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BrașovtL, 4 Iunie 1886.
Organulu nemțescă ală ministrului președinte 

Tisza, „Pester-Lloyd," se iolosesce de ocasiunea, 
ce i-o oferă serbătorile Rosaliloru, spre a se pune 
în posițiuhe de retragere desevârșită pe tdtă linia.

Abia suntă două săptămâni de când numitulă 
organtt tisaistă a debutată în fruntea celoră ce 
au demonstrată contra „spiritului tradițională ală 
armatei" și âtă-lă acum cu ramura de finică în 
mână și cu ochii smeriți ca ună adevărată fa
riseu jurându-se, că nu scie și n’a văzută ni- 
mică.

Foile din Austria și cele oposițiunale ma
ghiare vorbescă de 14 4^e încdce necurmată des
pre o „cestiune a armatei1', ce a fostă scdsă la 
ivălă prin incidentulă Hentzi-Ianski • șefii oposi- 
țiunei din camera ungară constată adânca nemul
țumire de care suntă cuprinși toți patrioții ma
ghiari din causa curentului și a spiritului ce dom- 
nesce și adi în armata comună c. r.; însuși mi- 
nistrulă-președinte Tisza mustră aspru p’ună ge
nerală ală acestei armate în ședință publică pen
tru că a fostă așa de „necorectă" și „fără de 
tactă" d’a provoca nemulțămirea junimei univer
sitare jidano-maghiare din Peșta prin manifesta
rea acelui spirită la mormântulă colegului său 
căzută în luptă la 1849; Dr. Max Falk, redac- 
torulă 4’aruîui „Pester Lloyd" se înverșunăză 
așa de multă în contra apărătoriloră spiritului 
armatei, încâtă nu se sfiesce a ataca chiar pe 
celă mai bătrână și mai meritată dintre membrii 
casei domnitdre: și în mânia tuturoră acestoră 
evenimente marele organă tiszaistă redactată de 
același Dr. Max Falk, care s’a vădută* chiar con- 
strînsă a-și cere scuse și iertăciune pentru cele 
ce le-a scrisă, vine acum și esclamă: Nu sciu. 
n’am vtâutu!

„Nu esistă ’o cestiune a armatei în Un
garia," ne asigură „Pester Lloyd". Dăeă sub 
acăsta cestiune se înțelegă nisuințele pentru 
dobândirea unei armate de sine stătătdre ma
ghiare, apoi aceste nisuințe — asigură f6ia ti- 
saistă — nu suntă de acjl nici de eri, ci dela 
1867 și formâză o parte a programei partidei 
independențiloră; nici acăsta partidă nu speră 
că-și va pută realisa curândă dorințele ei și se 
păte 4i°e că șansele realisărei loră s’au micșo
rată tare în timpulă din urmă ; dăr chiar să se 
păta vr’odată realisa împărțirea în două a ar
matei, nici independenții n’ar rupe’o deodată cu 
acăsta instituțiune, ci numai gradată.

Câtă pentru relațiile dintre poporațiune și 
membrii armatei comune, „Pester Lloyd" le gă- 
sesce escelente și ajunse pănă la „cordialitate;" 
conflicte singuratice provocate din partea unoră 
singuratici — dice — să întâmplă în tătă lumea, 
însă pentru acestea nu să pdte acusa totalitatea. 
„P. LI." face cu acăsta ocasiune complimente 
oficeriloră din armată pentru purtarea loră pre- 
venităre și modestă și (j’ce ei voră sci res
pecta legea și în viitoră și voră avă în vedere, 
că intențiunile împăratului și domnului loră nu 
potă fi în contrazicere cu intențiunile regelui în
coronată ală Ungariei.

Nu esistă nici cestiune de cabinetă în Un
garia adauge „Pester-Lloyd." D-lă Tisza n’a vă
tămată onărea armatei niciodată, ceea ce a vorbită 
a privită numai pe generalulă Ianski, prin ur
mare nici că a fostă de lipsă să dea o satisfac- 
țiune armatei, cum cereau cei din Viena.

Rămâne încă autografulă prea înaltă cătră 
archiducele Albvecht. Vă înșelați, Zice „P. Lloyd" 
dăcă credeți că autografulă cuprinde vre-o alu- 
siune la cele petrecute în timpulă din urmă. 
Nici vorbă, enunciațiunea monarchului nu stă în 
nici o legătură cu afacerea Iansky. Maiestatea 
Sa, care are aceleași vederi cu archiducele în 
privința armatei comune, nu se putea esprima 
în altă modă, Z^e Ll.“, și s’a esprimată
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într’o formă coiăspundătdre dualismului, âr foile 
din Austria și cele oposiționale maghiare să tacă, 
căci oficioșii din Viena nâgă că Maiestatea Sa 
ar fi voită să dojenescă pe Unguri său pe d-lă 
Tisza în acestă autografă.

Va să (^ică s’au înșelată cu toții. Totulă a 
:ostă numai o neînțelegere. Cumcă opiniunea 
jublică între Maghiari este aZi condusă de cu- 
rentulă șovinistă acăsta nu genâză, căci era și 
mai nainte, cumcă d-lă Tisza n’a cutezată să se 
opună acestui curentă, ci a mersă cu elă contra 
ui Ianski e lucru naturală, dăr cum că monar- 

chulă și căpeteniele deciZâtăre ale armatei au 
trebuită să fiă adâncăv mâhnite de o astfelă de 
jurtare — acăsta d. Falk nu o păte admite 
pentru că nu corespunde baseloră dualistice 
ale obrăzniciei nespuse de o parte și ale slugăr
niciei lașe de alta.

Resunete la afacerea Hentzi-Iansky.
Turburările din Pesta au aflată răsunetă și în 

Steinamanger. Elementele turburătăre s’au consul
tată fărte seriosă asupra modului cum să însceneze și 
acolo demonstrațiunî. Primarulă află de acestă plană și 
chemă la sine pe toți președinții reuniuniloră, țehuriloră, 
scălei de industrii, pe fabricanți, sfătuindu-i să-și pună 
totă influința loră pentru împedecarea demonstrațiunei 
plănuite. Acăstă procedere a și avută resultate bune. Din 
contră partida independentă d’acolo se folosi de ocasiune, 
ca într’o adunare poporală plănuită pe diua de 13 Iuniu 
să ia posițiune față cu cestiunea armatei și să trimătă 
camerei deputațiloră o resoluțiune în acăstă afacere. Pen
tru susținerea ordinei s’au luată energice măsuri poli
țienesc!.

