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Brașovu, 12 Iunie 1886.
Tottî respectulti de consecvența cu care de- 

putatulu Ludovicii Mocsary urmăresce țînt? ce 
și-a ales’o cu t6tă seriositatea, d’a ved6 resol- 
vată cestiunea naționalitățiloră în Ungaria spre 
binele statului și ală națiunei maghiare.

Distinsul ă deputată maghiară a publicată în 
dilele acestea o nouă broșură, întitnlată: „Câte-va 
cuvinte asupra cestiunii naționalitățiloră." De 
astă dată elă ese pe față cu numele, bine sciindu 
că nici nu i-ar mai folosi anonimitatea, dedrece 
lumea maghiară și nemaghiară ar sci îndată, că 
așa pdte vorbi numai corbulă celă albă între 
Unguri.

N’amă cetită încă întrdga broșură de care 
e vorba, ddr părțile ce le cundscemă dintr’însa 
suntă de ajunsă, spre a ne face să regretămă 
din adânculă inimei, că Mocsary nu a scrisă 
acdstă carte celă puțină înainte cu cinspretjece 
ani și că atjl nu e nici celă mai mică semnă, 
că patrioticele lui nisuințe voră afla sprijinulu 
necesară în sînulă elementului dela putere, ca 
să se pdtă face o încercare seridsă spre reali- 
sarea loră.

Ne pare cu tdte astea bine, că d-lă Mocsary 
stăruesce cu bărbăția înainte pe cărarea ce o 
crede singură salutară. Așa se cuvine unui 
bărbată, care nu aldrgă după cai verdi pe păreți 
și nu’și îndreptă principiile după timpă și pof
tele momentane ale dmeniloră, ci după cea mai 
bună a sa convingere și sciință, și după cum 
îi dictdză iubirea adevărară cătră națiunea și 
patria sa.

Ddcă d-lă Mocsary este așa de multă pă
trunsă de idea, că cestiunea naționalitățiloră nu 
se pdte resolva în modă pacinică și folositoră 
patriei, decâtă numai pe calea conciliațiunei și 
a respectării reciproce, atunci trebue că stările 
de față și nisuințele de astăzi ale conaționaliloru 
săi îi pricinuescă mari îngrijiri pentru viitoră. 
Broșura sa conține de sigură mai multe ade
văruri decâtă toți articulii foiloră maghiare de 
douăzeci de ani încdce, și dăcă ea nu va aduce 
altă folosă, celă puțină, va face ca cestiunea 
naționalitățiloră, pe care o creddu înăbușită co
rifeii parlamentului din Pesta prin strigătele 
loră șoviuistice, să se discute din nou în pressă 
pănă când încă mai este timpă pentru discu
tarea ei.

In acdstă privință luămu actă despre asi
gurarea organului nemțescu alu d-lui Tisza, că 
broșura d-lui Mocsary nu va rămână nebăgată’n 
sdmă, căci cuprinde o manifestare interesantă și 
remarcabilă. Ddcă fdia tiszaistă a făcută alusiune 
aci la viitorii articull ce’i va scrie, vrendă a do
vedi, că d-lă Koloman Tisza n’a urmărită nici 
odată altă scopă și n’a avută alte nisuințe, 
decâtă cele manifestate de cătră fruntașulă membru 
alu stângei estreme, dăr că nu p6te să pericli
teze principiulu unității statului prin concesiuni 
în detrimenfulă administrării centraliste, atunci 
ar fi păcată de timpulă perdutu, căci astea le 
sciu cetitorii foiei guvernamentale și le scimă și 
noi destulă de bine.

Nu e vorba aicea de emisiunea unoră idei, 
cari să servescă d-lui Tisza ca prilegiu spre a 
afla ună modus vivendi cu naționalitățile. Noi 
credemă că d-lă Mocsary nu de aceea conjură 
pe conaționalii săi d’a se ocupa seriosă de reali- 
sarea egalei îndreptățiri, pentru ca să vină în 
ajutoră politicei d-lui Tisza, pe care șovinismulă 
a băgat’o într’o înfundătură periculdsă. D-lă 
Mocsary credemă că are unu scopă mult mai 
înaltă, care privesce viitorulă statului și națiunei 
maghiare, ăr nu interesele trecătdre ale unui sis
temă de guvernare, care e constatată că pentru 
durată nu să pdte susțină. In acăstă credință 
ne întăresce multă întrăga atitudine politică a 
d-lui Mocsary, care face parte din oposițiune, și 

suntemă convinși că dânsulă doresce cu tdtă sin
ceritatea o soluțiune a cestiunei naționalitățiloră 
pe basa unei comune înțelegeri.

Din aceste puncte de vedere ne vomă ocupa 
și noi la rândulă nostru cu tdtă sinceritatea de 
ideile și principiele ce le-a depusă d-lă Mocsary 
în memorata sa broșură, care dorimă să aibă 
celă puțină acelă succesă practică, că va pro
voca o discuțiune seridsă a acestei ardătdre ces- 
tiuni în întrăga pressă din Transilvania și Un
garia.

Situațiunea în Bulgaria.
țiiarujă „le Temps“ din Paris scrie asupra 

situației în Bulgaria ună însemnată articolă din 
care estragemu următărele:

Situațiunea Bulgariei nu incetăza a fi neliniștitâre. 
Adunarea generală, care s’a intrunilă în Sofia, se com
pune din 190 deputațl ai vechii camere bulgare, și din 
90 deputațl aleși de curendă în Rumelia orientală, din 
cari 30, cu tătă influința autoritățiloră, facă parte din 
oposiția rusofilă. Acăstă adunare, a cărei convocare 
chiar e contrară soluțiunei pe care puterile au dat’o ces
tiunei bulgare, va fi chemată, după cum s’a exprimata 
chiar prințulă în discursulă său, „să examineze și să 
hotărască afacerile și Gestiunile, cari atingă interesele 
patriei comune." Nu va fi de prisosii a constata, că 
nici Europa nici Turcia nu recunoscă afaceri, cestiuni 
de interese și de patriă de acesta felă. Bulgaria se 
pune deci de pe acum în contradicere, că decisiunile 
conferinței și cei din Conslantinopola nu se prea arată 
mulțumiți cu acestă atitudine.

Nemulțămirea, care domnesce în Turcia s’a mai 
sporită prin o seriă întrăgă de neînțelegeri. Bulgaria 
promisese Turciei că ii va ceda ună numără ărecare; de 
sate musulmane în dislrictula Hasukei. Departe de a se 
ține de promisiune, pnnțulă trimite în aceea parte trupe, 
cari să aducă la supunere populația devotată sultanului. 
Prințulă întârdie, nu se scie pănă când, cu numirea 
membrilorO bulgari și rumelioți ai comisiunei însărcinate 
cu revisuirea statutului Rumeliei. In sfîrșită, lucru și mai 
gravă, Bulgaria și Rumelia nu pară nicidecum dispuse 
să-și achite angajamentele loră financiare față cu Turcia. 
Ună cordonă vamală lovesce cu o taxă de 80 la sută 
imporlațiunile otomane; bugetulă celă din urmă ală 
Rumeliei nu prevede plata tributului de 180,000 lire 
pentru 1886, nici rămășița de- 100,000 lire pentru 1885. 
Despre tributulă Bulgariei, despre partea acestui stată 
în plata datoriei turcescl nici nu se amintesce măcară. 
Rumelia nu se achită de datoriile sale nici cătră banca 
otomană, nici cătră compania căiloră ferate orientale ; 
— în sfârșită, din lipsă de bani, lucrările liniei Sofia- 
Țaribrodă-Vakarel s’au amânată pentru ună timpă ne- 
decisă și Constantinopolulă rămâne și mai departe fără 
comunicațiune pe uscată cu cealaltă parte a Europei 
orientale.

