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Brașovu, 5 Iunie 1886.
Cu unii deosebită interesă trebue să urmă- 

rimft cele ce se petrecu în Anglia în cestiunea 
irlandeză, care a devenită cestiune mare de prin
cipiu. Și în adevără că nici nu p6te să fiă in
diferentă pentru popdrele din statele constituțio
nale ale Europei modulă cum se va resolva 
conflictulă dintre Anglia și Irlanda; căci aici 
stămă față nu numai cu ună stată vechi u civi- 
lisată, ci și cu o monarchiă, din care a isvorîtă. 
constituționalismulă, ce se practică a^i, bine ori 
rău, pe continentulă europănă.

In specială Ungurii se laudă a fi discipulii 
cei mai credincioși ai doctrineloră constituționa
lismului englesă și nu numai odată vorbitorii din 
dieta ungară s’au provocată la esemplulă An
gliei. Ar fi bine dăcă și acum ară urmări cu 
atențiune t6te enunciațiunile ce se facă de cătră 
corifeii guvernului și parlamentului engleză în a- 
facerea pacificării Irlandei. Vedemă însă cu pă
rere de rău, că pressa maghiară, parțială și es- 
clusivă ca totdâuna, se pronunță pentru lorzii ne
sățioși de a domni, cari nu voră să audă de o 
sinceră și o durabilă împăcare cu Irlandezii asu
priți și prin urmare nemulțămiți.

Scimă că cabinetulă Grladstone nu s’a inti
midată prin votulă camerei comuneloră, nefavo
rabilă bilului irlandeză. Elă a cerută dela co- 
r6nă disolvarea parlamentului și regina s’a învoită 
să facă guvernulă încă odată apelă la țâră, ca 
să’i afle, cum <jice Grladstone, părerea asupra celei 
mai importante și totodată celei mai simple ces- 
tiuni, ce a fostă supusă de o jumătate de seculă 
judecății ei.

Interesante suntă principiile ce le desvâltă 
vestitulă omă de stată ală Angliei, actualulă 
șefă ală cabinetului, Mr. Grladstone, în manifes- 
tulă ce l’a adresată alegătoriloră săi din Mid- 
lothian.

înainte de tâte, d. Grladstone combate mă
surile coercitive propuse încă în luna lui Ianu- 
ariu de cătră conservativi, pe cari — dice elă 
— evenimentele nu le justifică. Elă, Grladstone, 
s’a hotărîtă a urmări altă metodă, nu de siluire, 
ci de împăcare, înțelegendu-se cu colegii săi din 
cabinetă d’a cerceta dăcă n’ar fi cu puțință să 
se dea Irlandei o dietă propriă în nisce condi- 
țiuni ce le pretinde onârea și integritatea impe
riului. Anglia va avă să se pronunțe, dice Grlad
stone, pe care din cele două drumuri voesce să 
apuce : ca guvernulă să întrebuințeze măsuri co
ercitive, ori să li se dea Irlandeziloră autonomia, 
regulându-și ei inșiși afacerile interne. Grladstone 
contestă adversariloră politicei sale dreptulă de 
a respinge proiectulă sub pretextă că s’ar slăbi 
uniunea Angliei cu Irlanda.

Acăstă uniune care voimă să o modificămă, 
dice Grladstone, este adi numai pe hârtiă, do
bândită prin forță și amăgire; ea n’a fostă sanc
ționată nici odată prin voința poporului irlan
deză. Dăr Irlanda nici nu cere delăturarea to
tală a uniunii, ci numai o dietă provincială, 
fără acele prerogative prin care s’ar pută peri
clita interesele imperiului. Irlanda a primită cu 
bucuriă acele disposițiuni, prin care i se garan- 
tăză minorității scută și apărare.

Celă mai importantă pasagiu din manifes- 
tulă lui Grladstone este acela, în care arată fo- 
lăsele ce trebue să le aducă cu sine politica sa 
conciliantă. Elă numără următărele mari și ne- 
contestaăile folăse: consolidarea unității imperiu
lui, sporirea tăriei sale, delăturarea certeloră cu 
Irlanda, desvoltarea tuturoră resurseloră țării, spă
larea onorei Marei Britanii de acea pată, ce după 
părerea întregei lumi civilisate o pdrtă pe frunte, 
în fine restabilirea vadei parlamentului centrală im
perială fi adevărată progresă ală afaceriloru în
tregei țări.

Cetindă acestă importantă manifestă, n’amă

outută să nu ne reamintimă stările năstre de aici 
și să nu facemă asemănare între sărtea Irlandei 
și a Transilvaniei.

Hegemonii conservativi dela noi nu facă de 
ună lungă șiră de ani încăce decâtă de a între
buința totă felulă de măsuri coercitive și escep- 
ționale în contra Ardeleniloră, și contra Româ- 
niloră în generală. Ce au dobândită prinacăsta? 
Ce vadă ’și-a câștigată Ungaria în lumea civili- 
lisată ? Cum s’au desvoltată resursele țării și cum 
au înaintată afacerile ei ? Cum s’a consolidată 
statulă și cum s’au delăturată certele și nemul- 
țămirea din țără ?

Vedemă cu toții câtă de durerăse suntă re- 
sultatele politicei de sforțare și de sdrobire și de 
aceea dorimă în interesulă Angliei, ca princi
piile lui Grladstone să iasă învingătăre.

Regele Ludovici II alft Bavariei.
Crisa dinastică din Bavaria s’a terminată într’ună 

chipă cum nu se aștepta nimenea. Nenorocitul^ rege Lu- 
dovică II a căutată și șl-a găsită mortea într’unulă din 
lacurile casteluriloră.

Starea mintală a regelui inspirase în timpulă din 
urmă familiei sale și celoră ce-lă înconjurau legitime în
grijiri. Elă relus.ise de a mai comunica cu miniștrii săi 
și afacerile statului nu se mai expediau de multă decâtă 
prin mijlocirea secretariatului curții. Mai în urmă mo- 
narhulă, cufundându-se și mai multă în singurătate, a 
retușată să mai primâscă și pe secretarulă său, și hârti
ile pentru cari se cerea semnătura regală i se transmi- 
tău seu prin câte ună văietă său prin peruchierulă cur
ții. Intr’aceea, mania bolnăviciăsă a regelui de a con
strui neîncetată castele sumptuose lua proporțiunl din ce 
în ce mai funeste pentru echilibrată listei civile. In Sfâr
șită, în (filele din urmă, elă începuse să comită acte ne- 
îndoiăse de nebuniă și să manifeste tote simptomele unei 
băle mintale ală cărei nume e cunoscută în sciință. In- 
tr’o di elă chiamă prin peruchierulă său pe ună tânără 
funcționară, ginere ală ministrului de justițiă, și ’i trans
mite ordinulă intimă de a forma ună nou ministeră. Altă 
dată asistă 'la una din representațiunile nocturne, cari se 
dau numai pentru elă singură la teatrulă celă mare din 
Munich; după ce spectacolulă se sfîrșeșce, regele dă or
dină actoriloră să reîncepă; unulă din ei se scusă, (fi- 
cândă, că este prea ostenită; regele, înfuriată, îi sparge 
ună pahară cu apă în capă. In altă di, întâlnindă ună 
jandarmă, a cărei figură îi place, îlă invită la masă și la 
deșertă îi face cadou... ună armoniu ; apoi sărbătoresce 
diua unuia din soldații săi, prânzește cu dânsulă, ține 
ună discursă pentru a’i celebra meritele și ’i oferă ună 
buchetă de rose.

