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Brașovu 1 Maiti 1886.
Crisa în Grecia încă nu șî-a aflată soluți- 

unea. Ministrulă - președinte Delyannis și-a ese- 
cutatft hotărîrea sa și a îmânată regelui demi- 
siunea cabinetului. Regele însă a respins’o; într’o 
scrisdre adresată lui Delyannis acesta
trebue să scdță țera din încurcătura în care a 
adus’o. Delyannis a răspunsă, că’șî mănține de- 
misiunea, fiindă că marele interese ale țării pre
tindă o repede resolvare a greutățiloră. Actua- 
lulă cabinetă , dice Delyannis, nu p6te demobi- 
lisa, fără a lovi demnitatea Greciei.

In aceste împrejurări, regele s’a văzută si
lită să cheme pe Trikupis la guvernă. Se asi
gură însă, că acesta a recomandată regelui să 
refuse demisiunea lui Delyannis, fiindă cu ne
putință formarea unui cabinetă parlamentară. 
Trikupis a mai esprimată cătră regele necesi
tatea d’a se convoca camera, pentru ca să ia 
acăsta inițiativă în privința schimbării cabine
tului, dedrece Delyannis îșl mănține demisiunea 
și se sustrage prin acăsta datoriiloră ce i le im
pune posițiunea sa ca șefă ală maiorității parla
mentare.

După blocadă situațiunea Greciei a deve
nită fdrte critică. Căci miculă regată are să 
alăgă una din două: ori începe în contra voinței 
puteriloră răsboiulă și în casulă acesta fiindă 
tdte avantagele pe partea Turciei e mai multă 
ca sigură că va fi bătută, ori cedăză presiunei 
puteriloră trimițându-și reservele acasă, atunci 
amenință a esploda passiunile masseloră pro- 
vocândă în întru o tragică catastrofă.

Delyannis a stăruită pe lângă demisiunea 
sa, de aceea, fiindcă pare a fi convinsă, că nu
mai printr’o soluțiune grabnică, printr’o imediată 
demobilisare ar putd să se delătureze calamitatea 
unui răsboiu cu Turcia, care e liberă în mișcă
rile sale, pe când mânile Greciei sunt legate în 
urma blocadei. Delyannis cu partida lui n’au 
voită să ia asupră-le responsabilitatea unui ase
menea pasă decisivă și de aceea a îndemnată pe 
Rege să însărcineze pe altulă cu acăsta misiune.

Marea întrebare era că 6re găsiva Georgios 
ună bărbată, care să aibă curagiulă de-a lua 
asupră-și moștenirea tristă a cabinetului Delyannis. 
A căutată Regele multă, d6r în cele din urmă 
totă a aflată și ună asemenea omă — se găsescă 
dmeni pentru tdte — și s’a formată în fine noulă 
cabinetă.

Acestă cabinetă constituită sub președința 
lui Valvis nu posede vr’o coldre pronunțată po
litică și n’are altă misiune decâtă deja face ceea 
ce n’a vrută să facă d-lă Delyannis, a se su
pune dictatului puteriloră, puindă la cale demobi- 
lisarea imediată.

Pănă aici lucrurile s’aru fi întorsă spre ună 
sferșită paclnică, însă, acum vine a se cumpăni 
urmările posibile ce le va avă fapta noului ca
binetă Valvis. Cum va primi poporațiunea grăcă 
ordinele de desarmare ? Ce va <jice poporulă din 
Atena la tăte aceste, care cere în gura mare răs
boiulă, căci la din contră rămâne pătată ondrea 
Greciei ?

Totulă depinde dela moderațiunea poporu
lui grecescă. Ddcă ar isbucni pasiuuile, atunci 
catastrofa interidră ar fi neevitabilă. Mul ți pre
dică o revoluțiune în Grecia, amenințarea tro
nului lui Georgios și în urmă intervențiunea 
vr’unei său mai multoră puteri în favorulă re
gatului.

Cu alte cuvinte, ori ceddză Grecia ori nu, 
încurcătura grdcă rămâne, numai câtă va 
căpăta o altă turnură. Deocamdată se pare că 
puterile încă nu’să pregătite a începe însă-și răs
boiulă, de aceea se gândescă la ună mijlocă spre 
a mai amâna crisa. Până când? —

Desbaterile asupra legii gldteloriî.
(Urmare.)

In ședința a treia dela 6 Maiă deputatulă:
Ernstă Tâth întrebă, că unde suntă garanțiele, că 

glătele se voră chema sub arme numai în casulă celă 
mai estremă? In aceea vede raportorulă garanția, că 
glotele se potă convoca numai la propunerea consiliului 
de miniștri? Atunci a uitată Bosnia, deși elă însuși a 
fostă de față. Puterea strateloră nu stă esclusivă în 
masse, ci în puterea morală a armatei. Respinge pro- 
iectulă. (Aplause în stânga estremă,)

Emerică Ivânka a credută că tăte partidele voră 
primi proiectulă, fiindă că în situațiunea posomorită în 
care se află Europa tote statele îșl întărescă puterea mi
litară. Nici o națiune nu e, care are atâta nevoiă ca 
fle-care fiu ală patriei să ia arma, ca Ungurii. Decă ar 
fi să se facă vr’o obiecțiune proiectului, atunci ar fi 
aceea că participarea la glote nu o estinde pănă la 60 
de ani. Dăcă Colomană Thaly s’ar gândi puțină, ar 
pută afla și elă în armata austriacă mai mulțl coman
danți, cari n’au fostă străini, ci indigeni. (Strigări în 
stânga estremă: Ungari!) Ungari și Germani. Archi- 
ducele Carolă a fostă d. e. Ungară și Germană fiindă 
că a fostă membru ală familiei domnităre. Prințulă 
Schwarzenberg și Radelzky au fostă Germani. (Larmă 
în stânga estremă.) Per naturală că poeții mergă mână 
in mână cu istoricii. De asemenea natură suntă afir
mările sale despre armată. (Nelinisce în stânga estremă. 
Ilaritate în drăpta.) Ungurii din armată nu-șl năgă na
ționalitatea. (Aplause ’n drăpta.) Landverulă jură pe 
constiluțiune. Ce privesce uniforma, oratorulă doresce 
că glătele ce voră serv» ■ ■ se aibă uniformă, așa
ca să se cunăscă că suntă combatanți, să nu se ’ntâmple 
ca cu Franctireurii francezi, pe care dăcă-i prindeau îi 
împușcau. Răsboiulă serbo-bulgară s’a terminată fărte 
repede. După câte-va ciocniri, armata serbăscă avea 
numai în Belgradă 3100 răniți. Numărulă rănițiloră și 
celoră căluți va fi fostă totă așa de mare și ’n provin- 
ciă. Prin urmare 10°/0 din cei 60,000 combatanți după 
două săptămâni nu mai erau destoinici de luptă. Dăcă 
noi nu vomă avă să umplemă golurile, ce vom face în 
casulă unui mare răsboiă? De aceea oratorulă primesce 
proiectulă. Dea Dumnedeu, ca celă puțină 20 de anî 
să n’avemă nevoiă de glăte. (Vii aprobări și eljanurl 
în drăpta.)