Să înțelege că în fața acestei atitudini ambigue și 
dnșmănâse, Turcia nu se prea grăbesce a-șl demobilisa 
trupele pe cari le concentrase în Macedonia și că vrea 
să rămână gata a întreveni în potriva unui vasală care, 
nu ține contă nici de angagiamentele sale politice, nici 
de indatoriăle sale financiare.

înăuntru situațiunea nu e mai puțină turbure. 
D. Karaveloff dispune în Adunarea din Sofia de majo
ritate, și cu tote acestea nu e sigură că-șî va putea 
manține puterea. Mai înteiu acăstă maioritate e ne
disciplinată, elementele înaintate domină într’însa și mai 
doritori pote de a’și asigura aprobarea populațiunei ru- 
meliote decâtă de a menaja susceptibilitățile Europei, 
radicalii suntă în stare să ia resoluțiuni extreme — 
ruptură cu Turcia, proclamarea uniunei și regatului 
bulgară — cari voră avea urmările cele mai deplo
rabile.

De altă parte, rusofilii și moderații, sub condu
cerea d-lui Drăgană Zankof, răscumpără slăbiciunea loră 
numerică prin faptulă, că represintă politica tradițională 
a Bulgariloră și durerile loră actuale. Ei se facă inter- 
preții Rumelioțiloră, cari se plângă, că s’au lăsată Tur
ciei prea multe sate bogate în munții Rodope și în can- 

tonulă Hermanly și siguranța Filipopolei e astfelă ame
nințată, că situația financiară a provinciei e deplorabilă 
și va da nascere la creare de nouă imposite. In sfârșita 
Zankoviștii să sprijinescă pe Rusia, ală cărei ascendentă 
asupra populațiunei a rămasă forte mare. D. Karave
loff, din parte-i, se bucură pe patronagiulă, mai multă 
său mai puțină platonică, ală Engliterei. Se vorbesce 
chiar de ună împrumută de 100 miliăne ce se va con
tracta la Londra și care ar scăte principatulă din încur
cătură. Rămâne însă a se sci cu ce condiții voră con
simți speculatorii englezi, dmeni practici, să procure 
acești bani.

Bulgaria, se cjice, are o datoriă totală de 80 mi
liăne ; ea perde pe fiecare di contribuabili fărte buni 
prin emigrarea populațiunei musulmane; nu păte să-și 
îndeplinescă angagiamentele față cu Turcia; șl-a înstrăi
nată pe Rusia; are să se lupte cu nemulțămirea Rume- 
lioțiloră; e în ajună de a lucra în contrazicere cu ho- 
tărîrile puteriloră. Nu e de mirare deci, decă urmărimă 
cu îngrijire mersulă evenimenteloră în acăstă țâră, care 
se pare că nu va înceta așa curenda de a turbura pacea 
Europei.

Mocsary și cestiunea naționalităților^.
O nouă broșură a dată la lumină deputa- 

tulu Mocsary în cestiunea naționalitățiloră. 
Deocamdată reproducemu darea de sâmă ce o 
face „Pester Lloyd" asupra cuprinsului cărții, îm
preună cu observațiunile sale :

Deputatulă Ludovică Mocsary, a cărui broșură 
îndreptată contra maghiarisării și contra reuniuniloră de 
cultură ungurescl a produsa la timpulă său nu puțină 
sensațiune și ală cărui discursă ținută în același sensă 
cu ocasiunea desbaterii asupra bugetului s devenită punc- 
tulă de plecare ala unei desbaterl în adevără memora
bile, a data acum cu totulă pe față ținta vederiloră 
sale ' ‘ ’

O nouă broșură: „Câteva cuvinte asupra cestiunii 
naționalitățiloră'1 (Nâhâny sz6 a nemzetistyi kârdtisrdT), 
ce a lăsat’o să apară tocmai acum la Singer șiWolfner, 
părtă deja subscrierea întregului nume a numitului mem
bru din stânga estremă și ea e scrisă într’ună limbagiu 
atâtă de fățișă și atâtă de fără reservă, încâtă de sigură 
că nu va rămâne nebăgată ’n semă. D-lă de Mocsary, 
din aceea că posițiunea ce a luat’o pentru stricta obser
vare a legii de naționalitate a fostă salutată chiar cu o 
recunoscință ce s’a răvărsată peste margini, trage con- 
clusiunea, că o resolvare a cestiunii naționalitățiloră pe 
basa unei comune înțelegeri n'ar ''întâmpina nici o pedică 
de neînvinsă. Supremația rassei maghiare se recunăsce 
bucurosă de naționalități; acestea se sbuciumă cu mâ- 
nile și cu piciărele nămai în contra tendinței oficiale de 
maghiarisare, precum se ivesce ea pe față în legea din 
1879 asupra instrucțiunii limbei ungurescl în scălele po
porale, și în contra abusului de cuvântulă >palriotismă>, 
de care se facă vinovațf șoviniștii. Nu trebue să se (jică 
că Maghiară=patriotă și membru ală naționalității=tră- 
dătorO de patriă, ci trebue să se Zică: celă ce e unii 
bună Serbu s£u Română, acela e eo ipso și unii bună 
patriotă, căci celă ce se ostenesce pentru ridicarea nă- 
mului său, acela se ostenesce și pentru ridicarea între- 
gei patrie. Alipirea cătră naționalitate este totă așa 
înascută, ca alipirea cătră confesiune, și celă ce vrea să 
despăiă pe cineva de naționalitatea sa, comite o crimă 
încă și mai mare, decâtă acela, care despăiă pe cineva 
de religiunea sa, fiindă că naționalitatea formăză o sferă 
de interese mai reală și mai pipăibilă. Și precum noi 
nu putemă realisa dorința, ca în țâră să fiă numai o 
confesiune, totă așa e și acea „unitate de cultură» o 
utopiă, la care contele Apponyi pretinde că nisuesce. Na
ționalitățile nâstre nu suntă nicidecum nisce rămășițe a 
unoră popâre mai mari, ce le-au bătută ventulă aici, 
seu cari ară fi în doga morții, ci suntă mai multă ve
cinii unoră conaționali independenți, cari se bucură de 
o desvoltare progresivă; nu esistă dăr pentru aceste na
ționalități nici o causă internă, nici estemă spre a’șl 
jertfi individualitatea națională și a se face obiectula ma
ghiarisării.

