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Brașovu, 30 MaitL 1886.
Monitorulu oficială ală armatei publica în 

numărulu său (lela 8 luniu a. c. următorului au
tografă ală împăratului și Regelui cătră arclii- 
ducele Albrecht:

„Iubite Domnule Vere, Mareșalii Archiduce 
Albrecht !

Cu obicînuitu-Vă devotament!! plină de ab- 
negațiune și c’unu zelă neobosită ați întreprinsă 
în timpulă din urmă o călătoria ostenitdre în 
Bosnia și Herțegovina și prin acăsta V’ațI câș
tigată din nou unu titlu la mulțumirea Mea.

Raporturile ce mi le-ațl făcută asupra stă- 
rei și a spiritului trupeloră dislocate acolo, asu
pra instruitei loru și lucratei loră pe tăremulă 
curată militară și culturală mi-au causată Mie 
mare mulțămire.

Corpulu ală 15-lea, representândă așa cum 
este compusă întrăga armată, se p6rtă cu cea 
mai mare demnitate în spiritulă din vechime pro- 
bateloru tradițiuni ale armatei, care în tdte îm
prejurările a susținută veda tronului și a monar- 
chiei împlinindu-și datoria cu-o rară fidelitate și 
abnegare de sine și care și în viitorii își va îm
plini înalta chiămare.

Schonbrunn în 7 luniu 1886.
Franciscii losifîi, m. p.

Asemănându autografulă acesta cu toastulă 
ce l’a ținută arcliiducele Albrecht în Seraievo, 
pentru care înălțimea Sa a fostă atacată în pressa 
și în camera maghiară, „Neue freie Presse“ 
ajunge la conclusiunea, că autografulă împără
tescă nu cuprinde decâtă ună resumatu ală. pă- 
reriloră, ce le-a esprimată arcliiducele în capitala 
Bosniei.

.Archiducele — (Jice »N. Fr. Presse" — a accen
tuatei în toastulă său (vedi „Gaz. Trans." nr. 114 din 
1886> că corpulă ală 15-!ea se reînoesce în schimbă con
tinuu din t6te celelalte corpuri și că arată în mică ceea 
ce face din armată ună corpă nesguduibilă. Și în auto- 
gralulă împărătescă e vorba de compunerea corpului ală 
15-lea, prin care este representată întrega oștire. Archi- 
ducele laudă Urmata, pentru că fiii tuturora popăreloră 
se sâmtă uniți ca frați sub stâgulă împărătescă negru- 
galbenă, Autogfiâfulă împărătescă vorbesce de tradițiu- 
nile din vechime probate ale armatei, care în tote circum
stanțele a apărată vă(Ja tronului și a monarchiei și care 
și în viitoră își va împlini înalta misiune. Autografulă 
împărătescă adopleză părerile ce le-a esprimată Archi- 
ducele în Seraievo și Impăratulă voiesce să declare prin 
acesta manifestațiune, că asupra chiămărei și a posițiunei 
armatei dânsulă cugetă tocmai așa, ca conducătorulă 
trupeloră austriace în Italia, ca Vărulă său, archiducele 
Albrecht."

»Scopulă autografului împărătescă îlă vomă înțe
lege însă și mai bine, decă ne vomă aduce aminte de 
discusiuneă ce s’a încinsă în dieta ungară asupra toas
tului archiducelui Albrecht. Cornițele Albert Apponyi 
care aduse în discusiune acestă toastă a disă, că este în 
contra tradițiuniloră conslituțiunei ungare, dăcă unii vo- 
iescă a construi pentru armatăj o patriă fictivă, căci 
idea imperiului nu se unesce cu dreptulă publică ungu- 
reseă. Niciodată, <Șise Apponyi, nu se va semți în acesta 
țără alta decâtă numai patriotismă ungurescă. D-lă 
Tisza nu a combătută aceste afirmări și așaderă e în
voită cu ele."

,Față cu aceste autografulă împărătescă vorbesce 
de tradițiunile armatei, care în tăte împrejurările a sus
ținută văda tronului și a monarchiei și îșl va împlini și 
în viitoră înalta chiămare. De aceste vechi tradițiuni 
se ține și aceea, ca fiecare soldatu din armată, să aibă 
sentimentulu de alipi.’e cătră întregulă imperiu, să fiă 
gata ași jertfi viața în serviciulă monarchiei pentru apă
rarea stegului. ..

„Autografulă, care esprimă sentimentele monarchu- 
lui, oferă archiducelui precum și armatei aceea satisfac- 
țiune, pe care pănă acuma n’au putut’o dobândi în par- 
țamentulă ungurescă. Getindă scrisorea împăratului,

vomă afla într’ensa păte reflexulă aceloră impresiunl ce 
e voră fi produsă întâmplările în stradele din Peșta 

și în parlamentă în inima domnitorului. Dpcă împăra- 
tulă apeleză la tradițiunea din vechime probată''a .Arma
tei; dăcă vede în trecutulă acestei injitituțiițnl/,o garan
tă pentru viitoră, atunci nu se păte negă,' că "acăstă 
emanațiune nu să află în deplină acordă cu enunciările 
ministrului președinte ungurescă. Ar fi în interesulă 
monarchiei, ală Ungariei și ală armatei, ca acestă con- 
glăsuire să fiă câtă mai în grabă restabilită, ca norii ce 
s’au grămădită pe orizontulă ungurescă să se risi- 
pescă. Impăratulă a dovedită prin acestă antografă, 
că simte trebuința de a da armatei și arhiducelui o sa- 
lislacțiune. Ungaria are lipsă de o desvoltare statornică 
și progresivă, și cea mai bună garanțiă pentru ea este 
încrederea ce o pune corăna în guvernulă liberală. 
Noi credemă c’acâstă încredere încă totă nu este sgu- 
duită, dâr mai că se pare, că evenimentele din urmă 
n’au trecută fără a lăsa in urma loră ăre-care amă
răciuni. “

T6te diarele din Viena accentuăză, că prea 
înaltulă autografă are menirea de a da satis- 
facțiune armatei și generalisimului său, pre când 
foile peștane observă o tăcere semnificativă.

Publicămu atji mai josă și ună estrasă din- 
tr’ună altă articulu ală diarului „Neue Freie 
Presse“, care se introduce cu cuvintele:. „Ungaria 
învinge pe totă linia, generalulă Iansky șdde 
acli earășl în Baden, primulă ministru ungurescă, 
care a întrebuințată cuvinte mai cutezătbre, 
decum a întrebuințată vr’odată ună ministru ală 
monarchiei stă încă neatisă în culmea puterii“... 
In același articulă susține organulă vienesă că 
d-lă Tisza ar fi promisă ministrului de resbelă 
imperială în Viena, că va face pași ca să ștdrgă 
falsa impresiune ce au putut’o produce vorbele 
sale asupra armatei.