Ladislau Szily nu primesce proiectulă, pentru că 
nu vrea să predea pe tații de familiă justiției militare. 
Mai ântăiu să se fi modificată codulă penală militară. 
Dăr nici din motive politice nu’lă primesce, fiindă că pră 
marea putere militară face guvernele cutezătăre; nici din 
motive financiare, fiindă că finanțele nostre sdruncinate 
ar trebui mai ântăiu regulate; nici din motive economice 
fiindă că în împrejurările năstre economice și industri
ale nu se cade să se impună sarcine. (Aplause ’n 
stânga).

Acoșă Beothy respinge proiectulă. Acesta se mo- 
tivăză cu posițiunea internațională a monarchiei, cu exe- 
gințele ei politice și militare. Oratorulă are simță pen
tru aceste exegințe, cunosce solidaritatea între siguranța 
statului ungară și între posițiunea de mare putere a mo
narchiei. Dăcă simțulă pentru acăstă solidaritate n’a 
fostă totdăuna așa de puternică, acăsta, durere, ’șl-a avută 
temeiulă în diferențele de dreptă publică între corănă și 
națiune. Se sperămă că acestea nu se voră mai repeți. 
(Aprobări.) Catastrofele ce le-a suferită monarchia le-a 
atribuită ministrulă nepregătirei militare; în acăstă ca
meră însă a domnită pănă acum idea, că catastrofele 
s’au pricinuită prin disarmonia dintre coronă și națiune. 
Ce schimbare s’a ivită în situațiunea internațională, ca 
să venițl cu acestă proiectă ? Guvernulă nostru crede, 
că situațiunea actuală din peninsula balcanică, creată 
cu puterea armeloră, trebue să se mănțină totă cu pu
terea armeloră. Asta’i o grea condamnare a politicei 
esterne a guvernului. Acum cunoscemă valorea promi- 
siunei, că Bosnia oferă o contra-balanță pentru întâm
plările din peninsula balcanică. O obiecțiune în contra 
proiectului e că consideră glătele ca ună reservoriu din 
care să se scdtă mereu, ca să se întregăscă armata. Tre
bue să scimă mai ântăiu câți dmeni destoinici d’a purta 

arma avemă. Cu cei liberați de timpuriu și eventuală 
cu cei de 19 ani s’ar forma o reservă tare și astfel ă 
bărbații peste 32 de ani ar fi scutiți de serviciu. Pro
iectulă nimicesce apoi și dreptulă dietei d’a prescrie con- 
tingentulă recruțiloră, pentru că, glotele trecendu-se în 
reserva înt.regitore, nu putemă controla cu câtă se spo- 
resce ea, precum și armata. In casă de răsboiu se potă 
înrendui glotele în reserva întregitore încă înainte d’a se 
da o împușcătură și âtă că dreptulă parlamentului d’a 
încuviința recruți se nimicesce. Acestă proiectă este mai 
rău ca celă austriacă, căci acolo în § 5 e esprimată, 
după care classe de etate au să fiă conchiămați glo- 
tiștii., La noi se lasă întrăga poporațiune la arbitriulă 
guvernului. Respinge proiectulă. (Vii aplause ’n stânga.)

Ștefană Nagy respinge proiectulă, glotele trebue 
să se contopescă cu landverulă. Naturală, că landverulă 
ar trebui să fiă o instituțiune curată ungurâscă, ceea ce 
însă nu e. Precum landverulă e o escelentă reservă a 
armatei, așa gldtele să fiă o reservă a landverului. Pro
iectulă însă are altă scopă și caută să ocolăscă dreptu
rile legislațiunei. Nu primesce proiectulă. (Aplause ’n 
stânga). ________ _ (Va urma).

SOIRILE DILEI.
„Societatea sodaliloră români din Brașovilu va da 

Duminecă în 4 (16) Maiu 1886, în sala hotelului «Nr. 1“ 
o producțiune cu următorulă programă: 1. „Potpouri 
române,* musica militară. 2. «Pace vouă,» de Schubert, 
corulă Sodaliloră. 3. «Gălugărenî,» de Th, Alexi, de
clamată de d. sodală V. Furnică, 4. Ouverture de 
Kleiber^ musica militară. 5. „Cântecă de primă veră,* 
de Iac. Mureșianu, corulă Sodaliloră. 6. „Vladă Țepeșă 
și Stejarulă/ de V. Alecsandri, decțamată de d. Sodală 
D. Badea. 7. »Bucurii nevinovate,* de G. Sporn, corulă 
Sodaliloră. 8. ,Neuitarea,“ musica militară. După pro- 
duețiune urmâză danță. Inceputulă la 8 ore săra. In
trarea de persănă 1 fl. Bilete se potă căpăta la cassă, 
la D. Eremias și la librăria N. Giurcu.

—x—
Ni se scrie din Gurghiu cu data 10 Maiu nou : 

„Vestitulă vănătoră Badea Bloșiîi Nechita din Or
șova, favoritulă prințului de corănă Rudolfă, eșindă în 
9 Maiu pe la 5 6re diminâța din curtea pădurarului 
Wagner Gustavă, fu atacată în piața Gurghiului de ună 
taură rău cu atâta furiă, încâtă i-a sfâșiată pântecele, 
eșindu’i intestinele afară. Patru doctori din Reghină l’au 
operată, dăr îndeșertă, căci pe la 4 Ore după amâtjll 
a murită. Badea Ne chita, care era de toți 
plăcută și pe care-lă iubea multă prințulă de co
rănă Rudolfă, 35 de urși a culcată la pămentă în vieța 
sa, fără să i se ’ntemple ceva, er ună taură furiosă i-a 
curmată filele. Toți îlă plângemă cu amară. — Badea 
Nechita, deși bătrână, era nelipsită dela vânătorile prin
țului Rudolfă, căci elă singurulă scia locurile călcate de 
urși. Cui nu’i e cunoscută răposatulă, din coresponden
țele ce le-amă publicată, când prințulă Rudolfă petrecea 
la venătOre în ținutulă Gurghiului. Altețele loră îlă au 
fotografată. Fiă ’i țărîna ușoră 1

—x—
Se vorbesce, că cu aplicarea nouei legi asupra re

formei administrative la 1 Iulie c., avendă a se numi 
toți fișpanii conformă acestei legi, contele Andreiu Bethlen 
fișpanulă Brașovului și provisoriu ală Sibiiului, va fi 
numită fișpană ală Sibiiului și comite ală Sasiloră — 
fiindă protestantă de confesiunea evang. helvetică; fiș
panulă Potsa va fi numită fișpană ală Trei-Scauneloră 
și alu Brașovului.

