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Ori în ce parte ne aruncăm! privirile, nu 

A vedem! în monarhia acâsta decât! popâre, care 
se’ntrec! unul! cu altul! în a se uni și conso
lida pe tărâmul! naționalii, ca să’și apere ast
fel! cu succes! interesele vitale și să eserceze 
cât! mâi mare influință în stătu.

Numai noi Românii pare că și’n privința 
acesta amu începută a stagna, în loc! d’a ne 
avânta cu îndoită putere spre marele ideală ală 
bunăstărei și fericirei națiunei ndstre.

Avemă să luptămă cu nisce adversari, cari 
nu cunoscă nici o cruțare, când e vorba d’a-și 
asigura ună favoră câtă de mică în paguba 
năstră națională. Plângeri destule sosescă din 
tdte părțile despre perderile și nedreptățile ce 
le sufere bietulă Română, din Munți și din 
Câmpia. Nicăiri însă nu vedemă ună semnă 
seriosă și neîndoiosă, că Românii noștri ară fi în
vățată și ei dela dușmanii loră, cum trebue să 
se pdrte în luptă, ca să nu fiă totdăuna batjo- 
curiți și înfrânțl.

Care este secretulă ce a făcută pe adver
sarii noștri politici și naționali să dobândăscă a- 
tâtea succese, cu tdte că suntă relativă așa de 
puțini la numără?

Se cdrtă și ei destulă între ei, așa că une
ori ajungă până la cuțite; ddr de câte ori e 
vorba de ună interesă comună națională, pe care 
numai în strînsă unire îlă potă dobândi, uniți 
suntă cu toții și în momentele supreme când să 
cere să-și manifeste puterea, și-o și manifestă.

Și care e secretulă, că aceste manifestări 
ale adversarilor! suntă mai totdduna urmate de 
succesă față cu noi Românii?

Răspunsulă e fdrte ușoră: tocmai în mo
mentele critice, când și noi amă trebui să opu- 
nemă falangei solidare a adversariloră o armiă 
totă așa de strînsă legată, se ivescă în sînulă 
nostru desbinări de totă felulă, neînțelegeri între 
cei ce ară fi chemați să conducă poporulă, mi- 
serabile rivalități personale, interese murdare, 
ambițiuni false și tdte slăbiciunile omenesc!.

Pănă la momentulă critică de obiceiu au- 
(Jimă pe toți asigurând!, că una suntă și la una 
țîntescă; când e vorba însă d’a dovedi acdsta, 
atunci rămasă bună solidaritate! Ne merge ca 
racului, brdscei și stucei din fabulă, cari voindă 
să urce împreună ună sacă la deal!, unulă tră
gea îndărătă, altulă înainte, și ală treilea sărindă 
în susă îlă ținea în locă.

Așa ne merge nouă cu acțiunile naționale. 
Se găsescă între noi prd mulți înțelepți și prd 
puțini cari voescă să ’nțeldgă, și apoi vorba Româ
nului : unde-să mdșe multe rămâne copilulă cu 
buriculă netăiată.

Cu adâncă durere trebue să mărturisim!, 
că de ună timpă încdce tdtă activitatea spiri
tuală a fruntașiloră noștri, preoți și mireni, pe 
tăremulă politică-națională, pare a se mărgini mai 
numai in constatarea desastreloră ce trebue să 
le supdrte bietulă poporă în t6te direcțiunile. Toți 
găsescă atunci câte o greșălă, care a pricinuită 
desastrulu; ddcă nu e de vină „Sânția" sa, tre
bue să fiă de vină „Ilustritatea“ ori „Spectabi- 
litatea“ sa, ddr cum că suntă toți de vină, odată 
cu capulă nu vrdu să o recundscă.

Se găsescă atunci și dmeni „practici" și „di
plomatici", cari ne spună, că „înzadar" ne sbu- 
ciumămă și ne mâniămă, căci cu adversarii „nu 
putemă birui nicidecum" că suntă „tari" și noi 
suntemă prd „slăbi", că să ne idsă din capă 
„gărgăunii naționali" și să ne vedemă noi „de- 
ale ndstre".

„De ale ndstre“ se ține, să nu facemă su
părare ministrului, să nu creămă greutăți capi
lor! bisericesc!, să nu înverșunămă pe fișpanulă 
și pe solgăbirăulă în contra ndstră, să facemă 
cum (jice protopopulă și ca nu cumva să cre- 

demă, că cutare advocată n’ar fi aprigă apără- 
toră ală causei românescl; ,,de ale n6stre“ se 
ține, că ddcă unulă a greșită și a conturbată 
cerculă intereselor! naționale, să nu-lă certămă, 
ca să nu se facă discordiă, și așa mai departe 
pănă în infinită.