In afacerea Iansky anunțaseră în săptămâna trecută 
trei deputațl: Csanady, Meszlenyi și Ugron câte o inter
pelare. Partida independentă și dela 48 însă a decisă, 
ca deocamdată să ia o atitudine așteptătăre, și așa Mesz
lenyi și Ugron șî-au retrasă interpelațiunile. Numai Csa
nady a interpelată, dăr partida independentă a declarată 
că vorbirea acestuia nu se pote considera ca a partidei.

Organele oposițiunei moderate croate au tractată 
cestiunea, că ce atitudine să ia Croația în casulă unei 
complicațiunî seriose din afacerea Iansky. Ele că,
în fața tractării Croației dela 1868 din partea Ungariei, 
să nu se mire Ungurii, dăcă în- ora periculului Croația va 
sta pe partea dușmaniloru Ungariei. Organele partidei, 
care inergă cu Ungaria, însă dică, că Croația și Slavonia 
vorîi sta și în luptele cele mai grele numai pe partea 
Ungariei.

Comandant ulă de corpă br. Edelsheim-Gyulai, care 
a fostă chemată în dilele trecute în Viena în afacerea 
evenimenteloră din Pesta, s’a întorsă aci. „Bud. Corr.“ 
dice, că br. Edelsheim a avută să raporteze numai des
pre intervenirea armatei contra demonstranțiloră, și asu
pra călătoriei generalului Iansky la Cinci-Biserici, ce s’ar 
fi făcută fără scirea comandantului său de corpă. Alte 
foi însă dică, că ministrulă Tisza, înainte d’a face în 
dietă declarațiunea s’a prin care timbra de „incorectă 
și fără tactă“ purtarea lui Iansky, i-ar fi comunicată 
sensulă acestei vorbiri br-Iui Edelsheim-Gyulai și că 
acesta n’ar fi avută nimică contra. Acăsta Tar fi făcută 
pe d-lă Tisza să dică, că și cercurile cele mai înalte 
suntă de părerea sa. Prin urmare mergerea br-lui 
Edelsheim-Gyulai la Viena ar fi stată în legătură cu de
clarațiunea d-lui Tisza, pentru că faptele ulteriore și 
autografulă M. Sale a dovedită că cercurile cele mai 
înalte nu suntă de părerea ministrului președinte un- 
gurescă.

Austro-Ungaria și Muntenegru.
La granițele muntenegrene dinspre Bosnia 

se petreci!, lucruri cărora pressa austro-ungară 
le-a dată o deosebită importanță. „Bosnische 
Post" dă următdrele amărunte în acâstă pri
vință :

Pentru a patra oră de abia patru săptămâni sun-
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temă puși în necesitatea d’a trebui să raportămă despre 
atacuri furișe, ce se comită la granițele muntenegrene și 
cărora cadă jertfă mai cu sămă soldați ai armatei co
mune seu ai gendarmeriei. Procederea este totdeuna 
aceeași: ascunși după bolovani de stâncă, acești tâlhari 
pândescă jertfele loră, îi împușcă pe furișă, le i-au ar
mele și se retragă apoi peste granițele muntenegrene, 
care se pare că in timpulă mai nou li suntă ărășl de
plină sigure, căci altfelă acelă vestită Luca SijenicI ar 
trebui să se afle de multă în mânile năstre... Nu ne 
îndoimă, că în acăstă afacere s’a trimesă deja o severă 
notă la Cetinje din partea guvernului austro-ungară. Să 
nu uite cei din Munții negrii, că orice îndelungă răb
dare trebue să ajungă în fine la capătă și că ună gu
vernă puternică nu pote privi în liniște, cum ună stată 
mică vecină, ignorăndă îndatoririle ce i le impună trac
tatele internațtonale și raportulă de veciniă, oontinuă a 
turbura și a împedeca misiunea pacinică ce șl-a luat’o 
asupră’și Austro-Ungaria cu ocupațiunea Bosniei și Her- 
țegovinei. Pretutindenea domnesce liniște și siguranță, 
numai la granițele muntenegrene nu e cu putință a o 
stabili, pentru că guvernulă munlenegrănă, ori nu vrea, 
ori nu păte a-și îndeplini îndatoririle de stată modernă 
față cu vecinii săi. In amendouă cașurile ar trebui să 
se ia măsuri.

„Pester Lloyd" Zice, că ținutulă Munțiloră 
negri trebue privită tradițională ca unghiulă fur- 
tuneloră în peninsula balcanică. De când cu de- 
sarmarea Greciei, în Orientă pretutindenea e li
niște, numai din Muntenegru se pare că ame
nință turburărl. Apoi continuă f6ia pestană:

»Amă luată deunăzi notiță de demonstrațiunile din 
NicsicI ce s’au făcută sub ochii, ba chiar sub scutulă gi
nerelui prințului din Muntenegru, ală prințului Petru Ca- 
rageorgevicl, cu tendințe dușmane contra dinastiei Obre- 
novicl. (Petru Carageorgevicî ar fi cjisă în NicsicI, că 
în curăndă se voră unii toți Serbii, adecă cei din rega- 
tulă Serbiei, din Bosnia și Herțegovina, cu Muntenegrenii 
sub sceptrulh domnitorului acestora. — Red. »Gaz“.) 
Austro-Ungaria are cause să se plângă seriosă, că tru
pele din provinciile ocupate suntă din nou neliniștite din
spre granițele muntenegrene... Ar fi de dorită, ca ofi- 
ciulă de esterne, să pășescă cu energia necesară în acăstă 
afacere... Sperămă că domniloră din Cetinje li se va 
arăta la timpă, cum trebue să se părte».
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Mortea Regelui Ludovicii alu Bavariei.
Agenția Havas raportâză cu data 14 Iuniu 

următdrele amănunte din capitala Bavariei:
Eri, înainte de amea<fl, Regele se plimbase îm

preună cu doctorulă Guddens, pe urmă aședându-se pe 
una din băncile parcului, a convorbită în modulă celă 
mai calmă cu doctorulă țsău. Săra Regele a prândită 
repede; pe urmă, însoțită de doctoră, părăsi castelulă. 
fără a fi urmată de vre ună infirmieră. La 11 ore săra 
s’au găsită cadavrele în Iacă, nu departe de banca pe 
care se așezase Regele dimineța. La marginea apei 
erau două umbrele și pardesiulă regelui. Rănile docto
rului Gudden, a cărui frunte și obraji părtă semnele un- 
ghiiloră Regelui, facă să se presupună, că o luptă vio
lentă a trebuită să fiă.

După informațiunile date de polițiă personalulă cas
telului neliniștită de absența prelungită a regelui și a doc
torului Gudden, să puse a căuta în parcă și pe marginea 
lacului Sternberg. — Acolo i-a și găsită. — Scoși din 
apă, ei mai deferă 6re-care semne de viăță. — Dăr tăte 
sforțările doctorului Măller, pentru a-i scăpa, fură în 
zadară. La miedulă nopții mortea regelui și a doctoru
lui Gudden au fostă constatate într’ună modă oficială.