Acăstă purtare extravagantă și neîngrijirea de ori 
ce afacere au făcută pe membri familiei regale să ia o 
resoluție estremă: regința s’a încredințată prințului Luit- 
pold, — după ce se luase pentru acâsta și consimțămân- 
tulă lui Bismark. Impresia pe care a produs’o asupra 
regelui acăstă decisiune a sguduită și mai multă slăbitu’i 
sistemă nervosă. începuse să vadă în toți din jurulă său 
câte ună trădătoră și de sigură, intr’ună accesă de ma- 
niă a persecuțiunei șl-a pusă capătă dileloră, înecându-se 
în laculă Starnberg.

Astfelă se sfârșeșce una din carierele regești, care 
se deschisese sub cele mai strălucitore auspicii. Tânărulă 
rege Ludovică II era înzestrară cu cele mai nobile cali
tăți ; sub domnia lui, Munichulă ară fi putută să ajungă 
centrulă literară și artistică ală Germaniei. Cu încetulă, 
speranțele ce se puseseră într’ânsulă au începută să dis
pară una câte una, și așa elă măre nebună, lăsândă în 
analele domniei sale mai multe date interesante pentru 
ună fisiologistă, decâtă pentru ună istorică.

Telegramele sosite din Munchen și din Berg ne dau 
amărunte despre mârtea regelui Ludovică.

In (fiua de 13 Iuniu n. pe la 63/4 6re după amâdi 
regele plecă la preumblare în parculă din Berg cu doc- 
forulă alienistă Gudden, ajungândă la loculă numită 
„parculă cerbiloră11 tocmai la țărmulă lacului Starnberg. 
Țărmulă nu e prăpăstiosă, dâr laculă e cam adâncă în 
acestă locă. Regele s’a desbrăcală de jachetă, șl-a luată

pălăria de pe capă și a sărită în apă. Doctorală Gudden 
sări după elă să-lă scape. Urmele dela țărmure și din 
Iacă arată, că între amândoi a fostă o luptă cumplită, 
că ună corpă, și anume ală doctorului Gudden, a fostă 
trântită la pământă; apoi alte urme în Iacă arată, că 
regele a înaintată în Iacă. Jacheta și pălăria regelui 
pluteau pe Iacă și așa s’a dată de urma loră. Dispari- 
țiunea loră s’a observată pe la 9^ 6re sera, fiind-că 
nu să întorseseră in castelă. Dr. Gudden, ună bărbată 
în vârstă, de statură mijlociă, dăr puternică, să încre- 
(juse pre multă în sine, de a plecată singură la preum
blare cu regele și n’a luată și servitori.

Căutândă personalulă castelului prin parcă pe cei 
doi dispăruți, abia pe la ll1/a 6re a observată Dr. Măller 
pălăria și haina regelui pe Iacă, âr umbrelele erau pe 
țărmure. Apoi ună corpă se ivesce la suprafața apei, 
îlă scotă pe uscată, era corpulă regelui. îndată după 
aceea se scâte și corpulă doctorului Gudden din apă. 
Dr. Muller observândă încă semne de viâță, încercă t6te 
mijlâcele, chiar și inspirațiunl, dâr înzadară. Pela 12 
ore din nopte se constată mortea. Corpulă lui Gudden 
avea mai multe lesiunl, mai cu sâmă la gâtă, la nașă 
și la față. Se crede că a fostă sugrumată și cufundată 
în apă de regele. La frunte să vădă asemenea urme, 
că Dr. Gudden a primită o lovitură; partea dinainte a 
unghiei dela degetulă mijlociu ală mânei drepte e jumă
tate deslipită. Lesiunile de pe fața doctorului erau pri
cinuite de unghiile regelui și jachetele amândurora pre
cum și pardesiulă regelui s’au găsită sfâșiate de pe trupă. 
Prin urmare totulă arată, că între cei doi nenorociți a 
fostă o luptă violentă

încă Vineri, 11 Iuniu, regele s’a esprimată de re- 
pețite ori că se va sinucide. Elă ceru de mai multe 
ori otravă și șl-a esprimată părerea, că se va arunca 
din castelă. Pe la 2 ore nâptea ceru să se urce în 
turnă, dâr servitorulă pretextă că nu găsescă cheile. 
Dr. Gudden fu chiămată când regele voi să se urce în 
turnă, i se puse în cale și-lă înduplecă să se întorcă în- 
dărătă. Acăstă s’a întâmplată în Hohenschwangau. Fața 
regelui se schimbase grozavă. încă cu săptămâni înainte 
scrisese la medici din Munchen să-i dea >mijlăce ce se 
disolvă lină." Tote aceste scrisori au căzută în mânile 
ministerului. Chiar și mama regelui primise dela fiu-său 
o scrisăre, în care îi spunea că se sinucide.

Fiindă dusă-la castelulă Berg, regele se purtă atâtă 
de liniștită, încâtă Dr. Gudden telegrafă Duminecă după 
amâtfi, că „tăte mergă de minune." Când sosi fatala 
oră, regele îndemnă pe Dr. \ Gudden să nu ia nici ună 
servitoră. Astfelă regele isbuti în fine să se sinucidă, 
făcândă să cadă jertfă și Dr. Gudden.

Cadavrulă regelui Ludovică s’a transportată la 
Munchen și s’a așezată în vechea capelă a castelului, 
după ce a fostă secțată. Imormântarea i se va face 
probabilă Sâmbătă.

Kspulsarea prinților» di» Franci».

Propunerea deputatului Brousse privitâre la 
espulsarea prințiloră, care a fostă primită de 
camera francesă, este de următorulă cu
prinsă :

Art. I. De pe teritorulă republicei suntă și rămână 
eschișl capii aceloră familii, cari au domnită în Francia 
și moștenitoriloră loră imediațl după ordinea primoge- 
niturei.