„Nemzet,“ organulă maghiară ală ministru- 
lui-președinte scrie, în presăra dilei în care a apă
rută autografulă prea înaltă, că articululă acesta 
ală lui „Neue freie Presse/4 dealtmintrelea „fărte 
frumosă44, cuprinde și o porțiune bună de „ma
liția/4 căci face speranțe cercuriloră armatei, că 
d-lă Tisza ar voi să le liniștăscă asupra cuprin
sului declarațiuniloră sale din dietă, pe când 
ministrnlă-președinte nici că se gândesce la așa 
ceva, deărece n’ar fi luată nici ună angajamentă 
la Viena în acăstă privință. Nimeni, dice „Nem- 
zet/4 n’a apărată în cursă de 11 ani mai multă 
armata comună contra atacurilor^ îndreptate a- 
supră-i ca d-lă Tisza; primulă ministru n’are 
nevoia de a se mai lămuri său scusa, elă stă 
la postulă său prin încrederea de care se bu
cură la corănă și la maioritatea parlamentului 
și dăcă nu ar mai avă acăsta încredere din vr’o 
parte său altă, elă va fi gata a se retrage dela 
putere.

Aparițiunea prea înaltului autografă în diua 
următdre a dată întregei afaceri militare o in
terpretare, în urma căreia vrândă nevrendă mi- 
nistrulă-președinte este constrînsă a reveni asu
pra declarăriloră sale din cameră. La acăsta îlă 
va sili și oposițiunea.

țliarele din Viena accentuăză mereu că armata 
imperială pretinde satisfacțiune și că acăsta sa- 
tisfacțiune nu i s’a dată din partea guvernului 
și a parlamentului ungurescă.

Dăr cine să-i fi dată satisfacțiunea,^ când 
tăte partidele maghiare au mersă mână ’n mână 
în afacerea Ilentzi-Iansky ? D-lă Tisza a mus
trată aspru purtarea generalului și a fostă apla
udată pentru acăsta și din partea oposițiunei. 
Organele lui au atacată chiar pe inspectorulă ge
nerală ală armatei. Cu toții, guvernă și parla
mentă, au demonstrată în contra spiritului arma
tei, cum îlă înțelegă căpeteniile ei. D-lă Tisza 
însuși a admisă, că suntă personalități cari tindă 
a strica acestă spirită, care adl nu mai păte fi 
celă vechiu tradițională.

Acum vine însuși monârchiilă și desavuăză 
prin autografulă său cuvintele primului ministru 
ungurescă. Este clară, că acesta trebue să-și 
lămurăscă posițiunea față cu corăna și cu par- 
lamentulă și e pusă înaintea alternativei ca să 
repășăscă său să adopte vederile depuse în prea 
înaltulă autografă.

Protestala prințului Jerome Napoleoni.
Prințulă Jerome Napoleonă a publicată ur

mătorulu protestă contra espulsării prințiloră:
Domniloru deputății Se cere dela d-văstră espul- 

sarea mea și a copiiloră mei. Acesta nu se păte face 
pentru că ași fi pretendentă. Ca supusă ală legiloră 
țării, deși ele suntă imeompleete, n’am încetată niciodată 
d’a sfătui pe amicii mei să respecte ca și mine ordinea 
conformă constituțiunil. Ca deputată niciodată n’am 
amenințată Republica prin vre-ună complotă monarhist, 
și am fostă în rândulă apărătorilor^ Republicel. Nu mi 
se păte imputa nici ună cuvântă, nici ună aclă, ce să 
nu fi fostă insuflată de celă mai curată patriotismă. 
Deci singurulă motivă ală proscripțiunii propuse este, eă 
sunt șefulă familiei Napoleoniloră. Nu eram 6re totă 
așa și când s’a cerută serviciulă militară dela fiulă meu 
după lege? Cum a devenită deodată mai revoluționară 
șefulă familiei Napoleoniloră ?

Ună prință din casa Orleans fși mărită pe fiică-sa 
și învită pe amicii săi la serbarea acestui evenimentă de 
familiă. Ună asemenea evenimentă nu p6te fi pedepsită 
nici din punctulă de vedere ală rațiunii de stată. N’am 
nimică a face cu acăsta, cu tote astea, m’am transfor
mată astăzi deodată într’ună pretendentă, ceea-ce nu 
eram eri. Intr’adevără, inventatorii acestoră monstruo- 
sități uită, că opinia publică îl aude, că Europa îl pri- 
vesce și că istoria îl va judeca. Gunoscă amărăciunile 
crude ale exilului, cu tăte astea m’așă condamna însumi 
bucurosă la acăsta, dăcă prin suferințele mele personale 
ași putea contribui la înălțarea patriei și la unirea 
fiiloră să1'. Dăr primejdiile pentru Republică nu provină 
din aceea, că vre-o câți-va prinți respiră aerulă țării, ci 
pentru că constituția e defectuăsă și Republica e rău 
condusă de exploatatorii ei. In locă ca acăstă consti
tuția a văstră, făcută de regaliști pentru regele, care 
era să vină să o fi ’ înlocuită cu o constituția republi
cană iseriăsă, a-țl păstrat’o și a-țl permisă să fiă ună 
instrumentă de persecuția jacobină. Câtă asprime merită 
atitudinea văstră 1

De cincl-spre-cjece ani a-țl declamată multă, a-țl 
răsturnată miniștri, a-țl împărțită posturi în modă risi
pitorii și necontenită a-țî dată afară funcționari. Mulți 
din d-văstră s’au arătată insațiabili în tendința d’a se 
îmbogăți. Prin ce îmbunătățire socială 'a-țl justificată 
domnia văstră? N’ați sciută nici să respectați, nici să 
desființați concordatulă nici să rămâneți liberi-schimbiștl, 
nici să deveniți protecționișli, nici să reformați, nici să 
ușurați impositele, nici să liniștiți dușmăniile interna
ționale, nici să obțineți o alianță. A-țl risipită aurulă 
și sângele nostru în țări depărtate; a-^ sguduită ordinea 
existentă, și n’ați sciută să ridicați ordinea nouă pe care 
o cere democrația și pe care o datorați. Din tăte păr
țile s’aude strigătulă de alarmă ală intereseloră amenin
țate, religiăse său filosofice.

Ore exilarea prințiloră va face constituția văstră 
mai bună, atitudinea văstră mai prudentă? Nu, ea va 
provoca numai încurcături, ce se voră mai mări prin 
nedreptatea comisă; câte-odată cineva e în stare a opri 
începutulă lucruriloră; der după ce s’au începută, atunci 
nu mai esci în stare a opri urmările. Când cineva dă 
o sentință de exila, nu se păte opri la jumătatea dru
mului; o proscriere produce negreșită altele. Declarați 
că voiți să exilați pe prinți și ătă că vine unulă și le 
cere averea; mai târdiu se va cere și exilarea parlisa- 
niloră loră. După espulsarea prințiloră, pe cari îi con
siderați de dușmani ai Republicei, se va procede contra 
amiciloră loră; printr’ună boldă ne învinsă veți ajunge 
la legea suspectă*  la terăre și răsboiu civilă. 0 speranță 
mă ține: Poporală e aci; poporulu celă mare și bună 
ală Franciei, a cărui inimă și minte nu le pole cineva
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încurca pentru multă timpii. Elă nu va întârdia multii 
d’așî cunosce pe adevărații amici. Până mai deunădî 
v’a urmată; acuma vă tolerâză; dâcă nu vă veți răs- 
gândi, ela vă va goni în curendă, și atunci dreptatea îșî 
va avea satisfacțiunea.»