AstădI, înainfe de amădl, trupele, conformă institu- 
țiunii, au dată jurămentă regelui Atton și regentului.

Miniștrii au plecată la castelulă Berg, pentru a con
stata mortea regelui Ludovică. Populațiunea să aiată 
adeneă mișcată din causa tristului evenimentă. Clopo
tele tuturoră bisericeloră răsună.
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Mesagiulu priuțului Bulgariei.
Prințulu Alexandru a deschisă adunarea 

deputațiloru (Sobrania) rostindil discursuld urmă
tori :

„După marile evenimente istorice prin cari a tre
cută țâra, sunt fericită a felicita în capitală, cea dânteiu 
adunare națională, la care iau parte representanții de 
dincâce și de dincolo de Balcani.

»Nu găsescă, domniloră, cuvinte pentru a esprima 
recunoscința mea fără margini cătră valorâsa națiune, 
care, ca ună singură omă, s’a ridicată pentru a apăra 
patria contra inamicului și care a sacrificată totă pen
tru a scăpa onârea, libertatea și integritatea teritorului 
nostru."

„Credă ca o datoriă, domniloră, de a mulțumi na- 
țiunei prin intermediulă vostru, pentru isprăvile viteji- 
joră noștri soldați, acești fii demni ai patriei, cari cu o 
bravură și abnegațiune fără exemplu au dată nisce în
frângeri repezi inamicului, l’au urmată în teritorulă său 
și l’au silită a’și căuta ună puternieCi apărătoră pentru 
a fi scăpată dintr’o ruină neînlăturabilă.

„Isprăvile eroice ale armatei bulgăresc! și sacrifi- 
ciele enorme suportate de națiune au făcută ca Bulgaria 
să dobendescă simpatiile lumii civilisate, au făcută să 
dispară obstacolele și greutățile, și au lucrată cu tâtă 
influința loră pentru ca aspirațiunile să fiă satisfăcute.

»De aceea astăzi constatămă cu mare bucuriă în 
fața vostră, că unirea așa de multă așteptată și așa de 
sinceră cerută este făcută. Proba este, că astădl o adu
nare generală națională Bulgărescă va examina și va 
hotărî afacerile și cestiunile privitore la interesele patriei 
comune.

,Resbelulă, din care Bulgaria, cu ajutorulă lui 
Dumnezeu, a eșită victoriâsă, a deschisă o eră nouă is
toriei nâstre. Elă pune țăra într’ună locă onorabilă în 
mijloculă stateloră vecine ale peninsulei balcanice.

„Acestă resbelă a inspirată națiunii încrederea în 
forțele sale proprii și speranța într’ună viitoră strălu
cită. Der în același timpă mijlocele financiare ale țării 
au slăbită și dau nascere la noi sarcini și noi trebuințe 
la care trebue să recurgemă.

„In acestă scopă guvernulă vă va presenta nisce 
proiecte de legi și propuneri ce veți examina și resolva, 
sunt încredințată, cu t6tă atențiunea necesară și veți 
da, pentru acesta, guvernului concursulă vostru lu
minată. «

,Declară sesiunea deschisă.»
Prințulu s’a dusă la adunare cu mare pompă, 

Corpulu diplomaticii asistă la ceremonia în mare 
ținută. La intrarea și la eșirea din adunare, 
prințulu a foștii căldurosă aclamații. După pro
punerea biroului noii deputați au jurații credință 
constituțiunii și Prințului, și au alesă o comi- 
siune pentru a pregăti răspunsulu la discursulu 
Prințului.

SOIRILE DILEI.
Archiducesa Maria Valeria, fica cea mai tînără 

a părechei imperiale din Viena, se va logodi, se dice, 
cu prințulă Friderică Augustă, fiulă presumptivului 
succesoră la tronul ă Saxoniei.

—x—
Din Parisă a sosită durerdsa veste, că d-na Spe

ranța Ciurcu, soția d-lui Alexandru Ciurcu espulsatulă, 
a încetată din vieță. D-na Ciurcu, soțiă devotată 
și mamă modelă, care a urmată soțului său în exilă, din 

causa multeloră emoțiuni și marei mâhniri în timpulă 
din urmă, a cădută victima pre curăndă unei nemilose 
bole de inimă, curmându-i-se firulă vieții abia în verstă 
de 21 de ani, în Asnieres lângă Parisă și lăsândă în ur- 
mă’i o fetiță orfană de 4 ani. Luămă parte cu adencă 
durere la lovitura, ce lasă neconsolabilă pe confratele 
nostru pribegitoră pe pămentă străină.

—x—
Neînțelegea relativă la denunțarea t.arifu riloră 

germano-române s’a înlăturată. Se scie că, la ce
rerea guverneloră, căile ferate austro-ungare au denun
țată tarifurile pentru traficulă cu România. Tarifurile 
acestea expiră la 1 Noemvrie. Apoi, spre a se îngreuia 
transitulă dintre Germania și România s’au denunțată 
tarifurile germano-române, der s’a ivită o neînțelegere, 
decă aceste tarifurî expiră la 1 Noemvrie său la 1 Au
gustă. In numele liniiloră austro-ungare, direcția gene
rală a căiloră ferate ale statului a comunicată liniiloră 
germane, că acceptă prelungirea termenului de denunțare 
pănă la 1 Noemvrie. Deci tote tarifurile favorizate ale 
căiloră ferate în comunicațiă directă și de transită cu 
România voră expira la 1 Noemvrie.

Guvernulă austro-ungară a luată măsuri, ca să nu 
se trecă cucuruzii din România prin Serbia seu prin 
Bulgaria. Consulatele din Serbia și din Bulgaria au pri
mită însărcinarea, ca certificate de proveniență să dea 
numai pentru porumbulă depusă în interiorulă țării res
pective.

—x—
Loc. feldmareșală br. Leonida Popp, adjutantulă 

M. Sale, s’a însurată cu văduva advocatului Milossovich, 
care are două fete, una de 12 și alta de 14 ani.

—x—
In interesulă emigranțiloră ministrulă de interne 

ungurescă a dată ună apelă, în care se arată, că în 
Stettin au sosită număroșl supuși ungari ca să emigreze 
la America. Deorece societatea »Lloydului» din Stettin, 
cu d’ale cărei bilete de drumă erau provăduți călătorii, 
au falimentată și biletele de corabiă ’și-au perdută va- 
lorea loră, emigranții suntă espușl celei mai mari mise- 
rii. Ministrulă invită autoritățile să aducă acesta la cu
noștința generală, pentru ca cei ce posedă bilete d’ale 
societății Lloydului din Stettin să nu ajungă într’o ase
menea situațiune, când voră sosi la Stettin.