Art. If. Guvernulă e împuternicită a interzice șe
derea pa teritorulă republicei și celorlalți membrii ai 
acestoră familii. Espulsarea se face printr’ună decretă 
ală președintelui republicei, dală în consiliulă de mi
niștrii.

Art. III. Celă ce va fi găsită că a vătămată inter- 
dicțiunea în Francia, Algeria, sâu în Colonii, va fi pedep
sită cu închisore dela doi pănă la cinci ani. După es- 
piarea pedepsei va fi dusă la fruntaria țărei.

Art. IV. Nici ună membru ală aceloră familii, cari 
au domnită în Francia, nu va pută intra în armată sâu 
în marină, nu va pută ocupa ună oficiu publică sâu 
esercita, ună mandată electorală.

Din Parisă se anunță cu data 15 Iuniu, că 
Senatulă a alesă comisiunea însărcinată a pre
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găti unu raportă asupra cestiunei espulsării prin- 
țiloră. Acostă comisiune se compune din nouă 
membri, dintre cari numai trei suntă păr
ți sâni ai espulsării.

Se crede totuși că va fi primită espulsarea 
și de Senatu cu o mică maioritate. Cornițele de 
Paris să fi declarată, că va asculta de lege și va 
merge la Londra. Elă nu va ascunde călătoria 
sa, căci nu se teme de demonstrațiuni din par
tea aderenților^ săi.

SOIRILE PILEI.
In parlamentul^ din Viena se aștâplă vii desbateri 

în cestiunea petroleului, care impedecă încheiarea pac
tului austro-ungarfl. Agitațiunea în Galiția e forte mare 
din causa favorurilor^ ce i se dau Ungariei.

Liferăn pentru stătu. Reuniunea de comerță și 
industrii din Brașovă — precum ni se raporteză — a 
adresată cu data de 14 1. c. o petițiune ministrului pre
ședinte Tisza, în care e rugată să acopere trebuința de 
cisme și pălării pentru gendarmeria r. u. și pentru po
liția statului esclusivă din Brașovă, precum și postavulă 
ce au să-lă predea postovarii de aci să lase a-lă lucra 
croitorii de aci. Sperămă — și avemă temeiu pentru 
acăsta — că ministru-președinte va satisface acestei do
rințe și astfelă va ajuta pe cismarii, pălărierii și croi
torii de aci.

—x—
Pentru articululă ce-lă scrisese Max Falk în „Pes- 

t'er Lloyd*  în contra archiducelui Albrecht, alegătorii săi 
din Aradă pregătiseră o telegramă de felicitare. Intr’a- 
ceea voinicosulă Max Falk publică în aceeași foiă scu- 
sele și iertăciunile sale. Atunci alegătorii săi opriră te
legrama. Acum de frică, că nu va mai păpa pe viitoră 
diurna de deputată, Max Falk a adresată alegătoriloră 
săi o scrisrire, în care dice, «că a publicată acele scuse 
și iertăciuni, ca să se termine neplăcutele incidente; de 
altmintrelea partea politică a arliculului nu și-o retrage; 
elă n’a cerută nici odată grația Curții, a abtjisă în virița 
sa la ranguri, titluri, distincțiuni, numai ca să’și rescum- 
pere independența; alegătorii să nu se înșele în elă, că 
dâră ar părăsi stegulă națiunii? „Budap. Hirlap“ aș
teptă acum dela Max Falk, să desfășure în foia sa stea- 
gulă tricoloră națională ală Ungariei și sub elă să lupte 
pentru Ungaria și pentru maghiarismă; să nu permită, 
ca doctrinele negre-galbene să se strecore în Ungaria. — 
T6te astea suntă vorbe gâle; cei din Viena le-au bă
gată pumnu în gură.

*) Mirmoleonulft (myrmecoîeon formicarins) cate unfi insectei, care’sT 
face nisce găurele iniei în pămentu, cu deosebire în locuri năsipose, și caută a 
atrage în ele insecte mai mici, mai cu semă furnici, pe care apoi le omoră si lo 
mănâncă.

**) Broșea mugi torc (rana inugiens) trăcsco mai cu soma prin locurile 
tropice și are unu ocăcăitu asemenea mugetului unui bou.

In Budapesta s’a duelată în dilele acestea contele 
Ludovic Horvath-Toldi, deputată dietalu, cu Vasiliu Seffer , 
colaboratorul^ lui „Egyetertris? Causa a fostă, că celă 
dintâi ar fi declarată, că pressa este singură, care a dată 
pricină la înscenarea turburăriloră din capitală. Seffer 
a fostă ușoră rănită de glonță la ună genunche, celă- 
laltă a scăpată tefără. Are hază acum, să vedl pe „pa 
trioții" încăerându-se.

—x—
Ministrulă de comunicațiune ungurescă a fixată ins- 

pecționarea administrativă a căii ferate Petroșem-Surducu 
pe 4iua de 21 Iuniu n.

—x—
Cu privire la afacerea militară vn Ungaria scrie 

„N. fr. Presse“ de Marți: «Foile guvernamentale un
guresc! se pronunță în articulele loră dela Rosalii fdrte 

satisfăcătoră asupra mersului, ce l’a luată afacerea mi
litară și declară, că în Ungaria n’a esistată nici vr’o 
cestiune a armatei, nici vr’o crisă a cabinetului. Din 
punctulă nostru de vedere nu putemă decâtă să dorimă, 
ca așa să fiă cum scriu foile guvernului ungurescă. Dică 
așa este, viitorulu ne va arăta “

—x—
In comitatulă Timișârei s’au revărsată apele. Peste 

20,000 jugăre stau sub apă. Apa e cafeniă de sămănă- 
turile de rapiță luate de valuri. Dăcă Timișulă nu va 
scădă, va fi amenințată și ținutulă Torontalului. In 
Timișâra spaima e cumplită de frică să nu fiă inun
dată orașulă. In multe comune valurile au ruptă mul
țime de case.

—x—
In noptea de Sâmbătă spre Duminecă ună hoță 

a Intrată în seminarulă română din Sibiiu și a 
furată mai multe vestminte dintr’o odăiă nelocuită.

—x—
Cetimu în .Epoca:*  , Aflămă că în timpulă șede- 

rei prințului Bulgariei în București au avută locă 
negociațiuni fârte importante întră guvernulă nostru și 
celă bulgară, relativă la niște evenimente seriâse ce să 
pregătescă în Bulgaria. Aceste negociațiuni, care ar fi 
avută locă după îndemnulă Germaniei, au fostă urmate 
după plecarea prințului Alexandru, de prințulă de Bat- 
temberg, fratele prințului Bulgariei?