Autorulă numără apoi principalele gravamine ale 
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naționalităților^, pe cari acestea le potă însemna pe ră- 
vașă și ajunge mai întâiu la conclusiunea, că noi Ma
ghiarii ară trebui să profitămă de poliglotismulă nostru, 
eră nu să facemă dintr’insulă ună isvoră ală slăbiciunei 
năstre.Cu ajulorulă naționalităților^ nostre amă pută să 
întrămă în relații intime cu statele învecinate din penin
sula balcanică și amă pută să formămă în contra Ru
siei o federațiune de state, care ar pute să garanteze 
și viitorulă nostru ca stată independentă; de aceea Un
gurii să renunțe la ori ce nisuință de a maghiarisa na
ționalitățile și să recunoseă și să înțelăgă că unu stată 
independenții ungurescu fără o bună înțelegere cu națio
nalitățile nu pâte nicidecum esista. Atunci și naționali
tățile voră nisui împreună cu noi spre asigurarea inde
pendenței statului. Nedreptă și lucru fără capă ar fi 
de a cere dela naționalități, »să se părte bine* pentru 
ca să putemu satisface dorințele loră. Puterea de stată 
trebue se întâmpine mai înteiu pe naționalități cu bună
voință, pentru ca să vădă acestea, că Ungurii în ade
verii voiescă se realiseze egala îndreptățire, pănă ^tunci 
naționalitățile voră fi silite a’și da pe față, bine său rău, 
nemulțămirea. Trebue dăr să luămă inițiativa spre a 
oferi naționalitățiloră mijlăcele, ca să potă esista la noi 
și cu noi în modă onorifică; atunci ele nu voră mai da 
ascultare nici planuriloră aventuriose ale fantaștiloră. 
încă e timpă de-a afla ună modus vivendi, der trebue 
se ne ocupămă seriosă cu cestiunea acăsta și să nu mai 
oftămă greu din pricină că nu toți locuitorii țării suntu 
Maghiari.

Terminândfi, „Pest. Lloyd“ dice cu privire 
la estrasulu de mai susă, că și-a ținuttl de da
toria publicistică de a-lu publica, fiindu vorba de 
o „manifestare interesantă și remarcabilă a unui 
patriotă, care umblă pe o cărare propria. “

SOIRILE DILEL
In congresulă națională bisericescă din Sibiiu afară 

de verificători, alegerile comisiuniloră, presentarea de 
raporte și comisiuni, după cum ni să scrie, nu s’a pe
trecută pănă adi nimică de importanță. Unulă din fap
tele mai remarcabile ale ședinței din 10 (22) este ale
gerea unei comisiuni speciale în afacerea ajutorului 
de stată.

—x—
Locuitorii din comuna Arieșă (Aranyosmezb), co- 

mitatulă Solnoc-Dobeca, vădendă că nu mai potă birui 
cu dările cele multe și cu nenumăratele greutăți ale vieței 
și văijăndu-se că din di în di tătă mai tare sărăcescă, 
s’au hotărîtă să se abțină dela ori ce beutură spirtuăsă.

—x—
In afacerea diurniștiloră a adresată ministrulă un- 

gurescă de justiția Fabiny o ordinațiune cătră președinții 
tribunaleloră, în care se resolvă cestiunea diurniștiloră 
ținendu-se sămă de plângerile acestora. Ordinațiunea de- 
cedatălui ministru nu se revâcă, der regulăză timpulă de 
vacanțe ce se incuviințeză judecătoriloră și diurniștiloră 
și invită pe președinții de tribunale să dea se se lucreze 
restanțele grămădită în lunile din urmă. Totodată se 
aviseză și cheltuelile în plus necesare pentru diurniștl

—î—
Ag'O vamală s’a stabilită pentru luna Iuliu cu 

25^2 procente.
—x—

,,Ellenzâk“, vorbindă despre periculele esundărei 
din comitatulă Timișului, dice că anevoiă se mai p6te 
găsi o administrație așa nerușinată ca cea practicată de 

societățile pentru regularea apeloră, de-ore-ce aeestea 
servescă de instrumentă singuraticiloră corteșl ai guver
nului lui Tisza. In modulă acesta este cu putință în 
tâmplarea, ca pentru regularea apeloră din comitatulă 
Timișului să se prelimineze ca spese 6 miliăne fi., dintre 
cari trei milione și jumătate i-a păpată deja adminis- 
trațiunea.

—x—
In Clușiă ună băiețașă mergendă pe țărmulă Some

șului cu carulă cu bivolii, tomai pe cândă apa în urma 
deseloră ploi crescuse fărle multă , bivolii o luară cu 
cară cu totă la fugă spre rîu ca să se scalde, Carulă 
s’a perdută printre valuri, băiatulă s’a înecată, ună bivolă 
a scăpată cu înotulă, ăr celalaltă asemenea s’a înecată.

—x—
Vorbindă în articululă de fondă din numărulă de 

erl de fișpanulă comite Gabriel Bethlen, care a respinsă 
o scrisăre a autorității bisericii evangelice săsesc!, pentru 
că era scrisă îa limba germană, s’a adausă în iuțelă, 
că acestă fișpană ar fi „comesulă provisoră ală Sașiloră“ 
Acăsta nu este esactă, căci precum scimă, comesă pro
visoră este fișpanulă Brașovului, d. comite Andreiu Beth
len. „Sieb 0. Tagbl.“ se plânge ce e dreptă și în con
tra acestuia, der nu pentru că ar fi respinsă vre-o hăr- 
tie scrisă nemțesce, ci pentru că a tolerată ca Ciangăii 
din Săcele să se rupă de biserica evang. săsescă.

Congresulu. naționalft-bisericescfl. gr. or.
(Urmare.)

Ședința a doua dela 9 (21) Iunie. PresențI dintre 
prelațl: archiepiscopulă și metropolitulă Mironă Ro- 
manulă și episcopulă Aradului Ioană Mețiană. No- 
tariu: Matei Voileană. Ședința se deschide la IIU4.

După aulentiearea procesului verbală ală ședinței 
prime urmăză la ordinea dilei raportele secpuniloră ve
ri ficătăre.

Deputatulă Rubină Patița, în calitate de rapor- 
toră ală secțiunei verificătdre I, propune și congre- 
sulă verifică pe următorii 14 deputați din eparchia 
Aradului: Ioană Groza, Iosifă Suciu, Ierotei Beleșă, Ig- 
națiu Papp, Sigismundă PopovicI, Dr. Eugenă Mocioni, 
Vincențiu Babeșă, Nicolau Zigre, Zeno Mocioni, Teodoră 
Eașie, Paulă Fâșie, Ioană P. Desseană, Ioană Beleșă și 
Dimitriu Bonciu, — ca nefiindă dificultate prin nimică 
alegerile loră. Alegerea din cerculă preoțescă I fiindă 
protestată, er cea din cerculă III mirenescă (diec. 
Aradului) fiindă mancitată, — raportorulă propune trans
punerea acteloră la biroulă congresuală spre ulterioră a- 
facere, remânendă verificarea deputațiloră respectivi în 
suspensă pănă la definitiva constituire. — Propunerile 
secțiunii I se primescă cu unanimitate.