—x—
Ministrulă dc interne ungureștii a interzisă 4>aru" 

lui socialistă boemă „Prokor Valnosti», ce apare în Chi
cago, intrarea în țările coronei ungare. Oficiele poștale 
au fostă încunosciințate despre acăsta.

—x—
Comisiunea da 15 a congresului bisericei serbescî, 

însărcinată cu pregătirea obiecteloră pentru congresulă 
viitoră ș’a terminată activitatea. Programa coinisiunei 
pretinde între altele: Patriarchulă sărbescă să primescă 
și de aci înainte beneficiulă ,în natură» fundă obligată 
a contribui câte 24,000 fl. pe ană pentru susținerea 
unui seminariu teologică, ce se va înființa și a între
buința pentru conservarea immobileloră metropolitane 
6,000 fl. pe ană. Cu privire la arondarea eparchiiloră 
serbescî, să propune, ca eparchia Budei, care nu nu
mără decâtă 25,000 de suflete, să se contopăscă cu 
eparchia da Baci; mai departe din eparchiile pră împo- 
pulate de Pacrată și Karlstadt (cari numără la 450,000 
suflete) să se formeze o a treia eparchiă nouă Câtă 
pentru dotațiunea episcopiloră cu fiecare scaună 
episcopescă să fiă împreunată o lefă anuală de 12,000 
fl., 2000 fl. spese de călătoriă și alte venite laterale.

S’au mai elaborată afară de- aceste: ună regulamentă 
pentru dotațiunea preoțiloră. de miră, altulă pentru ad
ministrarea averiloră bisericesc! și mănăstiresc!, apoi 
pentru învățămănlulă din scâlele poporale, ș. a. Termi- 
nându-șî lucrările, comisiunea s’a adresată cătră minis- 
teră, anunțândă că convocărei congresului nu-i mai stă 
nimică în cale.

—x—
In afacerea „reuniunei țării pentru nobilitarea mo- 

ravuriloră«, ministrulă de interne ungureștii a trimisă tu- 
turoră municipieloră o ordinațiune învitându-le a câștiga 
numitei reuniuni membri, a întemeia reuniuni filiale și a 
nisui pe cale socială ca publiculă să îmbrățișeze acâstă 
causă. Vorba e numai că nobilitarea în ce sensă se 
face? Pare-ni-se că totă în sensă maghiară.

—x—
Comisiunea municipală a comitatului Păgărașu a 

alesă pe registratorulă Alduleanu Mețiană solgabireu ală 
cercului Brunului.

—x—
Kulturegyletiștii ’și-au dată din nou arama pe față. 

Se scie că ei s’au pusă în fruntea mișcării pentru spri
jinirea industriei ardelene, dăr numai a industriei săcu- 
iescî. .Magyar Polgar» le atrage acum atențiunea, că 
pră multă ’și-au ruptă din masca ce le acopere scopulă, 
șî le cjice că de aci înainte să strige, că ei sprijinescă și 
industria frațiloră de »limbi străine". — Totă pasărea 
pe limba ei pere.

—x—
Camera advocațiloră din A radă a primită în lista 

sa pe d-lă Dr. George Plopu, cu reședința în Aradă.
—x—

Oficiulă poștală din Ulma, comit. Timișului, a 
fostă jefuită de hoți. Au luată cu ei 44 fi. numai. Cassa 
de feră, în care se afla o mare sumă de bani, n’au pu- 
tut’o deschide, deși cheile le găsiseră hoții acolo.

—x—
Prințulu de coronă ală Japoniei, Tușimi, călăto- 

resce prin Europa, avendă de gândă să visiteze tâte cur
țile. Tușimi, care e însoțită de adjutantulă său, căpita- 
nulă Muraki, a visitată în tjilele acestea și curtea din 
Viena.

—x—
Sâmbătă s’au promovată în Pesta 35 de doctori, 

și anume 24 în dreptă, 7 în științele de stată, 3 în me
dicină și 1 în teologiă. Intre cei promovați la gradulă 
de doctoră în dreptă și științele de stată a fostă și u- 
nulă, anume Ferdinand Majtenyi, în vârstă de 58 de 
ani. Bătrânulă doctoră e numai de 5 ani elevă ală uni
versității.

—x —
In Triestă ună marinară și ună lucrăloră deporta 

au murită de col eră.
—x—

Erupțiunea vulcanului Etna a încetată cu totulă. 
Poporațiunea de prin apropiere, care fugise, se înloree 
îndărătă.

Couferințe preoțesc! și învețătoresci.
Ciaba, 8 Iuniu 1886.

In Dumineca ss. Părinți s’a ținută conferința de 
primăveră a preoțiloră din tractulă protopopescă ală Să- 
cului în comuna Imbuză, la care au luată parte pe lângă 
preoții acelui tractă, cu eseepțiunea a doi seu trei inși, 
și alțî inteligenți din jurulă acela, aceștia însă numai cu 
votă consultativă.

După celebrarea s. liturgii conferința a fostă des
chisă de cătră m. o. d. Vasiliu Pușcariu, zelosulă pro- 
topopă ală respectivului tractă, ca președinte, prin o vor-

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

CAPITOLULU XVII.
Tota mal departe prin continentula misterioșii. — Despărțirea de 
Arabi. — 6menil lui Stanley îșl perdu curagiulu. — Ținuturi tare 
împoporate. — IncunjurațI de canibali. — O tabără în codrii stră
vechi. — Amenințați de o furtună neașteptată. — O tristă di de 
anula nou. — Lupte și 6rășl lupte. — După nord, âră senina. — 
Una ataca pe neașteptate. - într’o posițiune câtu se pote de grea.— 

Dumnedeu portă de grijă și acum.

Dimincța dilci de 28 Decembre, când călătorii 
noștri aveau se plece mai departe, era norosă și po
somorită. O negură desă se așezase de-a lungulă rîului 
și împedcca privirea spre țărmuri. Fețele omeniloru 
lui Stanley ancă pare-că erau cuprinse de o asemenea 
negură; cu toții erau triști și gânditori.

In sferșită, cam pe la nouă ciasuri strălucitdrele 
rade ale sorelui isbutiră a alunga negurile, și undele 
rîului începură a se umple de lumină și dc viață.