—x—
„Voința Națională*  scrie: «După o corespondență 

din Roma, suntemă informați, că d. St. Ionescu Valbudea, 
junele nostru sculptoră, (bursier ală Statului) care ne-a 
trimisă anulă trecută frumosa statuă „Prisonierulă*,  pre
miată la esposițiunea din Parisă, a terminată la Roma 
o altă statuă intitulată: ,Invingătorulă.‘ Toți artiștii, 
cari au avută ocasiunea să vadă această statuă, au ad
mirată simplicitatea composițiunei, care intrunesce tote 
condițiunile artei statuare și știința esecuțiunei. Multe 
părți dintr’această statuă suntă tratate într’ună chipă 
magistrală. Ceea-ce caracterisează nouă concepțiune a 
d-lui Valbudea este o mare energiă. Lucrarea d-lui 
Valbudea este pornită din Roma la Bucuresci, fiindă des
tinată pentru muzeulă nostru de sculptură. D. Valbudea 
se ocupă acum cu compunerea unui grupă de mai multe 
persone pe care se prepară să îlă esecute pentru espo
sițiunea universală dela Parisă, din 1889. Intrircerea 
d-lui Valbudea în Bucuresci peste ună ană va înmulți 
numărulă artiștiloră, cari, eșiți din scâla nristră de Bele- 
Arte, ca d-nii Mirea și I. Georgescu, au făcută onrirea 
țărei loră chiar lângă artiștii din străinătate.

—x—
D-nii Moceanu și Velescu, distinșii gimnastici din 

Bucuresci, au plecată în Orienta. Se ducă la Constan- 
tinopolă, Alexandria, Cairă etc. pănă la’ Calcuta. La 
întorcere voră trece prin Londra. In irite aceste locuri 
voră da representațiuni.

—x—
Congresulă lucrătoriloră din Belgia, în privința oă- 

ruia ni se telegrafiază că s’au luată măsuri d’a nu se 
întempla turburări, s’a ținută în Bruxela în deplină li
niște. Congresulă a luată nisce hotărîri nu tocmai li- 
niștitore și anume: neîntroducendă guvernulă votulă 
universală, lucrătorii voră face grevă generală în totă 
țâra, care va incepe la 16 Augustă, diua serbării na
ționale belgiane, decă manifestulă ce-lă voră da atunci 
lucrătorii va fi oprită de autoritate.

—x—
Cetimă în «România Liberă:*  S’a bătută medalia 

Independenței. Pe o parte este chipulă regelui, pe cea

laltă, la mijlocă, România cu o mână răzimată pe pa
văză, cu alta ținendă în susă o cunună de stejară, er 
în jură suntă gravate cu măestriă scene din răsboiulă 
dela 1877 și 1878.*

—x—
In Posen s’a ținută o adunare de 400 Poloni, în 

care s’a accentuată, ca supușii poloni din Prusia, cu tâte 
represaliele, niciodată să nu ’șl renege simțămăntulă na
țională și să nu recunoscă în nici o împrejurare maxima : 
.Germania peste trite". Intr’o resoluțiune s’a votată una
nimă mulțămită tuturoră deputațiloră poloni din parla- 
mentulă prusiană, precum și aceloră membrii ai Reichs
tagului germană, cari au întrevenită pentru drepturile na
ționalității polone. Se dice că astfelă de meetinguri po
lone se voră întocmi în curendă și în alte orașe pru- 
siane.

Din Transilvania, Maiă 1886
Onorabilă Redacțiune! într’ună orășelă din Tran

silvania, ai cărui locuitori în majoritate precumpănitore 
suntă Români plugari, petrece de câtă-va timpă ună tâ
nără, care își finise studiele nu de multă în străinătate. 
Reîntorsă la ai săi, timpulă liberă și-lă petrece cu po
porală. Adeseori îlă vecjl incungiurată de fruntaș! plu
gari, dându-Ie multe și frumose învățături pentru traiulă 
dilnică, de pildă: despre însemnătatea religiunei și a mo
ralului pentru societate, despre contenirea dela băuturile 
spiriturise, folosulă scolei și ală învățăturei, a măiestrii- 
loră, — cutare felă de pământă când și cum este de a 
să lucra și sămena, — cum să potă cresce vite frumâse, 
le arată cum și ce au lucrată acele poprire, cari astăzi 
să bucură de o vieță fericită ș. a.

Și ce cretjî, iubite cetitorule, cum este judecată 
maniera respectivului tânără din partae unoră cărturari, 
(Jiși români, — cari ca tineri au umblată în fracă și mă- 
nușați, er astădl să țină fuduli și mândri că trăescă de 
pe spinarea poporului cu domnia? Etă ce dică ei: din 
prostime e născută, la prostime trage.

Despre altă tânără din vecinătate, carele a intrată 
în legături intime, de pildă prin căsătoriă cu familia cu- 
tăruj fruntașă plugară, ejusdem farinae homines, dică: 
L’am ținută pe N. N. până acuma de ună teniră cultă, 
ddr se vede, că este ună omă simplu. —

Și ca să nu crâdă cine-va cum-că aceste și alte 
cașuri suntă numai scornituri, binevoiâscă a mă interpela 
pe acâstă cale și-i voi descoperi lucrulă cu date. De 
astădată nu numescă pe nimeni, căci nomina odiosa 
sunt.

Așa deră junimea, care nu numai prin vorbe grile 
și în modă farisaică, ei prin fapte românesc! vre să fiă 
română, să ajute și să încurajeze poporală plugară, este 
calificată de necultă și simplă, 6r poporală pe buzele 
unora este prostime, cu care a viețui frățesce însâmnă 
a te dejosi. Acâstă împrejurare ar fi de ajunsă pentru 
a revolta inima ori și cărui Română simțitoră. Cu tote 
aceste noi vomă lua totă lucrulă rece, sine ira et studio, 
și vomă cerceta întru câtă prite fi basată judecata ace
lora, ce trăescă eu «prostimea" și «simplitatea" pe buze.

Amă umple broșuri de (jecl de pagine, când amă 
scrie totă ce ar fi de scrisă, de aceea ne vomă restrînge 
la măduva lucrului.