Raportorulă secțiunei II verificătdre, deputatul Ignațu 
Papp raportâză că secțiunea acăsta a cercetată actele 
electorale din lăte cercurile eparchiei Caransebeșului. 
Pe basa cercetării întreprinse, propune, ca nefiindă nici 
ună impedimenlă, să se verifice următorii 24 cleputațl: 
Filaretă Musta, Atanasiu loanovici, Ioană Popoviciă, An- 
dreiă Ghidiu, A. Bartolomeiă, Mich. Popoviciă, Filipă 
Adamă, Pavelă Miulescu, Iuliu Petrică, Dr. jAlex. Mo
cioni, At. Cimponeriu. Vladimiră Spătariă, Ioană Roșu, 
George Szerb, Ioană Țărână, Coriolană Bredicănă, Ioană 
Bartolomeiă, Iosifă Seracină, Ilie Curescu, Leontină Si- 
monescu, Ștefană Velovană, Sim. Moldovană, Petru Tisu 
și Lazară Roșculeță. Defecutăse suntă actele electorale 
din cerculă I. și III. preoțescă și IV." mirenescă, alege
rea din cerculă al XVII mirenescă (BozovicI) este difi- 
cultată din oficiu, ăr alegerile din cerculă ală V și XIV 
mirenescă suntă protestate.

Secțiunea propune, • ca actele electorale dela cele 
șase cercuri din urmă să se trasnpună biroului, pănă la 
constituirea comisiunei verificătore, spre păstrare.

Congresulă, după unele observări și deslușiri, pri- 
mesce propunerile comisiunei.

în numele secțiunei a IlI-a dep. Coriolană Bredi- 

cdnu raport ăză, că cercetându-să actele electorale ale 
archidiecesei, e în posiția de a recomanda 25 deputați 
spre verificare, și anume: — Nicolau Popea, Zach. Boiă 
Romul de Crainică, Ioană Papiu, Nicanoră Frateșă, Sim. 
Popescu, Nicolau Cristea, Dr. 11. Pușcariu, I. Petrică, 
lacobă Bologa, Ilie Măcelariă, loach. Fulea, Augustină 
Nicoră, Ambrosie Bârsană, Dr. I. Popă, Rubină Patița, 
P. Cosma. I. Slavici, N. Cosma, Eug. Brote, Mat. Voi- 
lănă, Ștefană Iosifă, I. Cav. de Pușcariu, Dr. Absolonă 
Todea, I. Lengeră și Ioană Zahariă, — Să verifică.

Două alegeri (cercul VIII și XIX mirenescă fiindă 
dificultate din oficiu, ăr doi dintre deputății aleși (I. Gallă, 
P. Truța) nepresentându-șl credenționalele, — secțiunea 
propune, ca verificarea să se țină în suspensă până la 
constituirea comisiunei verificălăre.

Congresulă primesce propunerea secțiunii, er pre- 
sidiulă dachiară de verificați pe 63 dintre deputății aleși 
din întrăga metropoliă. Astfelă congresulă e capabilă a 
se constitui și a lua concluse meritorie, fiindă absoluta 
maioritate a membriloră sei verificată.

La propunerea Esc. Sale D-lui archiepiscopă și me- 
tropolită se alegă cu aclamațiune: Nicanoră Frateșă, 
Matei Voileană, Pompiliu Pipoșă, Ignațiu Pâpp, Nicolae 
Zigre, Ioană Beleșă, Andrei Ghidiu, Coriolană Bredi- 
ceană și Ștefană Velovană de notari definitivi. Dintre 
aceștia Nicanoră Frateșă este designată notariu ge
nerală. “

Presidiulă presentează hârtia Prea Sfinției Sale 
Ioană Popasă, episcopulă Caransebeșului, prin care co
munică, că aflându-se spre căutarea sănătății sala la 
băi, nu va putea participa la discusiunile congresului, 
decâtă p6te pe la sfârșitulă loră. — Se ia spre sciință.

Fiindă deputății, a căroră petițiunl pentru concediu 
au intrată în ședința de erl, verificați, concediile cerute 
li se acărdă. Acest! deputați suntă: Ioachimă Fulea, 
Simionă Moldovană, Iuliu Petrică, Spătară Vladimiră, 
Ștefană Iosifă și Filipă Adamă.

Se pune la ordinea dilei alegerea celoră șease co
misiuni permanente. Pe basa înțelegerii luate în con
ferință, presidiulă propune și congresulă primesce lista 
comisiuniloră, precumă :

Comisiunea verificătâre: Mihailă PopovicI, Sigis
mundă PopovicI și Rubină Patița;

Comisiunea organisătâre: Nicolae Popea, Ierotei 
Beleșă, Filaretă Musta, Ioană Cav. de Pușcariu, Vin
cențiu Babeșă, P. Cosma, Ioană Lengeră, Dr. Ios. Gallă, 
Ioană Bartolomeiă;

Comisiunea Bisericescă: Zaharie Boiă, Petru Chi- 
rilescu, Ioană Popoviciă, lacobă Bologa, Rubină Patița, 
Sigismundă Popoviciă, Teodoră Fâșie, Eugenă Mocsonyi, 
și Iosifă Seracină ;

Comisiunea școlară: Dr. Uarionă Pușcariă, Petru 
Suciu, Pavelă Miulescu, Ilie Măcelariă, Ioană Lengeră, 
Nicolau Zigre, Ștefană Velovană, Ioan Roșu și Vincen
țiu Babeșă.

Comisiunea -financiară; Ioană Papiu, Ioană Groza, 
Mihailă Popoviciă, Augustină Nicoră, Eugenă Brote, Dr. 
Alexandru Mocsonyi, Ceorge Szerb, Nicolau Zigre și 
Atanasiu Cimponeriu;

Comisiunea petiționară: Nicolau Cristea, Ioană 
Groza, Aronă Bartolomeiă, Ambrosiu Bârsană, Zeno 
Mocsonyi, Teodoră Papp, Ioană Țărână și Constantină 
Radulescu.

Deșiu, 21 Iuniu 1886
♦

Esamenulă scâlei române din Deșiu. — Erl în 20 
1. c. s’a ținută esamenă cu elevii scolei române din De
șiu, sub presidiulă d-lui I. Velle protopopă, de cătră do
cențele Teodoră Bota, fiindă de față părinții copiiloră. 
Deorece edificiulă scâlei arse in 20 Noemvre 1885, pre
legerile s’au ținută într’o cameră închiriată, âr esamenulă 
neputându-se ținea acolo, fiindă casa mică, s’a ți
nută într’o șură înfrumsețată cu verdeță. Pre mâsa 
presidiului erau o mulțime de flori legate în buchete, dă
ruite apoi publicului.

Copii de ambele sexe, cari cercetară scâla au fostă 
29, absenți 28, dela alte institute veniră la religiune 20,

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

In diua următore veniră indigeni din totă împre
jurimea la Rubunga, ca să ofere străiniloru spre cum
părare pesce, melci, stridii, scoici, carne de câne sărată, 
capre, pome, făină și pft.no, vestminte de iarbă uscată 
și alte lucruri de acestă felu.

Atâtă locuitorii din Rubunga, câtă și cei de prin 
împrejurime erau câtu se pote de urîți. La diformarea 
loră contribuia forte multă scârbosa tetovare (crestare) 
a pielei. Dela capă până la piciore pielea loră era 
acoperită cu felă de felă de tăieturi. El se pricepeau 
a’și face pe trupă nisce umflături, dintre care unele 
erau de mărimea unui ou de găină. Gâturile loră erau 
așa de „împodobite11, încâtă pare-că erau gușați cu 
toții. Ca să se facă și mai „frumușei11, ei purtau la 
gâtă șiruri de dinți de omă, de gorili, de crocodili și 
de porci sălbatici.

câte-va muschete vechi portugese, cumpărate fârte de 
multă. Acăsta era dovadă, că espediția începe a se 
apropia de oceanulă atlantică.