(semnatîi) Napoleonii.

Nou6 demonstrațiuni în Pesta.
Marți s’au repetată demonstrațiunile în Pesta. Stu

denții n’au luată parte la ele. Demonstranții căutau să 
’și răsbune pe polițiă și erau recrutați din elemente, care 
periclitau siguranța personei. Etă cum au decursă de
monstrațiile :

La îmormentarea nenorocitului, care fusese străpunsă 
cu baioneta și la care luară parte și studenții, s’a cân
tată „Szozat» și Iuliu Verhovay ținu o vorbire. Pe la 5 
ore d. a. începură a se forma cete, studenții însă decla
rară de încheiate demonstrațiile din partea tinerimei aca
demice. Prăvăliile au fostă închise de târnă. Poliția intră 
în acțiune numai când demonstranții începură a o ame
nința cu strigătele: „Josă cu ucigașii P Ună bietă omă, 
care fu luata dreptă defectivă, fu rău bătută de demon
stranți. Pe ia 7 ore aceștia erau în numără de 2000— 
3000. Chiuiturile și strigătele: »Josă cu ucigașii! Josă 
cu Andras și Mihaszna (nume de batjocură pentru poli
țiști). înaintea casei deputatului Ugron, vr’o 500—600 de 
demonstranți aclamară pe Ugron. Ună tînără îi mulțămi 
in numele poporului pentru bărbătesca sa atitudine, pe 
când cunoscutulă „poetă poporală» Hazafi-Verai Ianos 
declama o poesiă batjocoritdre asupra generalului Ianski. 
In slrada Ferului sparseră demonstranții câteva fere stri. 
Poliția se ’ncercă să potolescă mulțimea cu vorbe bune, 
dâr înzadară; acesta o întâmpină cu strigăte: ,,Josă cu 
ucigașii!“ și cu sburăturl de petri. Acum se ceru aju- 
torulă armatei. Două batalione de infanteriă, unulă din 
regimentulă „archiducele Albrecht», și ună escadronă de 
husari porniră contra turburătoriloră. Aceștia fură pro- 
vocațl de trei ori să se depărteze, dăr ei răspunseră cu 
sburăturl de petri La comandă, soldații năvăliră cu ba
ioneta asupra demonstranțiloră, cari îșî căutară scăparea 
într’o fugă sălbatică.

Pe când se petrecâu acestea, o altă câtă de tur
burători se duseră înaintea locuinții lui Iuliu Verhovay 
strigându’i »eljen“. Acesta apăru la terestră să vorbâscă, 
der poliția îi împrăștiă. Mulțimea strică o șetră, se’narmă 
cu lemne, ca să mergă în casarma poliției și să „caute pe 
ucigași». Poliția află de acestă plană și porni contra 
lord, dăr fu întâmpinată cu o ploiă de petri și pusă pe 
fugă. Sosi apoi infanteriă și cavaleriă și curățiră loculă.

In acâslă au fostă numeroși răniți, mai multă 
seu mai puțină greu, și mai cu sămă polițiști, unui co- 
mandantă de gardă i s’a spartă capulă, unui polițistă i 
s’a străpunsă brațulă cu ună cuțită ș. a. S’au făcută 
câteva deci de arestări. Pe la 2 6re noptea totulă se 
liniștise.

Luni săra au fostă și în Raab demonstrațiuni sub 
conducerea studențiloră dela academia de dreptă. Vr’o 
1000 de persâne din tâte classele societății cutrierară 
orașulă cu strigăte: »Abzug Belcredi, Ianski și archidu
cele Albrecht!» Poliția a procedată cu cruțare și liniștea 
s’a restabilită în curândă. Junimea universitară din Pesta 
a trimisă la Raab o telegramă de salutare.

Cu ocasiunea demonslrațiuniloră din dilele acestea, 
pe pieța Bakacs ună studentă scâse din busunară chi- 
pulă unui bărbală în uniforma unui. înaltă generală ală 
armatei, care pe marginea de josă avea o inscripțiune 
ofensătâre, și în chiuiturile mulțimei l’a bătută cu ună 

cu’u de ună stelpă de lampă. La apropiarea poliției 
mulțimea se împrăștiă, âr’ chipulă fu depărtată de pe 
stâlpă de organele polițienesc!. »Politisches Volksblatt" 
spune, că chipulă din cestiune ar fi fostă ală Alt. Sale 
c. r. archiducelui Albrecht.

Revista diarelorii.
„Nene Freie Presse" scrie după plecarea genera

lului Iansky din Cinci-Biserici — în concediu — și față 
cu împrejurarea, că demonstrațiile din Pesta totă nu mai 
încetâză, între altele:

Ungaria învinge pe totă linia, generalulă Iansky 
șâde ârășl în Baden; bărbatulă de stată conducătoră ală 
corânei St-lui Ștefană, care a întrebuințată cuvinte mai 
cutezătore decâtă oricare ministru ală monarhiei, stă încă 
neatinsă în fotoliulă său. Posițiunea puternică a națiunei 
maghiare în monarhiă niciodată n’a fostă atâta de acută 
ca acum.

Ministrulă-președinte de cinci ori ’șl-a ridicată vo
cea, ca să răspundă la interpelările asupra procederei po
liției, și nici cu o vorbă măcară n’a dată a se ’nțelege, 
că are de. gândă să dea satisfacțiă dorinței administra- 
țiunei armatei, să împace lucrurile. Se <Șice că d-lă Tisza 
va rămână neclintită, ca să nu ’și espună popularitatea 
sa periculului, nu va face ună pasă, care să-lă esplice 
contrarii săi dreptă retragere. Ce vreu așa dâră cei din 
Pesta cu demonstrațiunile ?

Ocbiulă celă ageră vede numai triumfală Ungariei. 
Ce s’ar fi întâmplată, dâcă vr’odată i-ar fi trăsnită prin 
capă unui ministru austriacă să vorbâscă ca d-lă Tisza ? 
Ar fi spulberată ca ună paiu de vânfă. D-lă Tisza stă 
neatinsă, mai puternică ca ori când, insistă ca genera
lulă Iansky, recreându-se în concediulă său forțată, să se 
gândeseă la aceea, că monarhia s’a schimbată de atunci 
când din armata austriacă eșiau martiri ca Hentzi. Ce 
are să fiă acum cu starea anarhică din stradele Pestei? 
Să se nască în armată simțământulă umilirei și succesulă 
Ungariei să se esplice a o perdere a ei?