Numărândă faptele din trecută ale națiunii nristre, ne- 
părtinitorulă cercetători istorică se va lămuri, că dilele 
de mărire pentru poporală nostru n’au strălucită atunci, 
cândă junimea privea la „omulă mai simplu" din po- 
poră peste umără, ci atunci, când lăsândă mai la o 
parte fraculă și mănușile de glacâe, predica poporului 
românismulă, scia să se însuflețâscă pentru drepturile și 
libertatea națională, scia să-și împlinescă sacra datorință 
cătră poporă chiară cu periclulă vieții, scurtă: nutria 
și susținea contactulă celă mai intimă cu poporală în 
totă chipulă cuviinciosă. Și cred! iubite cetitorule, că 
pentru aceea l’a judecată cineva de simplu ori i-a dlisă 
că .trage la prostijne? O nu! Celă ce are bareml cele 
mai rudimentare cunoscințe din cartea suferințeloră po
porului română nu va pută afirma așa ceva.

Și acum să vedemă, cine este acesta poporă, pe 
care chiar unii din fiii săi îlă boteză așa de rău, ca

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
f (Urmare.)
„Zîzăitulă miiloră și milirineloră de neastâmpărate 

insecte dau viață codriloră străvechi și umbroși. Eu 
audă cum milirine de guri și de piciore mititele suntu 
ocupate cu apucatulă și cu sdrobitulă deosebiteloră lu
cruri de mâncare, audu sbârnăitulu ce’lă producă mi- 
lione de țaripiore, mișcările unui convoiu de insecte, 
cânteculu răgușită ală grecrușiloră, zîzăitulă mirmeleo- 
nileră*)  (lciloră de furnici) și ocăcăitulă brosceloră mu- 
gitore ;**)  audă crăculețe trosnindă și cum cadă foile 
cele grele, nucile și deosebitele bobițe; audă în sfârșită 
fremătulă copaciloră. O tăcere absolută nu este cu 
putință într’o pădure din regiunile tropice?

Abia se adăpostiră călătorii noștri sub ramurile 
uriașiloră arbori al acestei păduri, când iată se și ivi o 
câtă de sălbatici. Din norocire aceștia nu aveau gândă 
rău față cu dânșii, ci dimpotrivă după o scurtă tocmelă 

se învoiră să-i vândă lui Stanley și soțiloră săi mai 
multe lucruri de mancare. Mare mirare le pricinui in- 
digeniloră fața cea albă a eroului nostru. El nu se mal 
puteau sătura de a privi mereu la elă și băteau în 
palme de surprinși, ce erau.

Indată-ce ploia se mai conteni, călătorii noștri se im- 
barcara din nou și porniră mai departe. In curând 
insa se născu o furtună din cele mai puternice. Va
lurile se ridicau din tote părțile și astfelă, aruncate 
fiindă luntrile de colo până colo, două dintre ele se 
cufundară. împreună cu ele se prăpădiră și doi dintre 
omenii lui Stanley. Acesta se întâmpla tocmai în diua 
penultimă a anului 1876.

In 31 Decembre srirele se ivi din nou strălucitorii 
pe bolta albastră a ceriului, eră rîulă era așa de liniș
tită, încâtă suprafața lui se putea asemăna cu o oglindă 
netedă și lucitore. Și în acostă di avură călătorii 
noștri de furcă cu indigenii, în sfârșită însă isbutiră a 
se scăpa de ei.

Diua de anulă nou (1877) fu petrecută erăși în 
pădure. Inceputulă se făcu printr’o luptă sângerosă cu 
sălbaticii, cari voiau să închidă rîulă cu 10 canoe mari 
și încărcate cu omeni. La îmbierile de pace ale lui 
Stanley ci nu aveau altă răspunsă decâtă: „Astădl 
vomă mânca carne de Vagiva (de omă)“ Slobodindu-se 
câte-va salve, canibalii fură alungați.

Cu câtă flotila înainta' mal departe, cu atâtă și 
rîulă se făcea totă mai lată, așa încâtă acum dela ună 
țormure ală lui până la cclălaltă nu era mai puțină de 
2700 metri.

Diua de 2 Ianuariu âncă nu trecu fără luptă. 
Sălbaticii nu voiră să scie nimică de cuvântulă „Sen- 
nenneh!" (pace), do ore-ce, diceau ei, au poftă să mă
nânce carne de omă. Când Stanley le oferi ca daruri 
inele mari de aramă pentru împodobitulă brațeloră și 
șiruri de mărgele, ei nu voiră să le primescă, -.răspun- 
dândă, că mai bine le place carnea călătoriloră noștri. 
Și aici trebuiră să se întrebuințeze armele cu focă, și 
aceste și deschiseră în curândă flotilei calc liberă. Cu 
prilcgiulu acesta omenii lui Stanley făcură câțl-va pri- 
sonieri, cari acestuia i se părură grozavă de urîți.

Mai pacinică se începu diua de 3 Ianuariu. Că
lătorii noștri se aflau într’o regiune de totă împoporată. 
Apropiându-se de țermure și strigândă „sennenneh", nu- 
măroșii indigeni, ce le eșiseră spre întâmpinare, răspun
seră cu același cuventu, și când Stanley le oferi spre 
cumpărare mărgele și alte lucruri, ei alergară în fuga 
mare, ca să aducă pentru schimbă bostani, pui, banane, 
legume etc. Tote aceste lucruri le aduseră la călătorulă 
nostru două femei într’o luntre, și Stanley le dete 
pentru ele mai multe șiruri de mărgele. Cele două 
femei erau așa de încântate de darulu primită, încâtu 
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înulțămită p6te, pentru-că i-a invgțată carte, ori dâră 
pentru-că sg țină mai meritați ca densulă căpgtândă 
dela cutare domnitori) diploma de „nemeșugă.11 Vomă 
lăsa trasele gole și vomă vorbi pe basa dreptului și-a 
istoriei arătândO: nemulă Românului plugarii.

După dreptulO romană,— basa jurisprudinței mo
derne — Românii toți suntă egali. Și decă au esistatO, 
ori dâră mai esist.ă și astădr, și la noi clase ca: „nemeși" 
și „rustici seu țSrani“, cu aceste ne-au înzestrată alții, 
precum ne-au înzestrată și cu ,slobozeniau, în locă de 
„libertatea strabeinăi Spre confirmarea acestui adevgră, 
că adecă toți Românii suntă egali, credemă, că va fi 
de- ajunsă a cita ceea ce scrie eruditulă Sim. Bărnuță, 
între altele, în cartea sa de dreptă, publicată la 18671

»Românii din Dacia au fostă totă-deauna și suntă 
și astădi de jure liberi și egali, pentru-că ei n’au avută 
nici odată, n'uu nici astădi nici aristocrația (boeriă) ere
ditară. Intre Romanii strămutați ca coloniști n’au fostă 
nici patricii, aceștia au rămasă în Roma și în Italia cu 
servii loră și cu latifundiele loră; ei n’aveau nevoe a să 
muta în deparlata Daciă pentru ca să capete o bucată 
de pămentă. Cari să trimeteau aci ca deregătorl, au 
trecuta Dunărea cu Aureliană, er de altă parte aceștia 
încă n’au putută să fiă numai nisce sugători de sângele 
coloniștiloră , cum erau mulți din alte provincii; altmin
trelea n’ar fi putută să facă în timpă scurtă atâtea mo- 
numinte, cari atestă și astădi mărimea minții și a vir
tuții strămoșiloră noștri. Nu, ei n’au fostă feudali, ei au 
fostă patricii s’an părinți, cari s'au fostă înfrățită cu 
plebea din legile sacrate și cari au meritată monumen
tele ce li se decretau de cătră ordinile Decurioniloră, ună 
poporă liberă și fericită.»