—x —
Ni se scrie din Reghinulu săsescu cu data 6 Maiu 

n.: «Intre renegații națiunei românescl din aceste părți 
loculă primă îlă ocupă: Tirnovan Gydrgy și Mera 
Laszlo, dintre cari celă dânteiu când a solvită taxa a- 
nuală ca membru la »Kulturegylet“ a dată cu 2 fl. mai 
multă dicendă: «Acești 2 fl. îi dau ca pe aceștia să se 
cumpere strânguri penlru popii românescl din acestă ți
nută.» La aceste vorbe solgăbirăulă Korosi Albert din- 
preună cu toți canceliștii au eruptă într’ună patriotică 
„Eljen a jO hazafi Tirnovân!» Poporulă în asemenea
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cașuri dice, că Țiganulă când a ajunsă împărată mai 
ânteiu pe tată-său l’a spânZurată, ca s6-șî arete »puterea 
și dreptatea.* fir istoria ne spune, că Herostrată nepu- 
tându-șl face renume pe cale cinstită, a aprinsă tem- 
plulă Dianei din Efesă, unulă din cele 7 minuni ale lu- 
mei vechi.*

—x—
Losurile «lotăriei de cai* din Viena se confiscă și 

prin Pesta, precum și în alte părți. Causa e, că auto
ritățile austriace au interdisă vândarea losuriloră ungu- 
resci >Kincsem.“ Cu alte cuvinte, dinte pentru dinte.

—x—
In Balassa-Gyarmath și împrejurime s’au pusă in cir- 

culațiă în anulă trecută o mulțime de fiorini de argintă 
alși. In urma cercetăriloră făcute, s'a descoperită că 
celă ce le-a pusă în circulațiă a fostă păstorulă de 
porci Andreas Felix, care fusese liberată din arestulă 
din Balassa-Gyarmath. In locuința lui s’au găsită și re- 
chisitele necesare falsificării. Felix a fostă arestată și 
a mărturisită că falsificarea monedeloră a învățat’o dela 
tovarășii săi din arestă. Făcendu-se cercetare în arestă 
s’a descoperită că condamnatulă pe 6 ani Ionă Nyiri se 
ocupă acolo cu falsificarea monedeloră ca cu o meseriă, 
er femeia și copiii paznicului închisorei Mihailă Kanacsy, 
precum și acesta, îngrijau să se pună în circulațiă. Toți 
aceștia suntă puși în stare de acusare de cătră tribu- 
nalulă din Pesta.

—x—
Ca să fiă urmărită redactorulă seu celaboratorulă 

unei foi, ală căroră locă de ședere e necunoscută, nu 
e o raritate; dăr a urmări ună dfiarti, care se susține 
din abonamente și înserate, și a nu sci unde apare, 
asta’i pare-ni-se ne mai pomenită. Intr’o ordinațiune 
a procurorului supremă, adresată autoritățiloră judiciare 
de pressă, celimă că în anulă din urmă a apărută ună 
(jiară întitulată *K.bzM,ek* cu sediulă în Sigetulă Ma
ramureșului. In urma cercetăriloră făcute s’a consta
tată că numita foiă niciodată nu s’a tipărită în Sighe- 
tulă Maramurășului, ci când în Pesta, când în Cașovia, 
când în Ungvar, în scurtă fiăcare numără se tipăresce 
în altă locă, și că redactorulă Ștefană Rollosy primesce 
sumele de prenumărare numai pentru câte ună nu
mără. Foia e urmărită, pentru că nu s’a anunțată 
aparițiunea ei și nu se trimită J numerii apăruți la loculu 
competentă, prin urmare e o călcare a legii de pressă, 
dice procurorulă.

—x—
Vice-președintele tribunalului din Pesta a adresată 

membriloră camerei advocațiloră de acolo o provocare, 
ca aceia, cari suntă dispuși a lua la procese apărarea 
celoră săraci, să se noteze în lista apărăloriloră. Mă
sura e fdrte umană.

—x—
Representațiune teatrală împreunată cu danță a 

întocmită inteligința română din Reghinu și giură la 11 
Maiu st. n. a. c. în sala hotelului orășenescă de acolo. 
Venitulă s’a destinată pentru ună scopă -filantropică. 
Programulă ce s’a esecutată a fostă: „Rămășagulă,* de 
V. Alecsandri, esecutată de d. Vasilie Duma, d-na Livia 
Șandru, d-ș6ra Ales. Schiopulă, d. G. Vulcană și ddmna 
Maria Ceușană; «Cinel-Cinelă,* de V. Alecsandri, ese
cutată de d. Dr. Alexandru Ceușană, d-na M. Ceușanu, 
d-șora Rafila Șandru, dâmna Sabina Todea și d. Ioană 
Duma.

—x—
Teatru ungurescu. Astă sără se va juca pentru 

ânteia 6ră «Prințulă țigănescă,* dramă în 3 acte de 
Szigeti J. Scena s’a petrecută în 1557.

Dela Cartea cu jurați din Clușiu.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans. >)

Clușiu, 11 Maiu 1886.
Adi la 9x/s 6re a. m. s’a începută pertractarea pro- 

ceseloră „Tribunei* înaintea Curții cu jurați din Clușiu. 
Să adunase publică numărosă în sală, mai alesă mulți 
studenți.

Tribunalulă e compusă în modulă următoră: Pre
ședinte Paulii Birro, judi votanți: A. Comanescu și A. 
Vereșil, notară L. Vincenti. Acusatoră publică Dr. Ioană 
Bir o. Apărătoră Iuliu Coroianu. Ca translatoră a func
ționată : Dr. Aurel Isacu. Președintele Birro cetesce ca- 
talogulă jurațiloră aleși, cari își depună apoi jurămenfulă.

Presidentulă după aceste espune pe scurtă causa 
în care au de a se pronunța jurații. După aceea pune 
acusațiloră întrebările generale.

Se cetesce apoi prin notarulă Vincenti actulă de 
acusațiune ală procurorului din Tergulă-Mureșului Sebes- 
tyen Mihâly, relativă la articululă apărută în nr. 263 
ală «Tribunei* din 1885, din care accentuăză mai alesă 
pasagele unde se dice, că e lucru firescă ca Românii să 
dorăscă să se unescă cu frații loră de peste Carpați și 
că de geaba amă tăgădui noi acăsta, căci omenii cu ju
decată nu ne credă..; se nu aducă Ungurii pe Români 
la desperare, ca ei numai în unire cu frații loră de din
colo să-și vedă scăparea, să nu-i impingă pe Români d’a 
dovedi, că acestă pămentă e română seu pustiu ... — 
Procurorulă cere ca Redactorulă Cornelă Popă Păcuraru 
să fiă pe basa §. 173 ală codului penală condamnată 
pentru agitare contra legiloră esistente și a constituțiunei, 
er’ I6nă Slavici se fiă pedepsită pentru că ca directoră 
ală diarului a neglesă supra-veghiarea datorită.