A renunțată contele Bylandt la împlinirea promisiu- 
nei ce a dat’o d-lă Tisza, că va satisface dorinței admi- 
nistrațiunei de răsboiu? Atâtă de puțină pondă pune 
elă pe o acțiune, ce l’a silită să renunțe la recrearea sa 
în Voslau și să reia afacerile ? O negură învălue întrega 
afacere.

Pâte că e vorba să fiă cruțată d-lă Tisza de orice 
perplesitate. Elă a făcută minuni, a înduplecată la ocu- 
pățiune o națiune, care a primită jubilândă pe softalele 
(student! turcescl), a dată unui pașă o sabiă de.onâre, 
și să înțelege deci lucrulă, decă se cruță o putere, care 
a făcută servicii monarchiei. Armata cu tote astea cere 
să fiă considerată, ca demonstrațiunile ofensătore să 
înceteze.

Dușmănia în contra armatei comune ar fi o ne- 
buniă, căci cine scie, dâcă ora seriosă nu s’apropiă, când 
fiii noștri voră trebui să apere cu viâța loră pământulă 
Ungariei, când puterea Austriei va respinge năvălirea 
barbariei în câmpiile ce se întindă la polele Carpațiloră, 
când acei soldați, cari cunoscă pe domnitorulă numai ca 
împărată, voră combate pe inimicii Maghiarilor^.

Cei mai mari bărbați ai poporului maghiară nu 
erau liberi de pesimismă cu privire la viitorulă națiunei 
loră, căci ei presimțiau furtunile ce se voră ivi asupra 
țării loră. Armata se crede ofensată în amorulă ei 
propriu, și ar fi mai multă decâtă o greșâlă, dâcă d-lă 
Tisza n’ar avă voința și curagiulă, d’a da satisfacțiune 
amorului ai propriu.

SOIRILE BILEI.
Recursulă trimisă de locuitorii din Cohalmă, în 

contra disposițiunii ministrului instrucțiunei d’a se lua o 
dare de 5°/0 în fav'ârea scolei de stată d’acolo, a fostă 
resolvată astfelă : membrii aceloră confesiuni din Cohalmă, 
cari ’și solvescă taxele pentru susținerea scâleloră loră 
confesionale, suntă scutiți de darea de 5% pentru scâla 
de stată. Din contră nu se scutescă a plăti acea dare 

corporațiunile d’acolo și acei locuitori, cari nu contribue 
cu nimică la susținerea unei scole confesionale, precum 
și toți contribuabilii cohălmenl, cari locuescă în afară. 
Din darea directă de acolo s’au stabilită 4000 fl. ca dare 
școlară. — Se putea să nu afle născocitorulă ministru 
ună mijlocă, d’a-i susțină alții scâla maghiarisătâre?

—x—
La consulatulii generalii românii din Pesta s’a nu

mită vice-consulă d-lă St. Stamatiade, atașată ală lega- 
țiunii, în loculă fostului vice-consulă A. Lambrino.

—x—
D-lă Cornelul Popii Păcurariu, fostulă redactoră 

răspundătoră ală „Tribunei11 s’a presentată la Năsăudă 
spre a’șl Începe pedâpsa de ună ană, gla care a fostă 
condamnată de juriulă din Clușiu.

„Frațiloră Sași din părțile Bistriței — scrie „Ko- 
lozs. Koz.» — nu Ie trebuescă învățători maghiari. Adu
narea generală comitatensă a hotărîtă, ca comunele acele, 
în cari nu este învățătoră maghiară, să plătâscă o anu
mită sumă din care să se pâtă țină ună învățătoră ma
ghiară suplentă. In contra acestei „pretensiunl juste» — 
scrie fâia bugetară — mai multe comune au protestată 
la ministeriu, dâr de sigură cererea loră nu va avâ ună 
succesă mai mare decâtă cum au avută sgomolele loră“. 
— Asta nici n’o contestă nimenea, dreptatea trefortiană 
e cunoscută. Vorba e, că ce are să caute învățătoră 
maghiară la scâlele nemaghiare, când acestea tșl au 6- 
menii loră, cari sciu și unguresce?

—x—
In jurulă Seghedinului bântue în mare măsură 

bâla egiptână de ochi, numită trachoma. Mediculă 
orășenescă a aflată din 1200 locuitori, pe cari i-a visi- 
tată, 888 cuprinși de aeâstă bâlă. Dintre aceștia 76 suntă 
orbi și numai 20 curabill. Pentru curarea acestei bole 
orașulă a cheltuită 5000 fl. v. a. și a cerută dela mi- 
nistrulă de interne ca să i se rebonifice aceste cheltueli 
din visteria statului. Ministrulă însă a răspunsă, că, de- 
ârece pentru lățirea acestei bole autoritatea orășenâscă 
e vinovată, ea să plătâscă și cheltuelile. „Mai pe scurtă, 
observă la acesta „Sz. Naplo‘, s’ar putâ tjice: *orbesce  
Ungurule 1"

Trădările dintre România și Francia pentru 
încheiarea unei convențiunl de comerță s’au întreruptă 
definitivă.

—x—
In Italia nordică colera ia dimensiuni mari. In Flo

rența, Padua, Rossano, Veneția și Chiozza colera face 
numerâse victime.

—x—
In România a plouată aprâpe pretutindenea. așa 

că temerea de o slabă recoltă a dispărută.
—x—

Ântâiulă batalion ă din regimentulă de infanteriă, 
regele Humbertă din Praga, a fostă pedepsită întregă 
cu arestă în casarmă pe timpă de o lună, fiindă că cu 
ocasiunea esercițiului dela 2 Iuniu cădură în pământă 
tocmai lângă comandantulă regimentului, colonelulă Holz- 
bach, trei glonțe. Esercițiulă s’a întreruptă imediată. 
Tote puscile s’au visitală, dâr nu s’a putută dade urma 
vinovațiloră. Cu două dile mai nainte totă la esercițiu 
a șuerată pe la capulă colonelului o pefricică împușcată. 
S’a ordonată oficeriloră să supravegheze câtă mai severă 
pe soldați.

FOILETON O.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

In chipulă acesta era învinsă și acestă greutate, 
și Tippu-Tib avea cu unii motivă mal multă ca mal 
înainte.

Nici de aici încolo însă marele rîu nu se arătă 
așa de favorabil îi Jpcntru călătoriă, cum fuse mal ’nainte. 
Rcpedișurile și felă de felă de veltori primejdiose de- 
veniau totă mal dese. In nici o parte indigenii nu 
voiau să între în legătură cu călătorii noștri. Suferin
țele acestora se măriau într’ună modă îngrozitoră apropo 
în fiecare di.