(Va urma.)

Academia română
Ins ciințare.

După decisiunile luate de Academia Română în se
siunile de pănă la anulă 1886, concursurile propuse de 
Academiă suntă cele următâre:

I. Premiulu Năsturelă - Iderescu din seria B, de 
4000 lei, se va decerne, în cursulă sesiunii generale din 
anulă 1887, unei cărți scrise in limba română cu con
ținută de orice natură, care se va judeca mai meritorie 
printre cele publicate dela 1 lanuariu pănă la 31 De- 
eemvre 1886

II. Premiulu Statului Heliade Rădulescu, de 5,000 
lei, se va decerne. în cursulă sesiunii generale din anulă 
1887, unei cărți scrise în limba română, cu conținută 
literară, c'are se va judeca mai meritorie printre cele 
publicate dela 1 Ianuarie 1885 pănă la 31 Decemvre 
1886.

NB. Concurență la aceste premie voră binevoi a 
trimite la cancelaria Academiei Române în Bucurescl o- 
perele loră, cari voră fi în condițiunile de timpă aci în 
semnate, în câte 12 esemplare, pănă la 31 Decemvre 
1886.

III. Marele premiu Năsturelă-Hereseu din seria B, 
în sumă 12,000 lei, se va decerne, în cursulă sesiunii 
generale din anulă 1889, unei cărți scrise în limba ro
mână, cu conținută de orice natură, care se va judeca 
mai meritorie printre cele publicate dela 1 Ianuarie 1885 
pănă la 31 Decemvre 1888.

NB. In privința premiiloră *Năst.urelă-Herescu “ se 
pună în cunoscința publicului următârele disposițiuni din 
condicilulă reposatului întru fericire C. Năsturelă-He- 
rescu :

Editoră : Iacobft Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

B. Premii pentru opere publicate.
«In totă anulă Societatea Academică Română va 

«avea a premia, din veniturile fondului Năsturelă, o 
«carte tipărită originală, în limba română, care se va 
«socoti de cătră Societate ca cea mai bună publicațiune 
«apărută în cursulă anului.

«Insă aceste premie voră fi de două specii:
>1 Intre trei ani consecutivi, d’a rândulă, se va 

«decerne câte ună premiu de patru mii lei, Nr. 4000 L. 

începură a bate în palmi de bucuria, arătându celorii 
de pe țerniure ce căpătaseră. Aceștia începură de ase
menea a bate în palmi în semnă de mulțămire, și cu 
toții isbucniră într’unu rîsu .puternică și îndelungată, 
când âmenil noștri, voindă să se arăte recunoscători 
pentru lucrurile de mâncare primite, dădură același 
semnă de satisfacțiune. Acum se apropiară în mai 
multe canoe toți cei de pe țermure și împresurară flo
tila călătorului nostru din tote părțile.

Cu bucuriă observă Stanley, că noii venițl suntă 
omeni pacinici, și mai pre susă de tote nu suntă mân
cători de omeni. Tera acestoru omeni mai blăjini se 
numcsce Kankore. Noii veniți nu’lă prea îndemnau pe 
eroulă nostru să’și urmeze călătoria, de âre-ce mai tote 
semințiile de prin apropiere, după cum spuneau ei, 
erau mâncătore de âmeni, totodată ceva mai în josă 
rîulă formeză, nisce cataracte așa de primejdiâse, încâtă 
nimenea nu este în stare a trece mai departe din pri
cina loră.

Locuitorii din Kankore îlă sfătuiră pe Stanley să 
se întorcă mai bine îndărătă, de ore-ce călătoria inal 
departe este împreunată cu cele mai mari pericule. Se 
înțelege, că călătorulă nostru nu putu să dea ascultare 
acestui sfatu, ci hotărî să’și continue drumulă cu ori 
și ce preță.

După amiadi, pe când luntrile treceau înainte în

»n. minimum, la cea mai bună carte apărută in cursulă 
«anului espirată ;

«2. Eră în ală patrulea ană se va decerne ună 
«premiu fixă de lei 12,000, carele se va numi „Marele 
«premiu Năsturelă/ operei care va fi judecată ca publi- 
«eațiunea de căpeteniă, ce va fi aparută în cursulă ce- 
«loră patru ani precedențl. Acesta premiu nu se va 
«pute decarne unei lucrări, care va fi obținută deja unulă 
«dintre premiele anuale, decâtă defalcândă dintr’însulă 
«valârea premiului precedentă.

«Operele ce se voră recompensa cu acăstă a doua 
«serie de premie voră tracta cu preferință despre ma- 
«teriile următâre:

»a) Scrieri seriâse de istoriă și sciințele accesorii 
«ale istoriei, preferindu-se cele atingâtâre de istoria țg 
«riloră române;

*b) Scrieri de religiunea ortodoxă, de morală prac- 
«tică și de filosofiă;

»c) Scrieri de sciințe politice și de economia so- 
«cială :

»(Z) Tractate originale despre sciințele esacte;
,.e) Scrieri enciclopedice; precum dicționare de is- 

„toriă și geografia, în cari să intre și istoria și geografia 
„României; dicționare generale seu parțiale de sciințe e- 
„sacte, de arțl și meserii, de administrațiune și jurispru- 
„dență, și alte asemeni lucrări utile și bine întocmite;

,,/) Cărți didactice de o valâre însemnată ca metodă 
,,și ca cuprinsă;

,,g) Dicționare limbistice în limba românescă, mai 
„alesă pentru limbile antice și orientale, adică limba la- 
„tină, elenă, sanscrită, ebraică, arabă, turcă, slavonă ve- 
„chiă și altele;

,,h) PublicațiunI și lucrări artistice de o valâre se- 
„riâsă, adică relative la arțile plastice, architectură, sculp
tură, pictură, gravură și chiar opere musicale seriâse, 
„pe cari aceste Iote societatea academică română le va 
„putâ apreția atunci, când îșl va întinde activitatea ei și 
„asupra tuturora materiiloră de Bele-ArțI;

f) Scrieri de pură literatură română, în prosă și 
«in versuri, precum poeme, drame și comedii seriâse,— 
«mai alesă subiecte naționale, — și ori ce alte opere 
«de înaltă literatură. Acestora mai cu semă așă dori sg 
«se acorde Marele Premiu Năsturelă, când voră fi ju- 
«decate, ca avendă ună merită cu totulă superioră, spre 
«a se da astfelă o încuragiare mai puternică desvoltării 
«literaturei naționale».

