — 10.09

Timișdra-Aradft

Trenă de Trenă de Trenă
persâne persâne omnibus

Timișdra 6.02 5.00
Merczifalva 6.40 — 5.50
Orczifalva 6.52 — 6.07
Vinga — — 6.32
Nemeth-Sâgh — — 6.53
Aradulă nou — — 7.24
AissidiȘ' — — 7.40

Siraeri» (Piski) IPetroșejaX

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

ISfimaeria 11.50 2.23
Streiu 12.27 3.00
Hațegă — 1.19 3.49
Pui — 2.10 :4.40
Crivadia — 2.57 5.28
Banița — 3.35 6.07
Petroșenl — 4.04 6.39

Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă 
omnlbun

Trenă 
omnibus

Trenă 
de pers.

IPetroșeid 6.49 9.33 _
Banița 7.27 10.14 —
Crivadia 8.06 10.54 —
Pui 8.50 11.37 —
Hațegă 9.31 12.17 —
Streiu 10.16 12.58 —
SlwseHr?, 10-53 1.35 •—