In dimineța dilei de 10 Februariu călătoria se 
continuă mai departe până la localitatea Urangi. So- 
sindă aici, călătorii noștri fură primiți, salutați și încun- 
jurați do o mare mulțime de indigeni.

„Mă aflamă“, povestesce Stanley, „în mijloculă 
unei grupe de ămeni tetovați, ai căroră dinți ascuțiți 
și ale căroră trupuri sdrențuite mă umpleau de uimire; 
în mijloculă unoră 6meni, cari țineau în mânile loră 
cuțite și săbii luciose și cari ar fi putută să mă taie 
totă bucățele, înainte de ce aș fi făcută cea mai mică 
încercare de a mă apăra."

In curând observă călătorulă nostru și cu omenii 
săi, că acești indigeni suntă cam lungi de degete, și că 
pună mâna pe ori și ce le vino .în cale. Deși Stanley
i prinse pe cei cu ocaua mică, totuș nesimțindu-se si
gură în mijloculă loră, se grăbi a’și face o tabără în
tărită, în care nu le era iertată sălbaticiloră să între.

Și cei din Urangi dispuneau cam de vre-o duzină 
de muschete, alu căroră efectă membri espediției aveau 
să’lă simtă în curând, de 6re-ce acești sălbatici erau 
nisce ticăloși trădători.

A doua di de dimineță, când Stanley voi să por- 
nescă mai departe, mișeii își descărcară armele loră

In urma dărniciei, pe care o arătase călătorulă 
nostru, sălbaticii se făcură nisce cerșitori obraznici în 
tâtă puterea cuvântului.

De mare interesă pentru drumeții noștri fu îm
prejurarea, că la indigenii din Rubunga găsiră vre-o 

asupra luntriloră, așa încâtă unulă dintre Vangvana fu 
omorîtă. Eî înaintară sistematică împotriva călătoriloră 
noștri și ataculă loră era cu atâtă mai primejdiosă, de 
6re-ce într’una slobodiau muschetele loră. In. curând 
veniră în ajutorulu atăcătoriloră și locuitorii din alte 
localități, așa încâtă și de astă-dată Stanley scăpă numai 
ca prin urechile acului din marea primejdiă, în care 
se afla.

Decă toți sălbaticii, cu cari espedițiunea avea să 
vină de aici înainte în atingere, aveau să fiă provă- 
duți cu arme cu focă, •amicii noștri erau espuși la pe- 
ricule și mai mari decâtă cele de până acum.

Temerea acâsta era forte probabilă că în adevără 
se va îndeplini. Stanley nu mai putea să îndrăsnescă 
de aici înainte a pușca după vro-o pasăre seu după 
vre ună altă animală de frică, ca nu cum-va sălbaticii 
să audă și să’lă atace cu muschetele loră. Decă voia 
să potă scăpa din acestă regiune primejdiâsă, trebuia 
să eviteze ori și ce conflictă cu canibalii.

Diua de 12 Februariu trecu fără luptă. Cu atâtă 
mai plină do năcazuri și mal primejdiâsă fu diua ur
mătore. Eșindu dintr’o cotitură a rîului, flotila se 
vădii deodată în fata mai multoră sate de-ale seminției• ) J
Marungia. îndată și răsunară din tâte 'părțile signale 
de răsboiă. Fuga era cu neputință, der totodată și 
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obligați a cerceta scola ar fi 70—80 de copii. Școlarii 
suntă împărțiți în 3 despărțăminte ori clase. Scrisori 25 
române și 13 maghiare, îndestulitâre și câteva frumâse. 
S’au esaminată din obiectele : religiunea, limba română, 
calcularea, istoria patriei, limba maghiară, declamațiunea 
și cantulă. Răspunsurile dovediră diligența învățătorului.

Ne-au atrasă atențiunea declamarea bucățiloră: 
„Lupulă, capra și- curechiulă», .Fluerulă-ciobanului* , 
»Zefirulă«, «Ispita" și „Scolarulă îndreptată";— și cân
tările: »Sântă, sântă», »Deșt.eptă-te Române», »Multă e 
dulce și frumosă limba ce vorbimă», „Să mergemă frați 
la scâlă" și .Plecat-amă nouă din Văslui* — produse 
spre îndestulirea generală a publicului audlitoră. La fine 
se cântă: »Cuvinese cu adevărată".

D. președinte ținu apoi o cuvântare măduosă despre 
folosulă scolei, lăudă răspunsurile precise și clare ale în- 
vățăceiloră și sîrguința docentelui, îndemnă pe părinții 
negligenți a’șl trimite copiii la scâlă, pentru care ar pută 
fiecare să jerlfâscă barem! câte 2 fi. pe ană, — spre ri
dicarea plății învățătorului, care e acuma încă totă nu
mai 200 fl.

Cu cântarea »La mulțî ani" se fini esamenulă din 
șură. Observă, că scâlă cea nouă acuma se edifică.

Petru MuvBșianu Sîreganulu.

Certificate de proveniență pentru Turcia.
In urma odinațiunei ministrului ungurescă de agri

cultură, industria și comerță, adresată camereloră de 
comerță și industria cu data 8 Iuniu n. sub Nr. 31,529, 
guvernulă turcescă — cu privire la aceea, că dela 21 
Iuniu a. c. față cu Ro bănia întră în vigâre vămur! de 
importă mai mari — a ordonată, că mărfurile din ță
rile convenționale ce ajungă în Turcia prin porturile 
Mării Negre numai atunci se vămuescă după vămurile 
convenționale, dâcă suntă provăcjute cu certificate de 
proveniență (origine.)

Aceste certificate trebuescă să fiă legalisate seu de 
consulatulă turcescă ce esistă în loculă de proveniență, 
său, în lipsa acestuia, de oficiulă vamală din loculă de 
esportă.

Mulțumită publică.
Budapesta, 5 Iuniu 1886.

Comitetulă aranjaloră își esprimă profunda sa mul- 
țămită tuturoră colectanțiloră și contribuitoriloră mari- 
nimoșl, car! l’au sprijinită întru realisarea unui scopă, 
de însemnătate socială culturală atâtă de ponderâsă, 
precum a fostă acela ce și la defiptă tinerimea — cu 
ocasiunea aranjării unui concertă împreunată cu dansă. 
In 4 Aprilie st. n. a. c. adecă a asecura încâtva mate- 
rialrninte esistința societății „Petru Maioră.» Acei mari- 
nimoș! Domn! suntă:

A. din Budapesta. Alexandru Fara, consulă 10 
fl., Ioană cav. de Pușcariu 10 fl., George Mocioni de 
Foen 10 fl., Alexandru Mocioni de Foen 10 fl., Eugenă 
Mocioni de Foen 10 II., Iuliu de Pușcariu 10 fl., Dr. 
Atanasiu Marinescu 6 fl., Dr. Victoră Babeșiu 5 fl., Dr. 
Augustină Dumitreanu 10 fl., Vornica 3 fl., Alexandru 
Romană 6 fl., Horvath Mihâly 5 fl., Antonă Schiau 5 
fl., Emilă Babeșiu 2 fl., Dr. Corneliu Diaconovich 2 fl., 
X. Y. 5 fl., Dr. Țieran 2 fl., Dr. Rădulescu 3 fl., Bran- 
coviciu 4 fl., Irene Essman 4 fl., baronă Bâits 5 fl., 
Conte Bânffy Băla 2 fl., baron Bânffy Daniel 2 fl., baron 
Wedianer Albert 3 fl„ Dr. losif Gali 20 fl., conte Kara- 
csonyi Aladâr 5 fl., conte Teleky Domokos 2 fl., Mo- 
csâry 5 fl., Simon Gâza 5 fl., Simonă Gyula 1 fl.,- d-na 
Baranyai Ianos 5 fl., Alois Vladu de Săliște 7 fl., d-na 
Torma Kâroly 5 fl., Horvâth Gyula 5 fl, Vincențiu Ba
beșiu 5 fl., George Rădulescu 5 fl., Damiană Dragonescu 
5 fl., Gerasim Rațiu 5 fl., losifă Barbu 2 fl., Liviu Drăgoiu 

2 fl., Gerasimă Serbu 1 fl., Vasiliu Todoră 1 fl., X. 3 
fl., Duma 3 fl., Ullmânn Sândor 7 fl., X. 2 fl., Harkânyi 
Frigyes 5 fl., Wedianer Bâla 2 fl., Kralits Băla 2 fl., 
Frohlich Guszlâv 2 fl., Lukâcs Lâszlâ 2 fl., Visi Imre 2 
fl., Veghso Gellârt 2 fl , Daniel Erno 2 fl., Elekes Gyorgy 
2 fl., Nâmânyi Albert 2 fl., Emich Guszlâv 2 fl., Bende 
Imre 2 fl. Lloy 3 fl. Gold Kâroly 2 fl. Pogâny Kâroly 
2 fl. dâmna Hugmayer 3 fl. Ianos Ferencznâ 3 fl. Dr. 
G. Ilea 3 fl. Dr. losifă Rusă 3 fl. Andreiu Rusă 2 fl. 
Ioană Poruță 3 fl. Suma percepțiuniloră 292 fl. Eroga- 
țiunile 274 fl. 10 cr. resultă 17 fl. 90 cr. venită curată.

B. Din provinciei. Banii din provincie au trecută 
de-a drepfulă la soc. „Petru Maioră.“ Colectante: Domna 
Maria 'Cosma — Sibiiu — dela D.: Leontină Simonescu 
2 fl. Nicanor Frateș 1 fl. Mateiu Voileană 1 fl. Dr. Oc- 
taviu Rusu 1 fl. Petru 1 fl. Șuluță 2 fl. N. N. 1 fl. Dr. 
D. P. Bărcian 1 fl. Nicolau Popea 5 fl I. Popescu pro- 
fesoră, 2 fl. Const. Stezaru 1 fl. Ioană Bădilă 1 fl. D. 
Moldovană 2 fl. P. Casma 2 fl. — suma 23 fl. D. 
Avramă Tincu — Orăștiă 1 fl.

•Colectante: D. Petru Roșea — protopopă Turda 
dela D. Anania Moldovană 1 fl. Teofilă Popă 1 fl. Ioană 
Tierană 50 cr. Ioană Hopoteană 50 cr. P. Roșea 1 fl. 
— suma 4 fl.

(Va urma.)

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

SIBIIU, 24 Iuniu. — Congresulil naționalil- 
bisericesciî românii a anulați! alegerea lui Popo- 
vici (din diecesa Caransebeșului) și a aleșii o co- 
misiune pentru esaminarea fundațiunei lui Gojdu.

BUCURESCl, 24 Iuniu. — In contra con- 
vențiunei consulare cu Germania s’a 
ivi tu mare oposițiune. Pentru astădi s’a concliiă- 
matti unu meetingu. Camera se va sfătui adi 
asupra convenției. Se aștdptă desbateri 
f u r t u n 6 s e. Ministeriulă va cere dela cameră 
împuternicirea de a încheia în timpulu feriiloru 
parlamentului convențiuni provisorie cu acele 
state, cari stau în relațiunl comerciale cu Ro
mânia.

MUNCHEN, 24 Iuniu. — Comisiunea ca
merei deputațiloru s’a pronunțați! unanimii pen
tru regență. Ședința plenară va fi în 26 
Iuniu.

PARIS, 24 Iuniu. — Cu ocasiunea călă
toriei prințului Victor Napoleonii la Bruxela 
s’au anditu strigări: „Trăiască impăratultî!“ după 
cari se audiră fluerături și strigări „Vive la Re- 
publique!“ Mai mulțî individ! au fostu arestați.

Cornițele de Paris va protesta într’unu 
manifestă contra espulzării și va desvolta pro
grama monarchiștiloru.

DIVERSE.
Dece porunci pentru scăldătorl și înotători. Su- 

praveghietorulă băiloră din Steinwărder lângă Hamburg, 
L. Kruger, a publicată următârele 10 porunci: 1. Gând 
ai emoțiunî violente nu te scălda! 2. Dâcă te simți de 
odată râu, sâu suferi de mai multă timpă de ună râu 
(indisposițiune), nu te scălda ! 3. După nopți nedurmite 
și după încordări peste măsură, să nu te scaldi, dâcă 
nu te-ai odihnită mai ântâiă câte-va âre! 4. Dâcă ai mân
cată și ai băută multă, mai alesă băuturi spirituâse, nu 
te scălda! 5. Drumulă pănă la baiă fă-lă în pasă mo
derată ! 6. Sosindă la baiă înformâză-te despre adânci
mea și curentulă apei! 7. Desbracă-te încetă, dâr după 
aceea întră imediată în apăl 8. Să sai cu capulă îna
inte în apă, sâu cufundă-te celă puțină iute, dâcă cea 

dinteiă nu o poți face! 9. Să nu rămâiă deodată multă 
timpă în apă, dâcă nu ești fârte puternică! 10. După 
baiă frâcă-ți corpulă ca să promovedî circulațiunea sân
gelui, îmbracă-te repede și fă o mișcare moderată ! — 
Reuniunea pentru îngrijirea sănătății publice însoțesce 
aceste porunci de următârele observări: Scăldatulă și 
înotatulă întărescă peptulă și plumânile, vindecă ane
mia (lipsa de sânge) și slăbiciunea nerviloră, des
chide porii, promoveză crescerea, contribue la o for
mațiune frumosă a corpului. Inotarea dă în ora peri- 
culului curagiu și hotărîre, dă putere d’a mântui și ajuta 
pe alții. Scăldatulă și înotatulă suntă folositâre nu nu
mai pe timpă caldă, ci și pe timpă rece, sanâză corpulă 
și spiritulă, dâcă se păzescă poruncile de mai susă. 
După celă ce să ’nâcă să sai câtă să pâte în spinare-i 
și să-lă dai înainte prin împinsături. Apa nu pătrunde 
în plumâni. Pe cei înecați să-i pui întinși pe pămentă 
fi să cauți prin frecări bine a-i restabili respirațiunea.