La acestea se mai adaugă următârele disposițiuni 
luate de societatea academică :

1. La concursurile acestora premii se pută presenta 
și opuri preînnoite în nouă edițiunl, cari se voră fi re
tipărită în cursulă anului de autori în viâță.

2. După cuprinderea chiar a testamentului, traduc- 
țiunile din limbi străine suntă escluse dela concursă; se 
va face însă escepțiune pentru acele traducțiuni de pe 
opuri străine clasice, cari:

a) său prin dificultățile învinse ale unei perfecte 
reproduceri în versuri românesc!, voră constitui adevă
rate opuri literare ale limbei române ;

b) seu prin anexarea de elucidări și de note sciin- 
țifice, cu totulă proprie traducătorului, îșl voră fi însu
șită meritele unoră lucrări originale în limba română,

3. Cărțile premiate de Academia Română din alte 
fonduri ale sale, seu cele tipărite din inițiativa și cu spe
sele ei, nu potă întră la concursă pentru premiile Năstu
relă din seria B.

4. Premiile Năsturelă din seria B se potă acorda 
nu numai unoră opuri complete, ci și părții unui opă 
tipărită în cursulă anului, cu condițiune însă ca acăstă 
parte să fiă de valârea și de întinderea unui volumă și 
nu de ale unei simple făsciâre, (minimum 400 pag. for
mată 8°. garmondă).

5. Premiarea unei părți a unui opă la ună con
cursă anuală nu împedică premiarea unei alte părți a 
aceluiași opă la ună concursă posterioră.

6. Opurile anonime și pseudonime voră pute fi ad
mise la concursulă cărțiloră tipărite, er autorii loră, spre 
a primi premiile acordate, voră trebui să justifice pro
prietatea loră. (Va urma).

apropierea țermurelui dreptu, dintr’odată se repediră 
dintr’unft tufișft optu sălbatici și începură a sverli cu 
dardele loru asupra căletoriloră noștri, din norocire 
însă nu putură nimeri pe nici unulu dintre ei. îndată 
după aceea se și audiră de-a lungulft țermurelui cor- 
nurile de alarmă și o mulțime de canoe pline cu omeni 
se îndreptară spre vasele călătoriloru noștri. Canoele 
erau așa de mari, cum aprope nu mai veduse Stanley 
până acum. Unele dintre ele erau de 26 metri de 
lungi. Posesorii loră erau în adevărft îngrozitori. Tru- 
pulu loru era zugrăvită jumătate cu albă, jumătate cu 
roșu; peste aceste două colori erau trase câte-va dungi 
late, negre.

Unulă din vasele dușmane cele mai mari se re
ped! de-a dreptulă asupra luntre! „Lady Alicc.“ Săl
baticii însă fură primiți cu o salvă. așa de puternică, 
încâtă se înspăimântară până la rărunchi, se aruncară 
cu toții în apă și căutară să scape cu notulă. Omenii 
lui Stanley puseră mâna pe vasulu sălbaticiloră, care 
putea să facă serviciile cele mai bune. Călătorulă 
nostru aședâ într’ensulă 30 de omeni, eră două canoe 
mai mici de ale sale porunci să se slobodă pe rîu 
în josă.

(Va urma.)

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

VIENA, 17 Iuniu.— Clubulu austriaefi-ger- 
manti alu Reichsrathului a decisu unanimă d’a 
vota pentru propunerea Suess în afacerea vămei 
pe petroleu. Clubulă polonă a declarată, că vama 
de 2 fl. în aură pe păcură o va susțină solidară. 
Aderenții propunerei lui dintre Poloni se voră 
abținâ dela votă.

TIMIȘORA, 17 Iuniu. — Pericululă de 
inundare e în crescere, comunele Freidorf, St. 
Mihaiulă română, Utvină, Dinișă, Jebeliu, Meș- 
nița suntă parte inundate. Pentru poporațiunea 
lipsită de hrană, s’au transportată victualii și s’a 
dată și altă ajutoră.

SOFIA, 17 Iuniu — Din causa certei între 
Caravelov și Radolavov s’a născută o crisă 
ministerială. Decă cumva nu s’ar putâ res
tabili înțelegerea voră ajunge probabilă la cârmă 
aderenții lui Dunkoff.

DIVERSE.
Mamă fără inimă. — Acum câteva dile aduse o 

femeiă la spitalul!) de copii din Paris!) ună băiată mică, 
care se află înlr’o stare așa de miserabilă, încâtă direc- 
torulă trimise după ună comisară de polițiă. Acesta 
întrebă pe băiată și află, că de trei ani era tractata de 
mama-sa într’ună moda barbarii. Sermanulă băiată, 
care e de 10 ani, der așa de micii și prăpădiți), în
câtă pare că n’ar avă mai multa decâta 6 ani, venise 
atunci dela doică la mamă-sa, care-lă închise într’o ce
lulă întunecâsă, nu-ltt arăta nimgrui și-i dedea numai 
pâne și sare și aprâpe nici una pică de apă. Adrien 
G. sciu numai sg spună comisarului, că mamă-sa șgde 
în Rue dela Boule. Poliția căută în mai multe strade ; 
află în fine în strada numită pe bulevardulă Richard 
Lenoir o femeiă G., despre care nevasta portarului <Șise, 
că ar ave numai o fată de 12 ani, pe care o îngrijesce 
fârte bine. Totuși comisarula o întrebă pe femeia G., 
alO cărui bărbata e călgtoră în afaceri comerciale; acăsta 
mărturisi în fine, după multă negare, că a ținuta as
cunsa pe băiatulă său, fiinda că se rușina de nătânjia 
lui, și că l’a bătuta câte odată, pentru ala desvăța de 
necurățeniă. Totă corpulă băiatului e acoperita cu 
vărgl, pântecele său e negru de străluce, fruntea e sân
gerată, capula aprâpe pleșuva, fiinda că mamă-sa îi rup
sese pgrulă în șuvițe întregi. Probabila, că nu avu cu- 
ragiula a-și încărca cu totula sufletulă cu crima de 
omora și pentru aceea îlă trimise pe băiată prin o ve
cină la spitală. Femeia G. fu închisă, și dăcă poliția 
nu o ar fi apărata, femeile cartierului ara fi rupt’o în 
bucăți pe cruda mamă. * * *