„Variola (vărsatulă colă mare)“, istorisesce Stanley, 
„se lăția totu mai taro, ur.dinarea apuca totă mai mulțl 
din soții mei de drumă. Peste cinci-deci de inși se 
umpluseră de râiă, vre-o două-deci de inși aveau felu
rite umflături durerâse, mulțî se văietau de dureri de 
pieptă, seu suferiau de junghiuri și de aprinderi de 
plumâni. In fiecare di încredințamă uriașeloră unde 
ale rîulul Livingstone câte două, trei cadavre de-ale 
nenorocițiloră mei tovarăși. Frank, âoțulă meu de 
drumă europână, și eu ne damă tote silințele, ca 

să mai alinămu încât-va aceste suferințe: când însă ri- 
1 >

sipita caravană se opria și se așeza în tabără, când 
sărmanele jertfe ale molipsitoreloră bole de-abia se 
terau printre șirurile de colibe construite în pripă, tre
buia să ne întorcemă privirile într’altă parte, căci alt- 
felă fețele nâstre ar fi fostă inundate de lacrimi... Săr
mane ființe, ce viață!... Să mergi și să totă mergi, 
pentru ca să’țl găsesc! unu mormentă!“

Din norocire în Ikondu călătorulă nostru găsi o 
luntre vecliiă, găurită, care se oprise lângă țermure. 
Elă puse să se petecescă vasulă găsită, și astfelă acuma 
puteau să se transporteze într’ensulă 60 de bolnavi. 
Ce binefacere pentru bieții omeni!

Totă în Ikondu dădură omenii lui Stanley de ună 
Vatva pitică, care nu era mai mare de 1'38 metri și 
care se ascunsese într’ună tufișă. Elă era înarmată cu 
ună arcă și cu săgeți înveninate. Piciărele sale strâmbe 
și șoldurile sale nedesvoltate îi dau o înfățișare de totu 
pocită. Versta lui era destulă de înaintată. La între
bările călătorului nostru, care’lu opri pentru câte-va 
dile ca călăuză, elă dete tote răspunsurile, pe care le 
putea da, și apoi, după-ce fii dăruită cu câte-va scoici 
și cu câte-va șiruri dc mărgele, fu lăsată, ca să se 
depărteze. Piticulă, vădendu-se liberă, nu mai scia ce 
să facă de bucuriă, totodată însă, nu putea să înțelegă 
nici-de-cum, de ce nu a fostă mâncată de aceia, cari 

puseseră mâna pe elă. In sferșită elă o lua tot-o-fugă 
spre o pădure din apropiere.

Stanley veni acum la idea, să facă atâtea canoe, 
încâtă întrega caravană să se pâtă transporta po rîu în 
josă cu ajutorulu loră. Punerea în lucrare a acestui 
plană însă o lăsă elă până în momentulă, când Tippu- 
Tib nu ar fi mai voită să’lă însoțescă mai departe.

Intr’aceea călătorii noștri, luptându-sc aprope în 
fiecare di cu dușmănoșii indigeni, înaintau mereu parte 
pe uscată, parte pe apă. Sălbaticii nu voiau să scie 
nimică de darurile, ce li se oferiau. Scopulă loră era, 
să-i prindă pe străini și să-i mănânce.

Pentru nopte călătorii noștri îșî făceau regulata 
câte o tabără întărită, ună lucru câtă se pâte de obo- 
sitoră după ostenelile și năcazurile avute peste di. Se 
tăiau arbori și tufe, și din ei se făceau apoi o îngră
ditură desă si înaltă.

Stanley învinsese până acum tote greutățile ce-I 
stătuseră în cale, deși nu fără perderi destulă de sim- 
țitore și din partea sa. Ce’lă mai aștepta de aici îna
inte, numai D-deu scia, dc ore-ce primejdiile se făceau 
totă mai mari și luptele cu sălbaticii totă mai grele.

In 18 Decembre caravana, după-ce se opri, abia 
avu vreme să’și facă o tabără întărită, când iată fii 
atacată de o cetă de sălbatici cu multă mai numerosă 
decâtă omenii călătorului nostru. Ei se repediră din
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Vorbirea primarului moscovită și puterile.
Furtuna ce a ridicat’o în pressa europenă vorbirea 

primarului din Moscva, d. Alexejev, cătră Țarulă, încă 
nn s’a potolită cu totulă. Ambasadorii puteriloră acre
ditați pe lângă guvernula din Petersburgă, s’au dusti cu 
toții la ministrulă de esterne ală Rusiei, d-lii Giers, în
dată ce acesta s’a întorșii în Petersburgă din călătoria 
în care a însoțită pe Țarulă, și au cerută lămuriri. 
„Garasdanin*,  cronica politică a principelui Meștșerski, 
citâză declarațiunea ce a dat’o d. Giers ambasadoriloră. 
D-lă Giers a fostă surprinsă, că aceea vorbire a putută 
produce atâta spaimă, și a răspunsă scurtă, dăr cu ore- 
care ironiă:

*) Acăstă adunare s’a ținută în 7 și 8 1. c. N’a- 
vemă încă raportă despre decursulă ei. Red.

>D6r primarulă Moscvei nu e nici guvernă, nici 
diplomată, nu e nici măcară lordulă maioră ală Londrei 
care vorbesce mai multă pentru Europa, decâtă pentru 
iubitulă său orașă; țineți-vă pentru cele vorbite de ora- 
torulă însuși. <

Foile engleze sun ă informate, că vorbirea d-lui 
Alexejev a produsă în cercurile guvernamentale din Con- 
stantinopolă mare agitațiune. Vorbirea aceea, în legătură 
cu manifestulă Țarului cătră flotă, cu concentrarea ma- 
reloră forțe militare în Cri mea și în Basarabia, cu agi
tațiunea nutrită în Bulgaria prin orice mijtoce ascunse 
și fățișe, se consideră ca ună însemnată avertismentă 
cătră Portă, că actuala apropiare de Anglia e supărătbre 
în mare gradă pentru scopurile rusesc!, precum și ca 
ună semnă indirectă făcută Turciei, ca să nu mai stă- 
rue în acesta politică sub pedăpsa unoră seriOse urmări, 
ci siguranța ei mai bine să șl-o caute la puterniculă ei 
vecină, decâtă în amiciția unui aliată depărtată. Din 
partea Turciei se dau mari silințe, ca să câștige scutulă 
și sprijinulă Germaniei.

Făgărașiu, 30 Maiu 1886. 
(Urmare și fine.)

Să trecemă la altele.
In tOmna anului trecută s’a întocmită în Viștea in- 

ferioră o esposițiune, vedl domne, să se premieze toți a- 
ceia, cari voră arăta dre-care progresă în cultivarea vi- 
teloră și în agricultură. Esposițiunea s’a ținută și cu 
toții au trebuită să vedemă că nu interesele bietului Ol
teană iau adunată acolo, ci interesulă d’a se îndulci la 
„idea de stată maghiară." S’a întocmită ună banchetă, 
unde s’au ținută toasturi în limba maghiară, ba chiar și 
marele Cicerone ală nostru, v.-comitele Grămoiu, ne-a vor
bită nouă în limba statului, pe care elă nu o scie vorbi. 
Era o comediă fără bani.