C. Popă Păcuraru își reservă dreptulă de apărare 
după ce procurorulă își va țină pledoarulă.

I. Slaviciu cere iertare, că, fiindă necunoscută, vră 
să spună cine e elă, ce e, de ce și de unde a venită. 
S’au vorbită multe despre elă. In România în cursă de 
10 ani s’a ocupată cu profesura și cu lucrări literare ăr 
nu cu politica. Amicii săi fundândă aicea >Tribuna* 
l’au chemată pentru conducerea părții literare a farului 
ei nu ca să facă politică, la care nu se pricepe, căci 
nu s’a ocupată cu ea. Articululă încriminată, fiindă ocu
pată cu multe ocupațiuni din acea di, nu l’a putută 
ceti, de altmintrelea publicarea nici n’ar fi oprit’o, pen
tru că nu află nici o criminalitate în totă articululă.

Notarulă cetesce articululă încriminată în traducere 
maghiară. Presidentulă întrebă juriulă, decă voiesce a 
asculta și cetirea originalului. Juriulă n’o pretinde. D-lă 
Păcuraru însă o cere în interesulă publicului română 
asistentă. Procurorulă protestăză. La motivarea D-lui 
Coroianu se cetesce prin translatorulă d-lă Dr. A. Isacu. 
(publiculă maghiară într’aceea se cam răresce.)

Procurorulă desvoltă apoi acusațiunea publică di- 
cendă, că toți numerii »Tribunei“, unulă ca altulă, decă 
nu manifestă, celă puțină printre șire conținu agitare; 
răbdarea îndelungă i s’a curmată și nr. 263 din 1885 
în sensulă §-lui 173 e vrednică de pedăpsa prescrisă în 
acelă §. — Se provocă la patriotismulă jurațiloră, care 
e vătămată prin articolulă încriminată și cere satis- 
facțiune.

D-lă Păcuraru se apără prin ună discursă rostită 
cu hotărîre. Elă începe cu cuvintele: „D-loră! Pertrac
tarea presintă este de mare importanță, fiindcă nu 
numai noi doi, ci tătă națiunea română stă astădi înain
tea juriului*. (Aici președintele îlă întrerupe, dicendă, 
să nu se identifice densulă cu tdtă națiunea română.) 
Continuându’și vorbirea, negă criminalitatea articlului, 

4’cendă, că „Kol. Kozl.“ se ocupă adeseori cu cestiunea 
naționalitățiloră și le atacă, ceea ce întâmplându-se pen
tru apărare le este permisă și foiloră române a se ocupa 
de o cestiune atâtă de importantă într’ună stată poliglotă, 
cu atâtă mai vertosă fiindăcă legile aduse în 1868 art. 
44 pentru naționalități și sancționate, nu se respectăză, 
— și decă o facă acesta o facă în presupunerea că Ma
ghiarii suntă capabili de a discuta o cestiune atâtă de 
mare. Câtă pentru insinuarea procurorului jurații numai 
atunci s’ar pută pronunța și în privința acăsta, dăcă ară 
fi citită toți numerii ^Trib.", de aceea o respinge.

După acăsta d-lă Slavici vorbesce în limba maghiară 
(discursulă va urma), elă fu ascultată de totă publiculă 
cu atențiune încordată fi interesă viu.

Urmăză apoi vorbirea de apărare a d-lui I. Coro
ianu (ce-lă vomă trimite).

Procurorulă se provocă în pledoarulă său și la alți 
articuli ai «Tribunei* cari se referescă la cestiunea va
mală între România și Austro-Ungaria, ș. a.

Răspundendă d-lă Slavici își esprimă surprinderea, 
și dice că acăsta procedere e nelegală. Asemenea e ne
legală procederea foiloră locale, cari nu numai au șumu- 
țată publiculă și pe jurații, dăr au ținută chiar și confe
rință prealabilă. In fine rogă pe jurați, să se pronunțe 
consciențiosă.

Alexiu Bokros, președintele pretinde cetirea proto
colului de investigațiune, — mai’nainte denegată, — 
pentru ca să se lămurăscă împrejurarea omiterei supra- 
veghierei datorite din partea lui Slavici. Se întâmplă. —

După finirea pledoareloră la 1 oră p. m. jurații 
se retragă pentru consultare și după ună intervală aprăpe 
de 1 oră d. Bokros Elek cetesce verdictulă:

1. ) C. Popă Păcurariu cu 9 voturi contr’a 3 se află 
vinovată pe basa §-lui 173 cod. pen.

2. ) Ioană Slavici cu 7 voturi contra 5 se achităză. 
Procurorulă propune pentru Păcurariu 2J/2 ani în-

chisore și suportarea speseloră procesului.
D-lă Coroiană basându-se pre aceea că d-lă Păcu

rariu pedepsită nu a fostă, că apărarea lui ținută în 
limba română nu iau putut’o pricepe, că la scrierea ar
ticlului a fostă provocată directă prin »Kol. Kozl.* apoi 
că conclusulă jurațiloră nu e unanimă, — se jr6gă să i 
se dea cea mai moderată pedâpsă.

Tribunalulă se retrage pentru aducerea sentinței. 
După ună intervală de Va 6ră declară însă tribuna

lulă că enunciarea sentinței se amână pe mâne, după 
ce se va pertracta și celalaltă articlu împrocesuatu.

Pertractarea se incheiă după 2 6re p. m.

Profiluri contimporane.
(Conferință la Ateneu.)

(Fine.)
Să ne oprimă, dice d-lă conferențiară, Ia ună țipă, 

la neguțătorulă de mahala, fică-lă: aci vrea ună 
lucru, aci nu vrea; aci e înflăcărată de o ideă, aci e 
scârbită de dânsa. In timpulă privilegieloră vrea cu orice 
preță să ajungă și s’au văzută chiar pitari din tagma 
loră; der, ajunsă odată, negustorașulă devine celă mai 
tare apărătoră ală tirăniei. Adi cândă privilegiile au dis
părută și s’au ridicată altele ale titluriloră acade
mice, adi vrea să învețe cu mare rîvnă, der nu ca să 
învețe, ci ca să ajungă. De pildă ună bur tă-verde 
de aceștia aduce pe fiulă său la ună pensionată. — «Ce 
direcție voiți să’i dămă?-adecă se punemă pe fiulă d-v. 
a învăța regulată, ori ală prepara de vr’o scâlă?* în
trebă directorulă. — «Domnule, să mi’lă faci ministru 
și câte parale o face, plătimă.* Așa voră toți.

FOILETONU.

Căletoiia Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

„Dar n’o să vă mal faccmu multă supărare. Vomă 
pleca îndată în cea mal mare linisce, și-i vomu da de 
scire lui Mtesa, ca să vadă, ce primire am găsită 
la vol!“

„Decă vă trcbue de mâncare/1 răspunse bătrânulă 
„să sciți că vă trimită câte-va banane la insula cea 
de colo; dar depărtați-vă, câtă se pote mai iute, ca 
nu cum-va 6menii, cari voiescă a se lupta cu voi, să 
se și repedă asupra vdstră.“

Stanley nu mâi întârdiă a se îmbarca din nou 
împreună cu toți soții săi și a se îndrepta spre insula 
lipsită de locuitori Musira. Aici le și trămiseră cei din 
Makongo dece legături de banane verdi.

Pe când soții săi gustau din aceste banane, Stan
ley porni să cerceteze mai cu de-amăruntulă insula, pe 
care se afla. Era o di din cele mai frumose. Călăto- 
rulă nostru simți o plăcere deosebită în singuratica sa 
escursiune.