Deputată condamnată. — Deputatulă din Bruxelles, 
Vandersmissen, care și-a ucisO soția într’ună accesă de 
gelosiă, a fostă condamnată la cinclspredeee ani muncă 
silnică și la pierderea tuturora drepturilora, titluriloră, 
gradelora și funcțiunilorO safe publice. Emoțiunea cau- 
sată de acăstă condamnare e fârte mare în Bruxelles. 
Acesta omă, de o inteligență superiâră, ambițiosă, aprâpe 
șefulâ unui grupă politica importanta în Cameră, și care 
sferșesce astfelă la treideci și unulă de ani în ocnă, fără 
speranță de a-șl mai îndrepta sârtea, — e o cădere tra
gică, care trebue sg deștepte conpătimirea chiar a duș- 
maniloră lui. * * £

Cânii ca sentinele ale armatei? — La propunerea 
unui (Jiară militară, d’a se întrebuința cânii la diferitele 
corpuri de trupe pentru serviciulă sentineleloră în timpă 
de rgsboiu, ministrulă de râsboiu prusiană a dată ordină 
a se face probe la diferitele corpuri. Cânii dresați voră 
fl atașați pe lângă sentinelele aflătâre în locuri iselate, 
cu deosebire în decursulă nopții. Sg crede că prin acăstă 
instituția, sentinelele voră fi totdeuna avisate despre a- 
propierea unui inimică. * ♦ *

Legenda perului galbenă. — Re când sârele era 
încă flăcău îi plăcea și lui sg umble după fete. Pe 
atunci însg tâte fetele aveau pgrulă negru, ca pana cor
bului. într’o di sârele îșl amestecase razele lui cele gal
bene prin pgrulă unei fete, pentru ca sg o privâscă mai 
bine. Și sârele, fermecată peste mgsură de frumsețea 
fetei, când a fostă sg plece, căci avea de lucru, sg lu
mineze lumea, a lăsată câteva raze. în pgrulă fetei și s’a 
depărtată în ceră, privindă în urma fetei. Părendu-i-se 
lui, că fata e mai frumâsă cu pgrulă galbenă, decâtă cu 
pgrulă celă negru, s’a făcută că uită acele raze, și de atunci 
a rămasă galbenă. Și de atunci, orice fată bălană pârtă 
în pgrulă ei nisce podâbe dela ună amantă pe care nu’lă 
cunosce!
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Curau! u la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
16 din Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4% . . . 106 55 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 05 
Imprumutulfi căilorfl ferate

ungare........................154.—
Amortisarea datoriei căi-

lorâ ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.50 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 35 

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

Bonuri rurale ungare . . 105.25 
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișQ..............................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
împrumutul^ cu premiu

ung.................................  120 30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.90 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85 90
Renta de aură austr. . . 116 80 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 879 —
Act. băncel de credită ung. 290.— 
Act. băncel de credită austr. 282.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.‘/2 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Cota oficială dela 3 Iunie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93Va 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 95i/a 96—

> convert. (6°/0) 87i/a 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31V. 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 101 «/4 102—

» )) » (5°/o) • 93 V* 94—
» » urban (7°/0) . . 841/. 85Vi
> ’ ■ » (6°/o) • 93— 93’/<

> (5°/0) • • — —
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 40 15.55
Bancnote austriace contra aură. 2.00— 2.05

Cursulu pieței Brașovu
din 16 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.62 Vend, 8.66
Argint românesc .... . . » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 ‘ 10.01
Lire turcescl..................... . . » 11.27 • 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— * 101.—
Ruble RusescI................. . . > 122. > 123.—
Discontulă . . . » 7—10 °/o pe ană.

Iosifu
ceasornicarii, optici-

1 N brașovu,

Atairt te Wa Transilvaniei
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.

strada poștei Nr. 661. 
recomandă depositulfl său bine asortată de 

ceasornice de Helveția, pendule, ceasornice în provas 
și de Sehwarzwald,

apoi tote productele optice,
mai cu seină OCHELARI șlifuiți optic-periscopic de aură, argint, nicăl, oțel ș. a. 

Se recomandă și la furnisare de

orolocfîe pentru biserici
de construcțiune escelentă, în fine spre aședarea de teegrafuri de odăi și 

de legături telefonice
TOTE REPARATURILE DE RES0RTU

se efectuăză iute șieftinăcugaranțiă.

PREȚULtl ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni .... .... 3 fi. —
ș£se; luni .... .... 6 fi. —
unu. ană .... . ... 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . . . ... 10 franci
ș6se luni..................... ... 20 h

1) unu ană..................... . . . 40

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

MersulU trenurilor!!
pe linia iPredealii-Buda pesta și pe linia Tei așii-Aradii-iBudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealiî-Budapesta Budapesta—JPredealii

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Timișă

Brașovtt 
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Aiudă 

jVințulă de 
Uiâraț 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu 
Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susft

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
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

1 04
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
3.39
3.55
4.06

Viena (
3.00

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50

8.22
10.30

8.50| 6.05

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Toiuști 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mici. 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

Timișă

( 
(

(
(

susă

(
(

Predealu
BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile gr6se.

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibue

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibuH

— — —
1 —

6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
10.37 3.44 7.29 9.11 11.40

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

10.01 — 5.05 6.43 —
10 26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —
1.36 — — 9.31 —
1 48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 —
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
— — — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — — 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

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

Teiușft- Aradil-Budapesta Budapesta- Aradtt-Teiuștt.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Tronu Trenă
omnibus omnibuB persdne peradne accelerată omnibus

Teiușîî 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 nZOlllOK ✓( 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradă 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 __ 6 19
Deva 2.35 —■■ 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 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
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 40.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 1 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradik-Timiștira Simeria (Piski) Petreșeui

Trenă Trenă de Trenă de Trenu de Trenă Trenă
omnihnn peradne peradne peradne omnibus omnibus

Arad* 6.00 8.18 Simeirîa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
N6meth-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
TTimișdra 8.42 — 10.09 Petroșeui — 4.04 6.39

Timișâra-Aradd Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
peradne peradne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 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 —
Nâmeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradfii — — 7.40 Simeria 10.53 1,35 —