Intr’aceea nisce tineri români suntă dațl în cerce
tare și pedepsiți cu amende în bani și areslă, că au 
avuții îndrăsneala de ș’au petrecută până la miedulă nop
ții în ună sată românescă și au cântată românesce: »Așa’i 
place babei mele." In continuu i se spune actualei ti- 
neriml să nu urască pe nimeni și să fiă propagătdre a 
bunei înțelegeri. Tinerimea română o face acăsta și ar 
face-o și mai multă, căci pacinică e natura Românului. 
Cu tOte acestea prigonirile Maghiariloră sunt, cari nutrescă 
în inima acestei tineriml amărăciunea și ura, deși fOrte 
bine scie Maghiarulă dicala ceea: „Romunulă tzinye 
mintye.<

Aceia dintre tineri, cari voră scăpa teafăr! din a- 
ceste prigoniri, voră deveni și mai mândri pe românita- 
tea loră, ăr’ celoră puțini, cari voră părăsi tabăra nOstră 
le voră 4'ce: >celă ce nu pote suporta cu abnegațiune 
aceste prigoniri, de veacuri îndurate, nedemnă este de 
numele de Română.

fîtă pănă unde amă aj unsă noi Românii și în specie Oltenii

t6te părțile asupra taberei, din tote părțile se audiau 
strigăte de râsboitt și răsunau signale îndelungate din 
cornurile de alarmă.

„De repețite ori", scrie Stanley, „se aruncară 
sălbaticii asupra întăriturilorft nostre, asverlindu cu pu
tere dardele loru primejdiose în tabără, dară totu de 
atâtea ori fură respinși de bravii mei soți. Din când 
în când gurile pusciloru ndstre aprdpe atingeau pieptu
rile loră. Sbierătele și scrâșniturile, strigătele de în- 
curagiare, salvele puternice ale pușcașilor!! noștri, su
netele cornuriloru de luptă, amenințările luptătorilor^ 
și plânsetele femeilorft și ale copiiloră din lăzăretîi, — 
tote acestea făceau unit sgomotu atâtu de grozavă, în- 
câtu nu voi pute să’lft uitu în întregă viața mea. Două 
ciasuri întregi ținu acestă luptă desperată. Numai 
când începă a însăra, se retraseră dușmanii din loculu 
de luptă, dară și acum cornurile loru de osu de ele- 
fantă se audiau răsunându mereu în tăte părțile, și 
din când în când câte o săgetă otrăvită venia sbâr- 
năindu prin văsduhu și se înfigea în pămentu la pi- 
cidrele nostre."

Pe la miechilu nopții sălbaticii repetară ataculu, 
dară și acum fură respinși.

(Va urma). 

cu îndelunga-ne răbdare. Ca mâne se va întruni adu 
narea comitatensă*),  și cu doră așteptă să vădă cum se 
voră presenta Română noștri. Ce pași voră lua ca pos
turile devenite vacante iotă prin Români să se între- 
gescă ? Ce voră face în vederea schimbării planului de 
edificiu a casei comitatense, care schimbare s’a făcută, 
după cum se spune, numai la voința fișpanului și în edi
ficiu acuma 12 odăi din eausa schimbării planului au 
devenită nefolosibile, fiind cu totulă întunecăse? Ore în- 
treba-voră Românii, că din ală cui mandată au felicitată 
pe ministrulă președinte, cu ocasiunea jubileului, d-lă co
mite, d-lă Turcu și d-lă jidovă Fleisig. Au mersă ei ca 
persone private său ca persăne oficiâse?

Și cătră încheiere întrebă, avemă noi Oltenii per
sane și cu deosebire preoți, cari să se lupte pentru recunos- 
cerea drepturiloră năstre, răpite cu atâta vicleniă. Și 
acuma voiu diee, că nu. Nu voiu ca de astădată să fiu 
lungă, ci mă voiu restrînge la ună singură casă concretă 
și voiu dovedi lipsa de tactă a preoțiloră noștri. Esistă 
în țera Oltului în comuna Voila ună preotă după nume 
Nicolau Șierban, pe carele sărtea l’a adusă la bună 
posițiă, încâtă ar putea se fiă fala și mândria poporului 
și ună aprigă apărâtoră ală drepturiloră nostre de Ro
mână și cetățană. Nu voiu să dispută onoratului pă
rinte meritele pe terenulă scolei și ală bisericei, ci nu
mai aceea îi impută, că forte puțină lucră ca să se res- 
pecteze drepturile nostre. Seu cugetă onor, părinte că 
„capulă plecată nu-Iă taiă sabia?" Eu unulă îlă someză 
să-mi spună, ce-a ajunsă d-sa cu atâtea complimente fă
cute Unguriloră. Șl-a ajutată întru îndeplinirea scopu- 
riloră personale, seu a folosită causei naționale ? Nici 
una, nici alta. Ce-a ajunsă d-sa, când cu ocasiunea ul- 
timeloră alegeri municipali, membrii de încredere ai 
representanței comunale a comunei Voila au alesă pe 
renegatulă Herszenyi și pe ună Nagy Sândor. Ce com- 
pensațiune v’a dată cornițele, pretorele, său chiar altulă ? 
V’a făcută că fiulă d-v6stră fu trasă în cercetare, ca u- 
nulă, care ar conturba liniștea nocturnă, pedepsită în 
bani și paremi-să chiar și cu închisore. Eată onor, pă
rinte urmările capului plecată. Și apoi decă d-ta ca unulă» 
care ai fostă pote mai multă ca ori și care altă preotă 
olteană favorisată de sorte, comiți atari lucruri, ce să 
tjicemă de mulțime, care abia vegeteză de pe o (ți pe alta! 
Astăzi o mână de omeni în urma nepăsării năstre nu ne 
ertă să ne petrecemă românesce; mâne ne va da să ju- 
cămă „Ciardaș" ungurescă. Eu.

Clușiu, Maiu 1886.
Esemplu de hărniciă. Credă a nu fi lucru fără in

teresă a se publica uneori mai desă și lucruri bisericescl. 
Biserica prin preoții săi cei adevărați a fostă totd^una 
salvatărea năstră. Suntă între preoți mulțl, cari îșl cu- 
noscă sânta chemare și merită recunoștință; suntă din- 
contră alți preoți, cari nu-și pricepă sânta loră chemare. 
Atâtă pe preoții cei buni spre a-i imita și încuragia, câtă 
și pe cei răi spre a-i îndrepta, să-i facemă cunoscuțl pu
blicului.

Dreptă aceea ’ml iau libertate a aduce la cunoș
tință faptele unui preotă tănără, pe care l’am întâmpi
nată lucrândă cu viu interesă pentru poporulă său.

Cu doi ani înainte de acesta în paro :hia Chiusa, 
tractulă protopopescă ală Cristurului, s’a alesă preotă 
d-lă Antoniu Precupă.