Armata francesă. — Ecă după noulă proiectă de 
lege organisarea generală a armatei francese: Voră fi 
20 corpuri de armată în locă de 19; 18 corpuri voră
fi pentru interioră și 2 pentru Algeria. Ele voră co
prinde 154 regimente de infanteriă cu 3 bataliâne 
de câte 4 companii, 6 regimente de zuavi, 4 de ti- 
raliori algeriani, 2 regimente străine, 40 regimente 
de vânători pe josă. Pe lângă acâsta voră mai fi 4 ba
taliâne de infanteriă ușâră de Africa, 4 companii de pqș- 
cași de disciplină, ună regimentă de sapeori pompieri din 
Parisă. Cavaleria va coprinde 88 regimente cu câte 5 
escadrâne, adică: 30 de dragon!, 22 de vânători, 14 de 
husari, 12 de cuirasieri, 6 de vânători de Africa și 4 de 
spahii. Artileria va avâ : 19 regimente divizionare, cu 
câte 10 baterii montate sâu de munte, 2 companii de 
pioneri și 2 baterii de deposită ; 19 regimente de corpă 
cu baterii montate, 3 baterii călare, 2 de deposilă și o 
companiă de pontonieri, 5 companii de lucrători de ar
tileria ; 4 batalione de artîleriă de Africa, c’o bateriă mon
tată, 1 pe josă, 2 de munte și 1 companiă de pioneri; 
1 regimentă de artileriă colonială, cu 6 baterii montate, 
6 de munte și 4 companii de pioneri, 2 companii de lu
crători de artileriă colonială, și 1 companiă de conduc
tori. Geniulă va avâ 12 regimente cu câte 3 bataliâne 
de 4 companii, din cari 2 de luntrași și 2 de sapeori- 
mineri cu 1 companiă de deposită și 1 companiă de sa- 
peorl-conductorl. Pe lângă acâsta, voră mai fi 2 regi
mente de ale geniului colonială și 1 regimentă de drumă 
de feră cu 2 bataliâne. Trenulă echipageloră se va îm
părți în 24 bataliâne, din cari 20 pentru interiorulă Fran- 
ciei și 4 pentru Algeria. Fiecare batalionă va avâ 3 di
viziuni, serviciulă intendenței și serviciulă de sănătate. 
In fine armata colonială regulată se va compune din 4 
regimente de infanteriă, 1 regimentă din Senegală cu 2 
bataliâne, 5 regimente tonchineze și anamite, cu 3 bata
liâne, 2 escadrâne de spahii din Indii, 1 batalionă dis
ciplinară ală coloniiloră.

Bibliografia.
Kronstădter Schulmittellungen (Comunicări școlare 

brașovene) e titlulă unei foi ce apare în Brașovă în fas
cicule, editată la însărcinarea presbiteriului ev. conf. 
augs. din Brașovă. Numere singuratice costă 10 cr. și 
se găsescă în librăria H. Zeidner. — Nr. 2 are urmă- 
torulă cuprinsă: Alegerea carierei fîiloră noștri.—Gră
dina de copii și familia. — Convorbirile de pănă acum 
între părinți și învățători în comuna nâstră bisericâscă 
orășenâscă. — Pentru recomandarea instrucțiunel în lu- 
crulă de mână. — Valârea -sănătății — Rugare cătră 
părinți.

Editoră : Iacohă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșiauu

fără de folosu, dreptu aceea călătorii noștri trebuiră să 
se pregătescă din nou de luptă.

Sălbaticii se apropiară cu canoele lorii, scoțendu 
unu strigătă de răsboiu forte asemenea cu nechezatulă 
unui cală (cam ca „Yaha-ha-ha!“) Nouă țevi de pușcă 
se îndreptară asupra lui Stanley, care se părea cu 
bună semă perdută. Ca și de vre-o câte-va ori mai 
’nainte însă, elu fu scăpată numai prin spaima, ce o 
produse înfățișarea sa asupra sălbaticiloră, cari nu mai 
văduseră până acuma âmeni albi.

„De aș fi fostă Negru", dice însuși călătorulu 
nostru, „de multă aș fi fostă prăpădită. Așa însă 
chiară în foculă lupteloră, 'curiositatea și mirarea opria 
de multe ori vânjosulă brață, care voia să slobodă să
geta din arcă, seu să arunce darda, care și fusese 
ridicată."
Și de astă-dată sălbaticii fură așa de tare uimiți de 
ivirea acestei „ciudate ființe," care se uita liniștită, 
dreptă în ochii loră, încâtu întârdiară a slobod! armele 
îndreptate asupra ei. Până să’și vină erăși în simțiri, 
vasele călătoriloră și trecuseră binișoră înainte. Cu 
tâte acestea unulă dintre glânțele sălbaticiloră omori 
pe unulă dintre cei mai harnici âmeni ai călătorului 
nostru. Salvele lui Stanley și ale soțiloră săi isbutiră 
în sfârșită a-i alunga pe neîmblândiții dușmani.

CAPITOLULU XX.

Lupta a trel-decl și una. — Vitejia unui conducătorii dușmanii. — 
Unii fenomenii optică. — Cutezanța sălbaticiloră. — Primire pre- 
venitore din partea indigeniloră din Ciumbiri. — Amenințați de 
șerpi uriași. — Ultima luptă. — Cataractele lui Livingstone. — 
»Tatălă«, «Mama» și »Copilulă<. —Greutățile împreunate cu trans
portarea vaseloră. — Kalulă și alțl șepte tovarăși de drumă se 
înnăcă. — Minunata scăpare a lui Soudi. — Noulă sistemă de că- 
lătoriă. - Pierderi. — Lipsă din ce în ce totă mal mare.— Stanley 
scapă din peire ca prin minune. — Iubirea dovedită de Vangvana 
față cu stăpânulă loră. — Cinci chilometri pe uscată. — Pregă

tirea câtor-va luntri nouă.

Călătorii noștri mai nu mai cutezau acum să se 
arăte la largulă rîului, ci să furișau prin canale ascunse 
și printre insule. Ei trebuiau să bage bine do semă, 
ca nu cum-va să se apropie prea tare de vre-ună satii 
și să fiă văduți, unu lucru, care din pricina multeloru 
cotituri ale rîului nu era nici-de-cum așa de ușoru. 
Astfelu în 14 Februariu navigatorii noștri pe lângă totă 
paza loru dintr’odată se' treziră în fața unui satii. Ei 
își suciră în grabă luntrile lorii spre o insulă din apro
piere, credendu, că plutindft în umbra acestei insule 
vorii rămâne neobservatl. In zadarii; ei fuseseră bă- 
gați de semă. Acesta o dovediau alarmele de răsboiu, 
ce se audiau pe țermurele rîului. Călătoriloră noștri 
nu le rămase alta de făcută, decâtă să se pregătescă 
de luptă.

Stanley își dote totă silința, ca să-i împace pe 
sălbaticii înarmați cu muschete, lănci și săbii late, cari 
se apropiau mereu în canoele loră și cari se țineau 
de seminția Bangala. Elă se arătă aplecată a le da 
ori și ce dare, a le plăti ori și ce vamă.

Sălbaticii nu dădură nici unu răspunsă la aceste 
oferte, ci căutară să se apropie câtă mai multă de 
flotilă. Când se apropiară din destulă, dintr’odată își 
descărcară armele loră asupra luntrei, în care se afla 
Stanley și asupra aceleia, în care se afla (Frank. Din 
luntrea lui Stanley fură răniți trei âmeni, eră dintr’a 
lui Frank doi. Puscile dușmanii oră, după cum se vădh, 
fuseseră umplute cu bucățele de feră și de aramă.