Să plecămu, prietenii mei", clise inimosulă nostru 
călătorii, „și fie, ca călătoria nâstră să aibă sferșituhi 
celă mai bunul"

„Flotila se îndreptă spre loculiî în care Tippu-Tib 

îșl aștepta , pe soții, de cari acum avea să se despartă. 
Din depărtare ancă pătrunseră la urechile celoră din 
luntri tonurile unei melodidse și seriose cântări. Erau 
Arabii, cari se înșiraseră de-a lungulu țcrmurelui și 
cari își luau rămasă bună în chipulă acesta sărbăto
reștii de tovarășii loru de drumu de până acum. Stanley 
era așa de impresionată, încâtă nu era în stare a mai 
rosti nici unu cuventă; soții Iul plângeau ca nisce copii 
și salutau pentru cea mai de pe urmă oră cu mânile 
pe cântăreți.

Călătorulu nostru nu avea atâta vreme la’n-de- 
mână, ca să mai potă debarca âncă odată. Elă făcu 
semnă celoră dela cârmă, și astfelă vasele apucară pe 
rîu în josă. Duiosulă cântecă ală celoru de pe țer- 
mure se perdu încetulu cu încetulă.

O întristare adencă cuprinsese inimile credincio- 
șiloră Vangvana și Vanyamvezi. In zadară se încerca 
Stanley să învcselescă din nou pe gânditorii săi soți, 
în zadară căuta elă să insufle din nou curagiă în piep
turile, care de altfelă erau pline de cea mai ardătore 
iubire față de densulă. Se părea, că durerea lâncedise 
cu totului totă pe tovarășii călătorului nostru, de 6re-ce 
vâslele de-abia se mai mișcau din când în când în 
mânile loră. Cârmaciulă Uledi fu celă dintâiu, care 
mai prinse inimă. Elă încerca de repețite ori să-i în
duplece pe soții săi a întona cu toții ună cântecă în- 

veselitoru, îndemnurile sale insă nu aflară nici ună ră- 
sunetă și glasulă său trebui de asemenea să amuțescă.

Intr’accea vasele mânate de cursulă celă repede 
ală lui Livingstone înaintau cu putere în josulă ma
relui rîu. Pe amendoij țermurii se observau sate nu
merose. într’ună locă călătorii noștri numărară patru- 
spre-decc sate unulă după altulă.

In fliua dintâiu călătoria nu fă împcdecată prin 
nici o greutate, într’a doua însă năcazurile și începură 
din nou. După-ce flotila trecu do îmbucătura rîului 
laterală Kasuku, se apropia de sătulă mai mare Kisanga- 
Sanga, care era încunjurată de mai multe sate mai mici. 
Abia fură zăriți omenii noștri, și îndată și răsunară 
uriașele buciume de răsboiă. După câte-va clipite unu 
mare numără dc luntri pline cu bărbați gata de luptă 
se îndreptară spre vasele călătoriloră noștri.

Stanley se retrase cu flotila sa mai la Jmijloculă 
rîului și împărtăși prin tălmaciulă său indigeniloră, că 
n’a venită ca să porte răsboiă cu ei, și că-i râgă, să’lă 
lase să trecă în liniște mai departe. Așa ceva însă nici 
prin gândă nu le trecea sălbaticiloră. „Acesta este 
rîulu nostru," ițiseră ei, „și decă nu vă veți întdree în
dărătă, ne vomă lupta cu voi și vă vomă mânca!"

Pe când călătorulă nostru umbla să se înțelegă 
cu canibalii, iată că și dela celălaltă țermure începură 
a se apropia mai multe canoe, din care se aucțiau ur- 
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bire plăcută, în care arătândă și esprimândă bucuria ce 
o are cândă se vede în mijloculă acelora, cari cu d-sa 
dimpreună sciu și suntă gata a suferi tote și a se opune 
bărbătesce tuturoră pedeciloră și neplăcerilor^ ce ni le 
causeză dușmanii neamului nostru — dechiară ședința 
deschisă.

Conformă regulei, se procede la cetirea protocolului 
luată în ultima conferință, ținută paremi-se în Năsală, 
însă din lipsa aceluia nu s’a putută efectui, de-6rece și 
astădR se află la Pre Ven. Consistoră spre aprobare.

Urmeză apoi propuneri, dintre cari voiu aminti nu
mai cele mai momenthse. Anume s’a propusă a se în
ființa bibliotecă tractuală, din care să se adape cu lec
tură atâtă preoții din tractă, câtă și străinii. Propunerea 
a fostă primită, și s’a alesă bibliotecară în persona preo
tului din Santiona, aici s’a decisă a se aședa și biblioteca.

Presidiulă întrebă’, decă sa înființată magazină de 
bucate în cutare-va parochii, la ce primesce ca răspunsă, 
că în unele comune sa înființată, er’ în altele s’au făcută 
numai proiectă spre acelă scopă.

In acestă conferință s’a cetită și o disertațiune. 
Tema luată spre tractare a fostă fhrte frumhsă, d-lă di- 
sertante însă a trecută peste densa numai fugitivă, ba a 
abusată de paciența membriloră conferenții, făcândă câ
teva propuneri, ceia ce a face într’o disertațiune este ne
admisibilă și contra tuturoră reguleloră.

De altmintrelea conferința a decursă liniștită, discu- 
tându-se cu sânge rece obiectele puse la ordinea dilei. 
Finindu-se lucrările presidiulă mulțămesce membriloră 
pentru paciența și interesarea arătată în totă decursulă 
desbateriloră, și îndemnându-i la activitate dechiară șe
dința de închisă. Apoi a urmată prândulă.

Voiu să observă în genere unele: Conferințele nhs- 
tre tractuale ar fi bine să dureze barem! o di întrâgă și 
acesta fiindcă în cele mai multe cașuri se aducă propu
neri pe tapetă, cari pretindă a fi discutate timpă mai înde
lungată. Pe lângă acesta noi preoții ne putemă esercia 
mai bine și în arta oratoriei în parte observândă regu- 
lele parlamentare. Să ținemă contă de tote.

Nu potă să nu amintescă ceva și despre reuniunea 
docențilorâ din acelă tractă, ținută totă în acea (J1 și eră 
sub presidiulă M. 0. D. Protopopă tractuală. Și aici ună 
docente a ținută o disertațiune din sfera învățătorăscă. 
Ceea ce îmi trase mai tare luarea aminte a fostă salu
tarea cu care d. Petru Grama, docențele din S. Jude și 
marele pricepătoră de industria domestică — întâmpină 
pe frații săi colegi. Le dise acestora, că deși calea pe 
care au să mârgă este forte spinăsă și împreunată cu 
multe pedeci ce li se pună atâlă din partea voitorului 
de rău a tuturoră lucruriloră câtă și din partea acelora, 
pentru cari au a se lupta și osteni; totuși fiecărui co
legă ala său să-i zacă la inimă singură numai educa- 
țiunea poporului. Ceea ce forte bine observă G. Vintila 
când cjice, »că tată greutatea să-o punemă pe schia, pe 
învățămentulă poporului din a căruia sudore trăimă, dela 
cornulă aratrului și pănă la biroulă consiliarului să ne 
fiă devisa, înaintarea poporului printr’o bună educa- 
țiune.44

In urmă arătă bravulă docente câtă de necesară 
este industria domestică pentru poporulă nostru, îndemnă 
pe colegii săi să-și pună totă nisuința întru învățarea 
aceleia, câtă de bine să-o propună prunciloră în scolă. 
Elă încheiă învitândă pe toți colegii săi, precum și pe 
aceia din poporă cari voră voi, la cursulă pentru însu
șirea industriei domestice, precum și pentru învățarea 
aurăritului și coloritului, ce va avea locă în vera acâsta 
în S. Jude.