Crescută în vecinătatea acestei parochii am cunos- 
cut’o încă mai înainte ca pe o parochiă cam disordinală, 
dăr mai alesă în urma vacanței de doi ani a oficiului 
preoțescă, în stare rea.

Îndată după instalare, în capulă ernei, era restrînsă 
noulă preotă la o singură chiliă cu tătă familia sa. Casa 
parochială deșârtă, fără uși, fără tereștri, edificiele eco
nomice descoperite, grădina parochială desgrădită, fără 
închisori, tote păreau a o pustietate.

De curendă călătorindă dela Clușiu cătră casă și 
de aici îndărătă, m’am abătută pe la densulă. Lucrurile 
însă acum aveau cu totulă altăîfață. Casa parochială bi- 
nișoră ordinată, tote chiliile de folosită, ferestre, uși, 
cuptăre, nouă, edificiile economice transformate, acoperite 
din nou, unele gătite, altele acum în lucrare ete. etc.

Sciindă eu din esperiență, câtă de greu se înduplecă 
poporulă a face ceva de bună voiă pentru preotă în di- 
ua de astăzi, cândă abia răsuflă sub sarcina altoră gre
utăți ce i se impună cu puterea, am întrebată pe res- 
pectivulă preotă, cum și cu ce mijloce a făcută acestea 
fote? „Cu lupte și cu năcazuri," îmi răspunde și cu a- 
ceste întrândă în altă chiliă îmi scâte de acolo o hârtiă 
și mi-o întinde înainte. De-asupra era scrisă cu litere 
mari: ț)iară istorică pentru parochia Chiusa. Desfăcen- 
du-lă îndată și aflândă chiar la începută descrise luptele 
sale în rândă cronologică am fostă curiosă a-lă ceti, 
fită câteva notițe ce le-am estrasă:

a) Ștergerea datinei mai dinainte din acăsta pa
rochiă de a strînge bucate la umblatulă cu sf. cruce 
în ajunulă Bobotezii și introducerea în locu-i a unei 
taxe bănescl. E lucru dejositoră a vede în urma pre
otului cu crucea în mână pre vr’ună omă cu saculă în 
spate dela casă la casă. Bine ară fi să se stărgă acâs- 
ta datină urîtă pre totă loculă, unde mai esistă.

b) Fiindă casa parochială și edificiele economice 
în mare disordine și biserica neavendă nici ună bană, 
preotulă pentru ordinarea loră inventă următorulă ve
nită demnă de imitată. Anume: în acăstă parochiă — 

după cum să (jice în acelă diară — era datina a se 
aduce jertfă completă la sf. biserică pâne, vină, tămâe 
și lumini. Din aceste jertfe se adunau adese litre în
tregi de vină rău jidovescă. Observândă acăsta preotulă 
a sfătuită pre poporenii săi, să nu cumpere mai multă 
vină rău dela jidanulă din sată, ci prețulă vinului să-lă 
dăruăscă sf. biserici. La finea anului sa aflată suma 
de 50 fl 6 cr. v. a. adunată din crucerii pentru vină, 
care pănă aici intra intrăgă în buzunarulă jidovesă. 
Prin acestă venită, inventată prin tactica sa, a fostă 
preotulă in stare a-șl ordina locuința și o ordinăză și 
astăcjl. Ore nu s’ar pută face acăsta și în alte parochii 
sărace?

c) Totă acestă (fiară arată mai departe, că în de
cursulă acestoră doi ani s’au procurată două rânduri 
de vestminte bisericescl, prapori, icone, trei candelabre și 
altele, în locă de bani bisericescl, tote prin colecte 
binevoităre oferite de credincioși. Considerândă că po
porulă din Chiusa în urma comasărei de curândă în
tâmplate, fiindă neindreptățită și scurtată — tăte aceste 
oferte benevole suntjî a se privi ca ună bună efectă 
ală prudentei tactice, acestui a preotă.

d) Înființarea unui grânară de bucate în favorulă 
bisericei pentru ajutorarea celoră săraci.

Poporulă nostru, mai preste totă, primăvăra este 
lipsită de bucate. Tomna este silită sârmanulă plugară, 
astrînsă de sarcina dâriloră și alte greutăți, a-și vinde 
bucatele pre nimica. Primăvăra însă le cumpără cu 
prețuri nesuporlabile și astfelă ajunge la sapă de lemnă. 
Bună ar fi dăr înființarea grănareloră bisericescl mai 
alesă în anii-buni și mănoșl cliiară și ex officio în tăte 
comunele nostre.

Vrednică de amintire este și Introducerea corului 
mixtă de feciori și fete prin acestă preotă.

Vrednică de recunoscință este dăr acelă preotă 
care-șl împlinesce chemarea și se luptă cu puteri băr
bătesc! pentru fericirea și îmbunătățirea sorții poporu
lui său. Ca recunoscință pentru tăte aceste poporulă 
său — deși săracă și lipsită — sa dechiărată de bună 
voiă a presta de aici încolo preotului loră lecticalulă 
completă, pentru a cărui completare dovedescă actegcă 
s’au făcută probe din 1868 încăce — chiară și prin 
Veneratulă Consistoriu, dăr fără resultată. Cumcă din 
iubire cătră preotă o făcu poporulă acesta, dovedesce 
împrejurarea, că lecticalulă l’a completată acum poporulă 
fără sucursă străină.

Acăsta este activitatea preotului din Chiusa în 
timpulă scurtă de doi ani.

0 observațiune îndrăsnescă a face. Parochiile nu 
să conferescă in diecesa nostră tot de-a-una după me
rită. Afli preoți zeloși și harnici muncindu-să în parochii 
slabe. Tătă săptemâna nu-i cade bietului preotă furca 
și grebla din mână și totuși nu păte câștiga nici bareml 
atâta, câtă să pătă țină regulată o făiă la casă.

Alții din contră, preoți, respective teologi, slabi, ne- 
cualificațl, cu aplicări rele, neinteresați de nimica, au no- 
roculă, că rămână, seu lângă părinți, său lângă socrii, său 
în loculă nascerei în parochiile cele mai grase der nu 
lucră nimică în via Domnului nici pentru biserică nici 
pentru națiă. Unu universitară.

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

jBUDAPEȘTA, 11 Iuniu. — ErI earășl se 
făcură demonstrațiunl pe strade. Miliția și po
liția a reușită, d’a încungiura mulțimea și a a- 
restată 710 persdne. Câțiva au (fostă, vul
nerați. După ce capii demonstranțiloră se află 
în mânile autorității, cravalele probabilă că nu 
se voră mai repeți.