„Mă veramă,“ povestesce elă cu vioiciunea-i obici
nuită, „pe sub ramurile ce’mi închideau calea, său să- 
riamu peste trunchiurile culcate la pămentă, lunecamă 

întocmai ca ună șerpe printre cele mai dese tufișuri, 
mă aruncamă fără frică în însemnatele afundimi cope 
rite cu frumjlișă verde, mă strecuramă cu dibăciă prin
tre împletiturile și țesăturile de viță de viă și de alte 
plante acățătore. — Câte contraste ale creațiunei mi 
se arătară în acestă rătăcire prin codri străvechi! Fur
nici roșii și negre, galbine, sure și albe, alcătuiau o 
lume întregă cu speciile loră nenumărate. Audiî, cum 
în trunchiurile copaciloră îmbătrâniți lucrau fără între
rupere miile de larve de gândaci mari, care se hră- 
nescă cu lemnă, și vădui miriade de termiți, nimicindă 
fără cruțare totă ceea-ce le venia în cale, fiă animal, 
fiă plantă. Cete întregi de pureci de foi și nenumărate 
molii începură să se misce în tote părțile, simțindă 
apropierea mea, și de pe fiăcare rămurică se audia su- 
netulă ascuțită al neobositei cicale. Ici îsi lucrau cu 
statorniciă larvele de furnici cursele loră, colo stau ca 
nisce stafii lăcustele verdi seu sure, pândindu cu bă
gare de semă alte insecte mai mici, ce le servescă ca 
pradă. Gândaci brilianți și alți gândaci felă de felu, 
cari de cari mai ciudați, bâjbăiau în jurulă meu și la 
piciorele mele. Și totă ceea-co am istorisită până acum 
n’a fostă nici a o mia parte din lumea de făpturi mici, 
pe care le-am scormonită în primblarea mea. Mica 
insulă era o lume din cele mai pline de viață.“

După ore care timpu ajunse Stanley la o înălțime 

de totă grea de urcată, care formeză punctulă celă 
mai ridicată ală insulei. Pentru a ajunge în verfulă 
acestei înălțimi elă trebui să se japuce cu mânile aci 
de ună tamarindă seu de ună arbore de bumbacă, aci 
de ramurile unei mimose, aci erăși de o liană împle- 
tecită întocmai ca o scară de funii seu de ramurile 
unui iasmină. Peste totă pămentulă era acoperită cu 
ananasă sălbatică, cu orchidee și cu tufe de aloe.

Ajungendă Stanley în verfulă muntelui, dintr’o- 
dată i se înfățișa o priveliște din cele mai încântătore. 
Ochii lui rătăciau în tote părțile pe fața de argintă a 
lacului. Spre răsărită se înălța insula de stânci Alice, 
spre miadă-di se vedea grupa insuleloră Bumbireh. In 
partea dinspre apusă se întindeau țermurii stâncoși și 
prăpăstioși ai platoului Uzongorei.

Când se întorse Stanley târdiu după amiadi din 
frumtisa și interesanta sa primblare la dmenii săi, vădii 
în depărtare apropiindu-se încetă cu încetulă flota lui 
Magassa alcătuită din patrusprezece canoe. El trimise 
câte-va luntri înaintea acestuia, rugându-lu să se gră- 
bescă câtă se pote mai tare. Luntrile veniră înapoi 
fără nestatorniculă Negru, care-I trimise vorbă călăto
rului nostru, să plece până una alta mai departe, căci 
elă îi va urma.

Stanley îlji așteptă pe Magassa până a doua di la 
dece ciasuri. Văclendu-se silită să pornescă înainte,
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Naf.uralâ, suntă și fii de negustori omeni cum se 
cade și folositori țării,, dâr suntă rari, fir’ în genere ei 
trecă de cinstiți, vorba e vorbă, dâr să înșelă la vân
zare; omenia omenie, dâr te frige la metru... pentru-că 
nu scie să umble cu măsurile astea noile, bată-le pustia, 
nu de alt-ceva. Ca esemplu d-lă conferențiara citesce 
dintr’o gazetă câteva renduri în care se dice că una ve- 
rificatora de măsuri a prinsa pe una fabricanta de mă
suri de comerciu cu una sistema de șarlatanie forte in ■ 
geniosă: trimetea la negustori două feluri de dublu-deca- 
litru, unele mai mari și altele mai mici, cu cele dinteiu 
să se servâscă la cumpărare și cu cele de ala doilea la 
vânzare.

E și politica negustorașula, dâr sfiosa, ținendă de 
ori ce guverna, dâcă îlă bagă în sâmă, căci se crede că 
eșiela guverna. Dă acestuia votuia și tota con- 
cursula său, însă să i se dea voiă să ție Dumineca o 
jumătate de prăvălie deschisă, să nu i se mai mărăscă 
patenta, căci deh! o mână spală pe alta și amândouă 
obrazula.

După acestea vine rândula ipocrisiei, care e 
mama vicleniei și vară a doua cu prefăcători a5 
dăr acâsta din urmă e mai puțina vătămătdre, căci pre- 
făcutuia minte, viclânulă înșâlă și le face din trebuințe 
de momenta, pe cânda ipocritula are patima într’ânsulă. 
Jpocrisia nasce din unu amestecă netălmăcitu de patimi 
ascunse și rele.

Cea mai urîcidsă sectă de ipocriți e cea pravo
slavnică, care e veclnică: «cu Dumnedeu în gură și 
cu draculu în sînu.“ Citesce din Tartufe, în care e zu
grăvită în t6t.e fasele, declarația de amora a călugărului 
către soția bine-lăcătorului său. Și noi avema asemenea 
tipuri, bună-6ră pravoslavnicul^ Paisie, care, făcendă cu- 
noscință cu una prefeeta pe timpulă secularisării averi- 
loră mănăstiresc!, destăinuesce acestuia o mulțime de 
lucruri despre stariță , însă cânda vorbia aspira aerulă, 
așa că mai lârdiu cânda l’a chemata starițula la intero- 
gatora, îi dise cu evlavie: «să nu’ml ajute sf. Paisie, dâcă 
a eșita o vorbă din gura mea!“ La ei totula e calcula, 
totula patimă rea.

Ca ultima profila conferențiarul ia pe ală coche
tei. Cochetăria este nu numai dorința de a plăcea, 
căci acesta e necesară pănă la una puncta pentru a trăi 
în societate, der dusă prea departe, cum se și duce de 
multe-orî, are efecte cu totula funeste. 0 cuconiță vrea 
mai întâiu ca t6tă lumea s’o găsâscă frumdsă, apoi 
totă lumea să i-o spuie; ’i se aducă lingușiri, dăr nu 
se mulțămesce cu ele și devine gelăsă pe tâte cele-lalte, 
er când ajunge la adevărata cochetărie, vede că a- 
câsta nu e lucru ușora.