Călătorulu nostru lăsa acuma la o parte ori și ce 
încercare de împăciuire și astfelă se încinse una din 
luptele cele mai crâncene. Sălbaticii erau totu așa de 
viteji ca și âmenii călătorului nostru, și afară de aceea 
aveau la’n-de-mână mai bine de 300 arme cu focă, pe 
când Stanley și âmenii săi nu aveau mai multă de 44. 
Decă dușmanii s’ar fi putută măsura în mănuarca ar- 
meloră cu amicii noștri, de bună semă nu ar fi mai 
scăpată cu viață nici unulă din aceștia. Numai puține 
din pușcăturile sălbaticiloru însă își ajungeau țînta loră, 
și totodată aceste pușcături nu aveau nici pe departe tăria 
pușcăturiloră eșite din armele călătoriloră noștri.

(Va urma.)
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Ctarsulu la bursa de Viena
din 23 Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.80 
ImprumutuIQ căilortt ferate

ungare.............................154.80
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.30

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 25

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .120.50

Bonuri rurale ungare . . 105.30 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

Bonuri croato-slavone . . 105 20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung...........................100.—
Imprumutultt cu premiu

ung....................................... 120.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 20 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.75
Renta de aură austr. . . 116 95 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  876 —
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. băncel de credittt austr. 279.90 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei ................... 5.94
Napoleon-d’orI .... 9.99^2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Bursa de Bueuresei.
Cota oficială dela 10 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92i/a 931/4
Renta rom. amort. (5°/0) 95i/2 96—

> convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105^4 106V9

>! >, (5°/0) . 88— 89—
> » urban (7°/0) . 101 ’/4 102 Va
> > (6%) • 93— 94—
» > (5°/o) . 84— 85—

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

< » » Națională — ■------
Aură contra bilete de bancă . . 141/, 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Iunie st. n. 1886

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.56 Vend. 8.60
Argint românesc................. . » 8.50 t 8.60
Napoleon-d’orI..................... . » 9.95 » 10.00
Lire turcescl......................... . » 11.27 * , 11.30
Imperiali............................. . » 10.26 • 10.29
Galbeni.................................. . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina* . > 100.— > 101.—
Ruble RusescI..................... . » 122.— > 123.—
Discontulă ... » 7—10 »/o pe ană.

.Au fostiă d-istinsă cin.
Diploma de recunbscere dela esposițiunea din Graz 1880. 
Medalia de bronză dela esposițiunea din Triestă 1882.
Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Diplomă de argintă dela esposițiunea econom, din 1884 a comitatului Torontală. 
Medalia mare dela esposițiunea din Budapasta 1885 pentru progresă și exportă.

iSVORE'Lr 
AGNES 

________________________________________ dela MO HA
Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolică dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la bole catarhalice ale organeloră de mistuire și ale udu
lui. în genere acostă apă merită a sS lua cu deosebire în considerațiune la tote acele 
bole, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosă. 

Cu vinu beutu se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulă principală Ț Ț?Liferantu alu Curții 

singură numai la:
Asemenea se află la t6te farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiuni.

Âtoiniite la Gaze la Transilvaniei
se pottî face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

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

PREȚUL# ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni.....................................
„ ș6se luni .....................................
„ unii anu

T “F’i Liferantu alu Curții
XiXUWaX U X X reg. ung. în Budapesta

3 fi. —
6 fi. —

12 fi. —

(6—15) S’au espediatfi în anulii 1885

1,800000 butelii

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .....................................10 franci
„ ș6se luni..........................................20 ,,

,, unu anu.......................................... 40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/-

Mersulu trenurilor!!
pe linia FredealA-Budapesta și pe linia Teiuștt-Aradtt-Hnd.apesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grose.

JPredealii-Butdapesta
Trenă 

de 
persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

BucurescI 7.45
Predealu J ___ 12.50

--- — 1.09 —-
Timiștt — — 1.40 —
Brașovă

___ 2.27 _
6.22 — 2.55 __

Feldiâra 7.01 — 3.38 —
Apatia 7.33 — 4.17 —
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
Homorodtt 8.45 — 5.42 —
Hașfaleu 10.10 — 7.37 —

Siglnștira
Elisabetopole

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

Mediaștt 
Copsa mică

11.54
12.12 —

9 43
10.0210.30 _

Micăsasa 12.56 — 10.50 —
Blașiu 
Crăciuneltt

1.30
1.45 —

11.29
11.47 _

Teiușft 
Aiudtt

2.11
2.55 —

11.35
1 04

—

IJVințultt de sustt 
Uiâral

3.17
3.24 —

1.30
1.39 __

Cacerdea 3.31 — 2.07 —
Ghirisă 4.09 — 3.08 —
Apahida

Clușiu (
Nedeșdu

5.36
5.56 —

5.08
5 35 _

6.16 — — 8.00
6.37 — — 8.34

Ghirb&u 6.53 — — 8.59
Agbiriștt 7.08 — — 9.34
Stana 7.34 — — 10.16
Huiedintt 7.55 — — 11.04
Ciucia 8.35 — — 12 17
Bucia 8.53 — — 12.47
Bratcn 9.12 — — 1.21
R6v 9.31 — — 2.05
Mezd-Telegd 10 06 — — 3.08
F ugy i-Văsârhely 10.25 — — 3.39
Vărad-Velințe 10.35 — — 3.55
Oradia-mare J

P. Ladiny

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

1 Viena ( — — 10.50 —
3.00 8.50 6.05 —

Budapesta—IPredealii
Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
do 

pemâne

Trenă 
omnibus

Viena — — —
1

—
Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
Szolnok 10.37 3.44 7.28 9.11 11.40
P. Ladâny 1.44. 5.21 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00
Fugyi-Vâsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
R6v — 7.42 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — 8.31 1.31 4.26 —
Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5.27 —
Aghiriș — — 4.00 5.50 —
Ghirbttu — — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —
Clușiu 10.01 _ 5.05 6.43 _

10 26 — — 7.03 —
Apahida 10.52 — — 7.26 —
Ghiriș 12.37 — — 8.51 —
Cueerdea 1.36

1.48
— ■ 9.31

9.43
—

Ui6ra 1.57 — — 9.51 -- :
Vințultt de sustt 2.06 — — 9.58 —
Aiudtt 2.46 — — 10.24 —
'Muști 3.01 — — 10.44 --
Crăciuneltt 3.45 — — 11.28
Blaștt 4.06 — — 11.44 —
Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
Copșa mie 5.05 — —■ 12.36 —
Mediaștt — — — ■ 1.22 6.01
Elisabetopole — — 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.3'7
Feldiora — — — 6.35 12.14

Brașovă
Timiștt

— — . — 7.14 1.09
1.50— — — . —

— — — — 2.48

Predealu

BucurescI

— __ — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

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

Teiușft- 4 tradft-ESudapesta Budapesta- Aradd-Teiuști.

Trenu Trenă Trenă de Trenă de Trona Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințufă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlHOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 —, 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — H.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 6.13 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 45* 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 | Te&ușft 12.05 — 2.24

Aradfi-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus persâne persâne i persâne omnlbna omnibus

Aradft 6.00 8.18 Sisaerîa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 -- - 8.32 Strein — 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
TSflsaișdra 8.42 — 10.09 Fetroșeul — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Fetroșeul— Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trona
persdne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșenl 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
N&neth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradik — — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