MUNCHEN, 11 Iuniu. — Intr’o proclama- 
țiune cătră poporulă. și armata Bavariei arată 
prințulă Luitpold că a luată regența Bavariei. 
După scirile mai nouă regele Ludovicii, care re- 
sidăză de presentă în Holienschwangau, aflându 
despre sosirea deputațiunei a lăsată să s’aresteze 
cornițele Holustein îndată ce a intrată. în castelu. 
Gendarmii păzescă porțile casteluk

DIVERSE.
Căsătoria surorii sultanului. — pilele acestea a a- 

vută locă la Yldiz-kiosk în Constanlinopolă, căsătoria 
uneia din surorile sultanului Abnul-Hamid, anume Me- 
diha Sultane, cu ună june oficeră, Ferid bey. După o- 
biceiu, nici unulfl din soți n’asista la ceremoniă, mirâsa 
era representată prin Hafis Behram aga. șefulă eunuci- 
loră, asistata de doi din colegii săi, ginerile era repre- 
sentata prin Gâzi Osman-pașa, mareșală, și Osman bey 
primuia Șambelan.

După rugăciunile imamului, Ferid bey a fosta con
dusa la palatula sultanei de cătră cei trei eunuci.

Mulțămită publică.
îmi țină de datoriă a esprima mulțămirea mea cea 

mai adâncă tuturora acelora, cari luândă parte la în
mormântarea prea iubitei mele soții au documentata con- 
dolența Iota,- mai vârtosă mă simtă datora a mulțămi 
amabilelora amice ale scumpei mele soții, precum și 
multă stimațiloră domni funcționari de stata municipali 
și orășenesc!. în fine membrilora reuniunei de cântări 
(dalegylet) cari țprin concursulă loră au contribuita la 
înălțarea ceremoniei funebre.

Brașova 8 Iuniu 1886 Ștefană Gencsy,
inspectora reg. de dare.

Editora : Iacobă Mureșiauu.
Redactară responsabila: Dr. A orei Mureșiauu
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Ouraulu la bnraa de Viena
10 lin Iunie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 15 1 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 75 
împrumutul!! căilorit ferate 

ungare........................154. —
Amortisarea datoriei eăi- 

lorâ ferate de ostil ung. 
(1-ma em isiune) . . . 100 30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostO ung. 
(3-a emisiune) .... 118.50

Bonuri rurale ungare . . 105.25
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

I Bonuri croato-slavone . . 99 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulil cu premiu

ung................................. 120 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.70 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85 60
Renta de aură austr. . . 116 80 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare....................7882 60
Act. băncel de credită ung. 289.20 
Act. băncel de credită austr. 282.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.‘/a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.92 
Londra 10 Livres sterlinge 126.35

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 28 Maiă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92'/4 93—
Renta rom. amorl. (5°/0) 9574 9674

> convert. (6°/0) 87 7a 8774
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 1057a 106—

> „ „ (5°/o) - 887a 89—
> * urban (7%) ■ 102— 10274
> . (6%) • 937a 947a
» > (5°/o) • 85— 857a

Banca națională a României 500 Lei 1015 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 2.60 2.70

< > » Națională 2.20 2.25
Aură contra bilete de bancă . . 14 40 15.55
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 V3 2.027

Utensiliile
unei fabrice de otetîl5
(Stâlpi, putini pentru plămădelă, ve

dre, butoie) ce se află tote încă în bună stare 
suntu de vcudare. — Informațiunî mai de aprope 
se dau în Strada Poștei (Nonnengasse) Casa 
Nr*  602. 2—3

(AvistL d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

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

Âtamrt la Gazeta Transilvaniei
se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

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

PREȚULU ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

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

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . .
,, șăse luni..................... ... 20 „

,, ună ană..................... ... 40 „

Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

MersulU trenurilor!!
pe linia P’redealil-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradâ-SSiidapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

l*redeaiii “Biidapesta

Trenă 
de 

poradne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnibns

BucurescI 7.45
Predealu ) — — 12.50

1.09
—

—— — —
Timișă
Brașovă £

— — 1.40
2.27
2.55

—

6.22 __ _
Feldiâra 7.01 — 3.38 —
Apatia i 7.33 — 4.17 —
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
HomorodQ 8.45 5.42 —
Hașfaleu 10.10 — 7.37 —

(
Sigliișora

Elisabetopole

10.29 — 8.01 —
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.05 —

Mediașă 
Copsa mică

11.54
12.12 z 9 43

10.0210.30 —
Micăsasa 12.56 •— 10.50 —
Blașiu 1.30 — 11.29 —
Crăciunelă 1.45 — 11.47 —
Teiușft 
Aiudă

2.11
2.55 — 11.35

1.04 _
jVințulă de susă 
Uiârai

3.17
3.24 — 1.30

1.39
Cucerdea 3.31 — 2.07 —
Ghiristt 4.09 — 3 08 —
Apahida

Clușiu

Nedeșdu

5.36
5.56 — 5.08

5.35 z
6.16 — — 8.00

6.37 — — 8.34
GhirbSu 6.53 — — 8.59
Aghirișă 7.08 — — 9.34
Stana 7 34 — — 10.16
Huiedină 7.55 — — 11.04
Ciucia 8.35 — — 12 17
Bucia 8.53 — — 12.47
Bratca 9.12 — — 1.21
R6v 9.31 — — 2.05
MezO-Telegd IO 06 — — 3.08
Fugyi-Văsărhely 10.25 — — 3.39
Vărad-Velințe 10.35 — — 3.55

Oradia-mare

P. Ladâny

10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —

Szolnok 2.58 — 5.34 8.22
Buda-pesta 6.00 — 10.05 10.30

Viena £ — — 10.50 —
3.00 8.50 6.05 —

Budapesta—3®redealii

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-V ăsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nedeșdu

Apahtda
Ghiriș

Cucerdea

Uidra
Vințulă de susă 
Aiudă
Teiușă
Crăciunelă
Blașă
Micăsasa
Copșa mie<
Mediașă
Elisabetopole
Sigișora
Hașfaleu
Hornorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiora

Timișă

Predealu

BucurescI

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibufl

Trenă 
de 

persane

Trenă 
omnlbua

— — —
1

—
6.47 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 —
— — 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 —
— — 4.0b 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
-1L — — 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
— — — (U 3.23
__ —* — — 4.56
— — 1 — 9.40

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

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

Budapesta-Aradft-TeiușftTeiiișii- A radii-Budapesta

Tronă 
omnibufl

‘Trenă 
omnibufl

Trenă de 
peraOne

Trenă de 
perHâno

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibufl

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Qw/lIn.Jr X 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOJIlDK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 —1 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam’ 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Sznlnnk \ 2.39 — 4 5’< Șibotă 10.34 — 12.53

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

Aradăt-Timișdra Simeria (Piski) Petroșemi

Trenă Trenă dc Trenă de Trenă de Trenă Trena
omnibufl persane persâne peradne omnibufl omnibufl

Aradti 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 —' 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 —- 9.32 Banița — 3.35 6.07
Ttmișdra 8.42 — 10.09 Fetroșeni — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
peraOne perflOue omnibufl omnlbus omnibufl de pers.

Timisdra 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 —
N6met.h-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