Femeia se gândesce la iubire la iubita, și pri- 
mulă iubită e celh care o învață nenorocirile vieții vii- 
tăre. Ea nu se opresce la a subjuga prin dragoste pe 
soțuia său, dăr trece peste pragulă casei, avendă pe lengă 
bărbată, ună protectoră, ună amanta de inimă și chiar 
ună amantă de distracție. Dăr cum nurii de pe obrază 
se veștejescă mai curendă prin astfela de viață decâtă 
prin una cum se cade, ajunge în puțină timpa să re
grete trecutulă, să se uite cu grăză la presentă și nici 
să cugete la viitoră. Trecută înainte de vreme, jerpe
lită, cu câte o rochiă «după moda de acum dece ani,« 
cu câte «ună șala scurtă și îngustă/ cu câte o „um
breluță cu ciucuri numai într’o parte, și care ca și ro
chia sa nu mai are nici o față,« se ține cu ,15 lei aju
toră din casa mileloră dela ministerulă culteloră,* pe cari 
îi ia cu mare chină și cu multe lacrămi și rugăciuni.

D. Velescu, încheie cu câte-va considerațiunl, asu

pra patimiloră omenesc!, dicendă: «că ori-ce omă în 
„viață, decă are porniri sufletesc! bune, are și patimi, 
«dăr numai acela care îșî stăpânesce simțirile și’șl în- 
«frânăză patimele e fericită. Bălele sufletesc!, cari joso- 
«răscă pe omă nu se potă vindeca decâtă numai prin 
„cultură bine înțelăsă, prin educație și învățătură, dăr 
«nu una fără alta, căci, precum omulă cu educație fără 
«învățătură cade jertfa nesciinței sale, așa și omulă cu 
«învățătură, fără educație e nedesăverșită și aduce tutu- 
„roră pagubă în locă de folosă.11

,Mie unuia, termină d-sa, mi-e frică de: .urșii 
cu sciință de carte.®
(«România*.) Gheorghe dela Plevna.

Raportul!! senatului școlarii.
(Urmare din nr. 96).

B. Catechisațiunea.>
1. Catechisatiunea tinerimei școlare de confesiunea greco- 
orientală dela institute de învețămentu fără caracteru 

confesională greco-orientalu.
După conspeflulă alăturată sub ■/. la institute de 

învățământă străine au frecuentată peste totă 3438 șco
lar! și anumită :

1. Scăle poporale elementare de copii 2562
2. Scole poporale elementare de copile 246
3. Preparandii..................................11
4. Gimnasii.................................... 479
5. Scăle reale...................................... 51
Catechisațiunea o au prevădută 92 catecheți.
La aceste posițiuni lipsescă datele din protopresbi- 

teratele: M.-Oșorheiului, Ternavei inferiăre și superiore, 
de unde n’au intrată rapărtele.

In privința catechisațiunii tinerimii școlare dela scă- 
lele poporale elementare fără caracteră confesională gre- 
co-orientală se observăză, că Consistorulă a avută să în- 
timpine anumite greutăți obvenite din împregiurarea că 
organele politice au pretinsă, ca catechetulă nostru să 
predee catechisațiunea la elevii de confesiunea nâstră în 
edificiulă scâlei de stată său comunală, și acâsta se pre
tinde fără a se recunâsce și da catechetului nostru vre-o 
remunerațiune. In cașurile concrete consistoriulă a fă
cută pașii de lipsă pentru a se lăsa organeloră confe
sionale alegerea locului, unde este a se țină catechisațiu
nea, de asemenea și în privința remunerațiuniloră a in
tervenită consistoriulă a se da catechețiloră pentru os- 
tenâla loră.

2. Catechisațiunea tinerimei adulte.
După conspectulă alăturată aci sub •/. s’au ținută 

catechisațiune cu tinerimea adultă în 27 protopresbi- 
terate.

In 7 protopresbiferate, și adecă 1. ală Clușiului, 2. 
Devei, 3. Dobrei, 4. Făgărașului, 5. Iliei, 6. Săliștei și 
7. Turdei după raportele intrate nu s’a ținută catechi
sațiune.

Din protopresbiteratele: 1. Avrigului, 2. M.-Oșor- 
heiu și 3. Orăștiei n’au întrată rapărte.

Numărulă tinerimii obligate a participa la catechi
sațiune a fostă în 27 protopresbiterate, bărbați : 11100, 
femei 10295, la olaltă 21395. Din aceștia au cercetată, 
bărbați 5976, femei 3065, la olaltă: 9041 său 42 °/0.

Ună conspectă tabelarică sinoptică despre anumite 
date mai însemnate se alătură acestui raportă.

C. Alte obiecte școlare.
1. Esamene de cualificațiune învățătoresci s’au ți

nută în anulă 1885 în 1—4 Iulie.
Admiși la acestă esamenă au fostă 85 candidați, 

dintre cari s’au presentată și s’au supusă esamenului de 
cualificațiune 80, și anume 26 pentru scâle poporale ca
pitale și 54 pentru scole poporale preste totă.

Dintre aceștia s’au clasificată de comisiunea esami- 
nătâre cu calculă de succesă 59, și anume 23 pentru 
scdle capitale, 36 pentru scdle poporale elementare peste 
totă; dintre cei din urmă, 6 nu s’au supusă esamenului 
din limba maghiară, parte nefiindă pregătiți, parte avendă 
deja esamenă din limba maghiară.

Dintre candidați 21 au fostă clasificați cu calculă 
neîndestulitoră.

Transpunendu-se dec! spre subscriere inspectorului 
regescă de scdle în sensulă articulului de lege XVIII din 
1879 testimoniile a 43 candidați, car! au suportată cu 
succesă esamenulă din tâte obiectele și car! aveau tre
buință de atestate subscrise, acela a provădută cu sub
scrierea sa atestatele numai a 22 candidați, âr’ Ia 21 
a denegată subscrierea pentru nesuficienta cualificațiune în 
imba maghiară.

De aci se p6te vedâ, cu câtă rigdre s’a urmată de 
astădată din partea inspectorului regescă de scdle la cua- 
lificațiunea învățătoriloră. Consistorulă frapată de acâstă 
procedere a inspectoratului regescă a recercată de nou 
pe acelă inspectorată a subscrie și celelalte testimonii, 
însă fără succesă.

Astfelă resultatulă este, că dintre 80 canditaț! su
puși esamenului și 53 admiși de comisiune ca cualificațl 
abia 22 au obținută testimoniile în tdtă forma.

_________ (Va urma.)

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.<)

CLUȘIU, 13 Maiu. — In procesulu de pressă 
alu „Tribunei, “ Păcurarii fu recunoscută vi
novată de ațîțare cu 8 contra 4 voturi și con
damnată la unu ană închisdre. Slavici 
pentru negligență de supraveghiare în oficiulă 
său fii recunoscută vinovată cu 9 contra 3 vo
turi și condamnată la 100 fi. amendă.

ATENA, 13 Maiu. — In scopulă esecută- 
rii desarmării s’a formată ună cabinetă cu to- 
tulă fără coldre politică sub președința lui Va- 
lois. —

NEWYORK, 13 Maiu.—Anarchistulă Most, 
care a luată parte principală la mișcările din Chi
cago, a fostă arestată.