Progresulă să ne fiă devisa tuturoră câți suntemă 
conducători și învățători ai scumpului nostru poporă. Se 
nu uitămă că suntemă mulți și în unire, în înțelegere 
frățâscă contribuindă fiecare cu sinceritate amăsurată 
puteriloră sale materiale și spirituale putemă să facemă 
fhrte multă. Ajută ți Române și Dumnezeu îțî va 
ajuta! — _________ P.

Societatea pentru îngrijirea studențiloril 
bolnavi în Viena.

Publicămă cu plăcere apelulă de mai josă, atrăgendă 
asupra lui atențiunea Româniloră. Societatea pentru în

mătorele sălbatice strigăte: „Ile, he, carne, carne! O 
să avemă carne din destulă! Bo-bo-bo,bo-bo-bo-bo-o-o-o P

Ticăloșii și începură să arunce cu dardele loră 
asupra călătoriloru noștri. Una din acestea era aprope 
să’lft lovescă pe Stanley; D-deu însă îlă apăra și de 
astă-dată. După o luptă de vre-o câte-va minute și 
după-ce călătorii noștri slobodiră câte-va salve, sălba
ticii o luară la sănătosa și flotila ’și putu urma mai 
departe drumulu său. Omenii lui Stanley prinseră mal 
multe scuturi de ale sălbaticiloru, ce plutiau pe apă, 
pentru a le întrebuința la casă de lipsă spre apă
rarea lorii.

După-ce mai înaintară ancă o bună bucată de 
locă, călătorii noștri să opriră la nisce tufișuri dese și 
încurcate, celu mai plăcută locă de petrecere ală liipo- 
potamiloră și elefanțiloră. Ca să se potă apăra de săl
batici, ei trebuiră să facă o îngrăditură înaltă și pu
ternică. Abia gătaseră omenii lui Stanley lucrulă, și 
iată se și audiră signale de răsboiă dintr’ună sată de 
pe cealaltă parte a rîulul. După câte-va clipite se și 
văduvă mai multe canoe de ale indigeniloră înaintândă 
spre tabără.

De ore-ce începuse a se însera, sălbaticii nu se 
luară de astă-dată la luptă, ci numai le făcură cunoscut că- 
lătoriloră noștri, că a doua di voră veni din nou, îi voră 
prinde pe toți, le voră tăia capetele, îi voră pune în

grijirea studențiloră bolnavi în Viena esistă dela 11861 și 
de atunci îngrijesce de sărmanii studențl bolnavi, fără 
deosebire de naționalitate, cari studiază la scolele superihre 
din Viena, cheltuindă societatea pe fiăcare ană colosala 
sumă de 10,000 fi. Prin urmare Românii cu dare de 
mână împlinescă ună actă de binefacere și de umanitate, 
contribuindă și ei la sporirea fondului societății, căci mulți 
studenți români an aflată și află îngrijire părintescă în 
cașuri de bolă:

A P E L U.
Una din instituțiunile cele mai nobile ale filantro

piei, aceea, care stă sub protectoratulă înălțimei Sale i. 
r., principelui de coronă, archiducele Rudolfă, „Societatea 
pentru îngrijirea studențiloră bolnavi din Viena,* fundată 
de cătră neuitatulă amică ală studențiloră, Ioană de Op- 
polzer, serbeză în Noemvre a. c. iubileulă său de 25 
de ani.

Mai bme și mai espresivă decâtă tate vorbele de 
laudă ce s’ar pute consacra activităței ei umane, docu- 
mentâză cifrele următare:

Ea a îngrijită mai bine de 2760 studenți în cașuri 
de bolă, ce au durată adese-ori luni întregi în secțiunea 
ei propriă din spitalulă generală din Viena, cu o cheltu
ială de 115.400 florini, ea a mijlocită trafamentulă am
bulatoriei! grătuită la 41,700 bolnavi, a cheltuită 36,810 
florini pentru medicamente, ape minerale, băi, instrumente 
și altele; vre-o 1000 studenți au fostă adăpostiți în sta
bilimente de cură; în totulă a întrebuințată suma de 
204,160 florini pentru scopurile sale și prin acestă — 
fără cea mai mică urmă de deosebire între confesiuni și 
naționalități, — a conservată multoră familii ună sprijină 
indispensabilă, a păstrată statului cetățeni valid! și a scu
tită țările și comunitățile de cheltueli însemnate.

Ună lucru mai mare încă trebue însă să se obțină 
pentru viitoră. Scumpirea generală a vieței, posibilitatea 
unoră accidente generali și comune, luarea în considera- 
țiune a posițiunei triste aceloră studenți, cari, sculați de 
pe patulă de bolă, nevoeși de ajutoră ulterioră, în luptă 
ueegală a organismului loră slăbită încă cu greutatea ne- 
voiloră prea adese-ori sucumbă, tote aceste ne silescă 
în fața dilei de iubileu de-a mijloci înființarea unui

fonda de iubileu
menită de a procura studențiloră reconvalescenți întărire 
completă și de a asigura societatea în casulu unoră fur
tuni, ce ar năvăli pe neașteptate.

Rugămintea nostră să îndreptă în primulă rendă 
cătră acei fericiți, cari nu cunoscă nevoea și miseria, 
seu nu le cunoscă din propria esperiență, pe cari îi dore 
inima, când vedă pe alții cum sufere și cadă sub lovi
turile puternice ale sortei, și care posedă aceea ce d’abia 
dă omului demnitatea întregă: mila și bucuria de a face 
bine. Mari sunlă jertfele ce trebue să aducă în dilele 
năstre, de orece binefacerea e invocată din ce în ce mai 
multă, cu atâtă mai înaltă însă e datoria ce au de îm
plinită.