DIVERSE.
Omeni cu code în Rusia. — De curendă ținu Dr. 

Selissejew la Petersburgă în «societatea mediciloră ru- 
sescl“ o conferință interesantă despre «dmeni cu cddă în 
Rusia«! Intre altele, dicea oraforulă, că fu chiemală 
într’o di la o fată, care se plângea de mari dureri de 
capă și care nu putea nici se șâcță, nici să mârgă, nici 
să stea. Se dovedi, că fata avea o c6dă părâsă, de o 
lungime de 4—6 mm. și la rădăcină de o grosime de 
36 mm. care pricinuia durerile. Bolnava povestea, că 
acâstă abnormitate ar fi fostă observată de multă în fa
milia sa, der a fostă ținută secretă lucrulă. Mama ei 
n’avu cddă, dăr bună-sa avu o cddă și mai desvoltată 
ca nepdta. Acâstă abnormitate s’a observată în familiă 
numai la membrii de sexulă femeescă. Fata nu avu 
cddă pănă Ia etatea de 12' ani; abia atunci începu să 
crâscă și era acum fata de 17 ani.

Rectificare. — In numărulă de eri ală „Gazetei“, în 
foiletonulă ală doilea, șirulă 4-lea dela începută, în locă de : 
rostită, să se cetâscă: roșită; âr în șirulă din urmă 
aceeași coldnă, în locă de română, să se cetâscă: ro
mană.

8TW* Numere singuratice ă 5 cr. din „Gazeta 
Transilvaniei11 se potă cumpăra în tutungeria 
lui I. GBOSS.

Editoră: Iacobti Mureșiauu.

Redactoră responsabilă-. Dr. Aurel Mureșiauu

elfi lăsă pe Sentum la Musira, ca să-i arăte Iui Ma- 
gassa partea, în care avea să apuce.

De-abia se depărtaseră călătorii [noștri! cât-va de 
insula, pe care poposiseră, când cealaltă căpeteniă a 

’ dmeniloru dați de Mtesa, Sentagheya, care rămăsese 
mai înapoi, dintr’odată se opri în locă, porunci âmeni- 
loră săi să sucescă spre’ndărătă și o porni repede 
spre Musira. Elă îi făcu semnă cu mâna lui Stanley, 
să morgă mai departe. Stanley, socotindă că Negrulă 
va fi uitată ceva pe insulă, și făcu astfelă. Sentagheya 
însă nu se mai arătă. Fugise.

La nouă 6re sera ajunseră călătorii noștri la in
sula Alice. O zare de lumină de pe țermurele acestei 
insule le servi de călăuză. Lumina venia dela ună 
focă, pe care’lă făcuseră doi dmenl mari și ună băietă 
într’o peșteră, pentru a’și usca pesce. Unulă dintre 
Vaganda încerca să fure pescele, ceea-ce îi făcu pe 
pescari să strige în gura mare. Stanley îi arătă hoțu
lui cu t6tă asprimea cuvenită, că nu voiesce a suferi 
asemenea fapte. Elă răsplăti pe cei doi pescari pentru 
paguba suferită cu ună pumnă de mărgele.

Insula Alice este locuită de vre-o patru-tjeci de 
familii, dmenii de aici se arătară cu multă prietiniă 
față de Stanley, cu tdte acestea însă cerură prețuri 
așa de mari, pentru lucrurile de mâncare aduse spre 
vendare, încâtă călătorii noștri nu’și putură cumpăra 

alt-ceva, decâtă nisce spice de grâu. Ei se grăbiră a 
merge mai departe.

Pentru nopte luntrile se adăpostiră la marginea 
unei insule din grupa Bumbireh. (5menii noștri se re
traseră intr’ună sînă mică și încunjurată cu tufișă câtă 
se pote de desă.

Timpulu se schimbase într’aceea cu totulă. Plâia 
începu a cădea cu putere, de gândeai că varsă cu ciu- 
bărulă, și ventulă urla de’ți lua audulu. Udați până 
la piele, tremurându de frigă și morți de f6me, petre- 
cură bieții călători o nopte așa de ’nfiorătore, încâtă 
Stanley mărturisesce: „Mă îndoiescă, decă chiar ciasu- 
rile cele mal fericite, de care pote voă ave parte în 
viitoră, voră pute șterge vre-odată din amintirea mea 
acea nâpte de discuragiare, neplăcere și f6me.“

CAPITOLULU VIU.
La țărmuri! insulei Bumbireh. — Starea cea rea a călătorilorti noș
tri. — Primire neprietinescă. — Sfatulfi lui Vădi Safeni. — De
barcarea. — «Lady Alice® în manile dușmanilorfl. — In mare 
periculă. — încercări zadarnice de a-I îmblăniți pe sălbatici. — 
Stanley îșî răsbună pentru o batjocură. — Safeni tracteză cu duș
manii. — Condamnați la morte. — 0 hotărîre îndrăsneță. — Scă
pare prin fugă. —. Luptă cu hipopotamii. ■— >Prăpădi(i-vă în 
Nyanzal® — Lipsiți de tote cele trebuinciâse pe marele Iacă. — 

Lipsa ajunge la culme. — Dumnezeu ajută. — Sosirea în Kaghe- 
hyi. — Primirea. — Scire tristă.

Dimineța pare că voia să ștergă năcazurile sufe
rite în decursulă nopții. Timpulu se îndreptase de 
minune, așa încâtă îndemna pe călătorii noștri, se-și 
urmeze cu t6tă osârdia drumulă loru. După ore- 
care timpă ei ajunseră la insula cea mare Bumbi
reh, care are aprâpe la 50 de sătulețe cu vre-o 4000 
locuitori și totodată este de ună aspectă de totă plă
cută. Ciurdi întregi păsceau în poenile cele estinse; 
mai totă pămentulă celălaltă era sămănată cu bucate 
seu acoperită cu păduri mari de banani.

Stanley dete poruncă luntrașilor să plutescă de-a 
lungulu țărmurelui, pe care se vedeau câți-va indigeni. 
Aceștia, cum vădură pe străinii călători, începură a da 
cu glasă puternică cunoscutulă semnală de răsboiu 
„Ilehua-heliu-u-u-u!“ La acestă strigătă puter
nică și îndelungă sunătoră dintr’odată începu a se aduna 
din t6te părțile o mare mulțime de indigeni înarmați, 
cari repetau sălbaticulă răcnetă ală coloră ce dăduseră 
alarma.

Călătorii noștri se aflau într’o posițiune de totă 
neplăcută. Chinuiți de fome și obosiți de năcazurile 
suferite peste nopte ei nu erau în stare a pluti spre o 
altă insulă.

(Va urma.)
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OorsuJu la'buraa do Viena
12 din MaitUst. n. 1886.