Pe urmă ne adresămă cătră toți aceia, cari au fostă 
părtași de îngrijirea societăței nostre, cari astăzi în po 
sițiunea civică asigurată îșl aducă aminte de dilele tre
cute ale esistenței ioră nevoiose, și fără să o rupă cu 
idealurile tinereței loră, între cari lucia recunoștința,în 
fruntea celorlalte, nu se potă sustrage dela datoria de a 
da tributulă ce-lă datorescă prietenului, care l’a scăpată 
odinioră.

Cine simte omenește, cine onoreză știința, cine iu
bește patria, cine cunâște recunoștință, să dee obo- 
lulă său.

Viena, în Iunie 1886.
Comitetulu iubileului societăței pentru îngrijirea stu- 

dentiloru bolnavi în Viena :1
Profesoră Albert, profesoră Bamberger, cons. de 

curte, profesoră de Brachelli, cons de curte, profesoră 
de Dittel, profesoră Eisenmenger, profesoră Ludwig, pro
fesoră de Neumann-Spallart, cons. de curte, profesoră de 
Oppolzer, cons. de curte, profesoră Schenkl, cons. de 
curte, rectorulă Schoen, cons. guvernului, superintenden- 
tulă armatei prof. Seberiny, prof. Siegel, cons. de curte, 
Rector magnificus de Zhisman, cons. de curte, profesoră 
Zimmermann, cons. de curte. Dr. F. Brentano, Dr. de 

frigare si-i voră mânca.... totu lucruri, care nu erau 
nici-de-cum atrăgătore. Ca să potă scăpa de canibali, 
Stanley porunci omeniloru săi, să se îmbarce âncă în 
decursulu nopții și să pornoscă mai departe.

Mai plutindu âncă câtă-va vreme, călătorii noștri 
ajunseră la îmbucătura însemnatului ‘ rîu laterală 
Lovva. De ore-ce tocmai începuse a cădea o ploiă 
repede și desă, se văzură siliți a poposi într’o pădure 
străvechiă, așa de desă și do uriașă, cum mai nu mai 
văduse Staley până acum. Iată cum se esprimă elă 
despre acestă pădure:

„Era ună tufișă câtă se pote de desă de ferigi, 
de palmi tineri, de ardeiă. sălbatică, de viță sălbatică, 
de plante de .cauciucă, etc. Dc-asupra acestei țesături 
nespusă de încâlcite se împletcciau între olaltă ramu
rile rubiaceoloră, ale gabaniloră, ale arboriloră de bum- 
bacă, ale palmiloră de ulciă (elaeis), ale smechiniloră 
și ale arboriloră de gummi. Aici este patria elefan
tului. Numai elă este în stare a pătrunde printr’ună 
astfelă de desișă. — Câtă viață este într’o asemenea 
pădure?... De multe ori se aude vorbindu-sc despre 
„misteriosa tăcere a pădure!,“ în ținuturile tropice însă 
pentru ună observatorii destulă de atentă nu este nici 
odată tăcere.

(Va urma.) 

Arlt jun., Dr. A. Back, Dr. A. Bass, inginerulă civilă Ber- 
kowilsch, avocatulă Dr. A. Bing, avocatulă Dr. Braun, 
mediculă primară Dr. Englisch, medieulă de corvetă Dr. 
Fischer, Dr. G. C. Fulda, Dr. E. de Herzfeld, Dr. F. la- 
risch, inspectorulă M. Kronig, Dr. E. Leisching, Dr. C. 
Linder, judele Dr. S. Lowe, avocatulă Dr. M. Munzer, prof. 
Dr. Rainer de Reinohl, avocatulă Dr. E. Pokorny, Dr. S. 
Reiter. V. K. Schembera, președintele societății Concor
dia, prof. Dr. A. Seidl, mediculă primară Dr. Standthartner, 
Dr. A. Steidl, deputată, Dr. S. Teunenbaum, cons. guver
nului Wien, stud. med. A. Flachs, stud. phil., M. Lede- 
rer, stud. phil. V. C. Lekusch. stud. jur. H. de Oppolzer, 
ingineră H. Pines. stud. pharm. M. Sch'warz, stud. jur. 
R. de Vivenot, când. med. E. Wiener.

Dări voluntare se primescă de către toți membrii 
comitetului, de cătră cancelariile rectorateloră universi- 
tăței, politechnicei, și ale înaltei schle de agricultură, de 
care se va da semă prin publicitate.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.<)

MUNCHEN, 16 Iuniu. — Prima Cameră, 
a dietei a alesă o comisiune de 12 membri, 
care să primdscă lămuriri din partea ministrului 
în privința întroducerei regenții și a neașteptatei 
schimbări pe tronultt Bavariei. Ședințele amin
titei comisiuni se ținu secrete. Din secțiunea 
cadavrului regelui resultă, că în scăfârlia, în 
creeri și în pelițele sale s’au produsă schimbări 
de natură degeneratdre în mare gradă. Acestea 
au fostă pricinuite parte prin progresele aprin- 
derei, parte prin desvoltare abnormă. Ceremonia 
funebră se va face Duminecă.

PAR1SU, 16 Iuniu. — Comisiunea Sena
tului în desbaterea sa asupra isgonirii prințiloră 
a primită măsura cu șăse contra trei voturi. Cu 
tdte acestea se crede că proiectulă va fi votată 
cu o mică maioritate.

MADRIDtJ, 16 Iuniu. — Sgomotele despre 
încercări de revoluțiune din partea republicani- 
loră se desemnăză din parte oficidsă ca mano
peră de bursă.

Ultime sciri.
PRAGA, 14 Iunie. — Nisce Cehi, venindă 

din Germania pentru a visita teatrulă cehă din 
Praga, mulțimea a plecată ca să le ăsă înainte 
și, cu tdtă apărarea poliției, a voită să facă o 
demonstrațiune pe ulițe. — Din acăsta a resul- 
tată UDă conflictă cu poliția. S’au făcută nume- 
rdse arestări.

TRIEST, 14 Iunie.—Ună nou casă de coleră 
sporadică, urmată de mdrte, a fostă constatată. 
Administrația ia t6te precauțiunile cerute.