Rentă de aurfi 4°/0 . . , 103 85 
Rentă de hârtiă 50/a . . 94,95 
împrumutului căilorfi ferate

ungare......................... 152.75
Amortisarea datoriei căi

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.20 

Amortisarea datoriei căi
lorfi ferate de ostfi ung.
(2-a emisiune) .... 128 75 

Amortisarea datoriei căi-
i orii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.50 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................99.75
Imprumutulfi cu premiu 

ung................................... 119.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.80
Renta de hărtiă austriacă 85.50
Renta de arg. austr. . . 85.35
Renta de aură austr. . . 114 90
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 876.—
Act. băncel de credită ung. 287.25
Act. băncel de credită austr. 281.80
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 10.03
Mărci 100 împ. germ. . . 61 95
Londra 10 Livres sterlinge 126.60

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

Cump. vând.
Renta română (5%). . . 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) . 94— 941/,

» convert. (6°/0) 89^ 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 331/2
Credit fonc. rural (7°/0) . 1021/, 1037a

> >) „ (5°/o) . 87Va 88—
> » urban (7%) . 99— 100—
> » » <6°/o) . 91— 92—
» > (5°/o) ■ 81— 82—

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 — 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Discontulă ... » 7—10 °/o Pe an^.
3

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Maiă st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.67 Vend . 8.69
Argint românesc................. » 8.60 ♦ 8.65
Napoleon-d’orI..................... » 10.— > 10.03
Lire turcescl......................... » 11.24 > 11.28

Imperiali............................. > 10.24 » 10.28

Galbeni.................................. » 5.88 » 5.92

Scrisurile fonc. » Albina» . * 100.— > 101.—

Ruble Rusesc!..................... > 123.— » 123.7a

CONCURS C. ♦)
Pentru postulă de prefecții ală conviețui ui Asociațiunei pentru cultura popo

rului românii din Maramureș!!, care se va deschide în Sigetă cu începutulil anului 
scolasticii veni lorii, se publică concursă.

Emolumentele prefectului voră fi: soluțiune anuală de 300 fiorini v. a. sol- 
vindi în rate lunare postcipative din fondulă asociațiunei, apoi cuartiră și întrâga 
provisiune în eonvictfl.

Obligațiunile i voră fi: a supraveghia conformă regulamentului preste alumnii 
convictului acum odată, la numără 12 însă, a conduce întrăga economiă conviețui ui, 
manipulându-se viptulă domestică; și în urmare voră fi preferiți aceia carii voră avă 
cunoscințele de lipsă pentru conducerea economiei domestice.

Goncurenții trebue să fiă bărbați absoluțl ai studieloră mai înalte, ca ast- 
felă se fiă abili a da îndrumările de lipsă studențiloră din convictă.

Prefectulă alesă va ave de a-șl cuprinde oficiulă cu prima Iuiiu st. n a. c. 
ca în lunile Iuliu și Augustă să conlucre pentru înzestrarea convictului și provederea 
aceluia cu cele de lipsă pentru întreținerea eeloră 12 tineri.

Prefectulă se va alege pe trei ani, și de n’ar voi a rămână mai încolo în 
institută, acesta va notifica comitetului asociațiunei cu o jumătate de ană înainte; 
însă comitetulă la casă de negligență, neabilitate ori purtare rea va pută face să 
abdică prefectulă ori și când în termină de o lună.

Concurenții recursele sale timbrate și provăclute cu documentele despre ab
solvirea studieloră mai înalte, despre oficiile preavute și cu atestată de moralitate 
voră avă de ale trimite adresate comitetului asociațiunei până la finea lunei Maiă 
st. n. a. c. la Rsm. D. Michailă Kbkănycsdi Vicarulă Maramureșului în Barsana (Bar- 
czanfalva, p. u. Szurdok in Mâramaros).

Din ședința comitefului asociațiunei ținută în Sigetă la 3 Maiă 1886.
Comitetulă asociațiunei pentru cultura poporului românii 

__________ din Maramureșu.

*) Celelalte diare române suntfi rugate a face notiță despre acestti concursă. —

BbdIs la Gazeta tailimi
se potâ face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

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

PREȚULtT ABONAMENTULUI
Pentru Austro-Ungaria:

ESTE:

pe

»

trei luni 
ș6se luni 
unu anu

3
6

12

a. —
A. _
a. —-

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .....................................10 franci
„ șăse luni . • 4 • • • • • 20

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.*-

MersulU trenurilor!!
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teîușii-Aradii-JSudapesta a calei ferate orientale de stată reg. nng.

Predealii-Budapesta Budapesta—Fredealii

BucurescI

Predoalu

Timișfi

Brașovfi

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodfi
Hașfaleu

Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașfi 
Copsa mică 
Micâsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiuștt 
Aiudfi 
Vințulfi de su 
Uidra! 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfi
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhe 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-inare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena

Trenă 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnlbus
Trenă 

omnibus

__ 7.45
( - — 12.50 —

- — 1.09 —-
— 1.40 —

* — 2.27 —
6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 — 8.01 —
10.39 — 8.21 —
li,19 — 9.05 —
11.54 — 9 43 —
12.12 — 100210.30 —
12.56 — 10.50 —

1.30 — 11.29 —
1.45 — 11.47 —
2.11 — 11.35 —
2.55 — 1 04 —
3.17 — 1.30 __
3.24 — 1.39 __
3.31 — 2.07 —
4.09 — 3 08 —
5.36 — 5.08 _
5.56 — 5.35 —
6.16 — — 8.00ț

6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7 34 — — 10.16
7.55 — — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.12 — — 1.21
9.31 — — 2.05

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

3.00| 8.50 6.05 —

1

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladiiny 
Oradea mare 

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

Ciulin

Apahida 
Ghiriș 

Cucerdea

( 
(

(
(

Ui6ra
Vințulfi de 
Âiudfi 
Teiușfi 
Crăeiunelfi 
Blașfi 
Micăsasa 
Copșa mici 
Mediașfi 
Elisabetopole 
Sigișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovfi

Timișfi

sustl

Pradealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de năpte suntfi cele dintre liniile grose.

Trenă 
omnlbus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibu

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

— — —
’l

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 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— r— 4.36 6,24 —•

10.01 — 5.05 6.43 —
10.26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —
1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 —
3.45 — — 11.28
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
_ — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — .— — 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-Ioră Koniges & Kopony, Zernesc’.

TTeiușft- Airadft-Budapesta Budapesta- Aradik-Teiușft.

Trenă Trend Trenă de Trenă de Trenu Trenă

1-
omnibus omnlbus persdne persdne accelerată omnlbus

Teiuștt 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 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52' — 5.19 oZOUlOK 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 — 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
Szolnok \ 2.39 — 4.58 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 Teiușfc 12.05 — 2.24

AradA-TimfișAra Simeria (Piski) Petroșani

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenfi Trenă
omnlbus persdne p ersdne persdne omnlbus omnlbus

Aradft 6.00 8.18 ©laaeria 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 Grivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
’H’îmișdra 8.42 — 10.09 PetroșenI — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnlbus omnlbus omnlbus de pers.

Timișdra 6.02 5.00 PetroșenI 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradfi — — 7.40 Sîmeria 10.53 1,35 —