DIVERSE.
De pe albumulă unei dame frumose. — »Femeea 

este edițiunea de luxă a omenimei scosă prin natură pe 
hârtiă japoneză. Acesta edițiune prosperâză bine într’o 
bibliotecă închisă într’ună dulapă de sticlă, în dosulă 
perdeleloră de mătase său de catifea; însă ea este prea 
fină legată pentru ca ună omă înțelepții să-o porte în 
geamantanulă lui în decursulă lungei călătorii a vieții.44 
— »Falsitatea este ală șeselea semță, pe care natura 
l’a dăruită femeiloră.* — „Atacurile de nervi suntă o 
armată ce se susțină permanenta și e provătfută cu cele 
de lipsă chiar și în timpa de pace; Migrenele (durerile 
de capă) suntă soldații concediați, pe cari ii chiamă la 
arme în timpa de răsboiu; Lacrimele și leșinele, suntă 
o gardă mobilă care se pune în mișcare, când țera e în 
periculă.44

Bibliografia.
„Parlamentar*, foiă politică, apare în fiăcare Du

minecă. Redacțiunea și administrațiunea: VII Lerchen- 
felderstrasse 25, în Viena. Abonamentulă pe ană 11 fi., 
pe jum. de ană 5 fl. 50 cr., pe pătrară de ană 2 fi, 75 
cr., pe lună 95 cr. ‘Parlamentar44 luptă pentru auto
nomia pophrăloră. Dr. Zivny, editorulă și redactorului 
responsabilă, trateză în fiăcare număra cestiunea auto
nomiei poporeloră, neuitândă niciodată a pune pe Ro
mâni deopotrivă în renda cu celelalte popâre.

* * *
Convorbiri literare, revistă lunară, sciențifică-lite- 

rară; apare în București, sub direcțiunea d-lui Iacobă 
Negruzzi. Prețuia abonamentului pe ana: 20 franci ; 
pentru Transilvania, Bucovina și Ungaria 15 franci. Nr. 
2 dela 1 Maiu are următorula sumara : Ionă Ghica, — 
Corespondență cu V. Alexandri; G. Bengescu Dabija — 
Pygmalion, regele Feniciei (Actulă II); N. Gane — Aga- 
tocle Leușteană (novelă); George G. Bengescu — Vasile 
Alexandri; Papadopulo Calimah — Două rânduri din is
toria schleloră în România; Academia română; Elena 
Sevastosă — Poesii poporale; Bibliografia.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Cursul ii la bursa de Viena
12 din Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 106 40 
Rentă de hârtiă 5°/0 • ■ 95.— 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 153.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.40

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120.25 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................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............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 120.10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.10
Renta de hărtiă austriacă 85.25
Renta de arg. austr. , . 85 90
Renta de aură austr. . . 116 75
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................ 881 —
Act. băncel de credită ung. 289.75
Act. băncel de credită austr. 282 50
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... lO^/a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90
Londra 10 Livres sterlinge 126.25

Bursa de Bucurescl.
Cota oficială dela 30 Maiă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 93Va
Renta rom. amorf. (5%) 951/. 96—

» convert. (6°/„) 87>/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 105— 1053/4

„ )> (5°/0) . 88^ 89—
» » urban (7°/0) . . 102i/4 102—

, (6°/0) • 93— 933/4
’ . » (5%) • • 87— 87Va

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

« > » Națională 2.20 2.25
Aură contra bilete de bancă . . 14 40 15.55
Bancnote austria ce contra aură. . 2.Ol1/2 2.02 Va

<§âștigu sigurul
Persone solide din ori-ce clasă, cari voiescă a sg 

( ocupa cu vendarea hârtiiloră de Stată și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformă Art. XXXI, din anulă 

i 1883, cu plata lorO în câșturî (rate) se angajeză orî 
și unde cu condițium ftirte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se p6te câștiga fără capitală și fără ri- 

1 zică cu ușurință jl. 100 până la fl. 300 pe lună.
Oferte cu arătarea ocupațiunei presente suntă a să 

adresa: An die

Hauptstădtische Wecliselstuben-Gesellscliaft

, ADIaER & O—, Budapest,

-L Comandele din afară se vorft esecuta cu cea mai mare punctualitate.

Grand Magazin de mode și confecțiuni pentru dame 
Kovâsznai Keresztesi

Brașovu (Piața mare)
Recomandă dapositulu loru din nou și fdrte bogatu asor

tată cu materii moderne pentru rochii de dame precum: Satin 
Lyon-, Faille-, Mervilier, Catifele, Beige de lână, (Noutate), Eta
mine, Creppe-Loden și Cachemire negre, precum și în t6te colo
rile moderne.

Asemenea Creion de spălatu, Satin și Fail cu cele mai 
nouă si frumdse desenuri.

Chiffon, Chirting și pânză în tdte lățimile veritabile din 
fabrica lui Benedict Schroll.

Umbreluțe și umbrele în fdrte bogatu asortimentu. Mănuși 
de piele, de mătase și de ață în tdte colorile potrivite rochii! oră.

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

Se primescu comande pentru confecționarea de rochi de 
mirdsă, rochii pentru promenadă și casă, precum și Mantale pen
tru ploiă, Mantile și mantilets după fasonulă celu mai nou.

1

L-
CD

O 
O

05

Atente la tata tataici
se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoru 
prin mandate poștale.

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

PREȚUL# ABONAMENTULUI ESTE:

*l2
E

Pentru Austro-TJngaria-.

pe trei luni..................... . . . 3 fi. —
„ șăse luni..................... . . . 6 fi. —
„ uni) anu..................... . . . 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni ....
„ săse luni..................... ... 20 „

,, unii anu..................... ... 40 „

Comandele din Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

Mersulu trenurilor!!
pe linia Predealil-Budapesta și pe ținia Teiușîi-Aradîî-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealâ-Buda pesta Budapesta— l®redealfi
/

Bucurescl

Predealu (
(

Trenfi 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenfi 
omnibus

Trenfi 
omnibus

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

persâne

Trenfi 
omnibus

Timișă

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Aiudă 

iJVințulă de susă
Uiâral 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clnșin

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-V ăsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare
P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35
104
1.30
1.39
2 07
3 08
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.89
3.55
4.06

Viena 3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21

3.15
7.29
8.27

6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușfi 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Cop șa mic< 
Mediaș ă 
Elisabetopole 
Slgișăra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovft
Timișă

( 
(

(
(

susă

10.01
1026
10.52
12.37

1 36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

Predealu

Bucurescl

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose.

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2.11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

»

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14
.1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

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

Budapesta- Iradft-Teiușft.Teiușft- kradtV-Budapesfa

’»»■
Trenfi 

omnibus
Trenfi 

omnibus
Trenfi de 
persâne

Trenfi de 
persâne

Trenfi 
accelerații

Trenfi 
omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56
|

Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 < — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oziviiivik / 11.12 — 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Arad ii 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619.
D’eva 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 Rraniclca 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

2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53
3.16 — 5.10 | Vințulă de josă 11.04 — 1.22

Budapesta 6.50 — 8.16 Alba-Iulia 11.19 / — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradft-Timișâra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenfi Trenfi de Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibus persâne persâne persâne omnibus omnibus

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

Timișdra-Aradfr Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi de Trenfi Trenfi Tronii Trenfi
persâne persâne omnibus omnibus omnibus 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 —
Nemeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulu nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1,35 —