Ddcă însă se sapă la temelia ndstră națio
nală, încâlcându-se biserica și scdla, maltratân- 
du-se poporulă, lovindu-se chiar în libertatea 
ndstră individuală; ddcă se desconsideră ori-ce 
autoritate a ndstră și se zădărnicesce și cea mai 
leală, și inofensivă lucrare culturală prin volnicia 
celoră dela putere, atunci acâsta nu se ține „de 
ale ndstre," ci „de-ale loră" 
de-ale, adversariloră.

Omeniloră „practici11, cu 
interesați și neaccesibili pentru 
ceră, cari iau în deșertă acelă 
în vedere ajungerea nobilului 
pentru care luptămă, le vomă pune în vedere 
că alte națiuni multă mai înaintate și mai avute 
decâtă a ndstră, cum suntă Nemții din Austria, 
își dau și adî cele mai mari silințe d’ași con
centra puterile naționale, avântându-se la acelă en- 
tusiasmă, de care au lipsă pentru comuna lu
crare națională.

Și noi Românii, cari suntemă mai înapoiați 
în t6te, să n’avemă nevoiă d’a ne avânta la 
acelă entusiasmă națională de care se inspiră 
tdte celelalte popâre ?

E timpulă să încetămă a ne mai uita în 
gura celoră cari ne desmântă dela tdte și cari 
cu „înțelepciunea" și oportunismulă loră con
damnabilă au adusă lucrurile acolo, încâtă chiar 
și junimea ndstră pare a fi atji îmbătrânită și 
incapabilă de nobilulă entusiasmă, ce trebue să ne 
conducă pe toți în lucrarea pacinică națională.

negreșită, adecă

ambițiuni false, 
o înțelegere sin- 
idealismă ce are 
scopă națională

rea Suess, convențiunea cu Ungaria e modificată 
și voră fi de lipsă nouă negociări, prin cari fără 
îndoidlă se va întârzia introducerea tarifului va
mală .

Escentricitățile regelui Ludovic! II.
(Urmare și fine.)

Intr’o di își esprimă regele dorința d’a umbla prin 
munți ca spirită de munte. Puse să-i construăscă o 
luntre frnmosă și șâse servitori trebuiră să-lă pOrte în 
luntre prin munți; ei erau încălțațl în cisme de pâslă, 
ca pașii loră să nu deștepte pe regele din visurile sale. 
O altă maniă avea regele d’a sbura prin aeră și d’a 
trece ca deii peste puntea curcubeeloră la Valhală. Asta 
era țînta lui cea mai înaltă. Puse să -i construăscă o 
mașină de sburată, ca cu ajutorulă ei să cutriere ete- 
rulă, se înțelege fără să-și frângă elă vr’ună picior!. 
Mașina^se probă și esperimenlulă se făcu cu ună ță
rână, să văcjă decă funcționăză bine. Mașina lucră fărte 
puternică, — țăranulă rămase pe locă mortă.

Adeseori regele călătorea incognito, pe la Parisă și 
Viena. Der totă așa de desă se prefăcea numai că călă- 
toresce. Călărea în arena sa câte o jumătate de oră și 
ună servitoră travestită ca magistru poștală trebuia să-i 
anunțe, că posta e gata să plece la Kempten. Regele 
îi mulțămea pentru comunicare, încăleca erășl și călărea 
altă jumătate de oră — mergea acum la Kempten. După 
ce ocolea de mai multe ori arena, ajungea în Kempten. 
Ună servitoră, travestită ca primară ală Kemptenului, 
saluta pre regele printr’o vorbire simplă, cum se pricepea 
elă, dăr fărte leală. Regele isi esprima bucuria [sa, că 
se vede încă odată în Kempten și călărea apoi mai de
parte. Magistrulă poștală anunța, că posta e gata să 
plece mai departe la stațiunea cea mai d’aprăpe. La 
aceste plăsmuite stațiuni se petrecea același jocă ca în 
Kempten. Astfelă călătorea regele pănă la Lindau, fără 
să părăsăscă arena.

O deosebită pasiune avea regele pentru pasările 
cântătăre. Intre ferestrile castelului Neuschwanstein suntă 
sule de pasări în colivii lucrate în aură. Regele le a 
pusă nume d’ale cântăreților! și cântărețeloră vestite. 
Unei priveghitori, care cânta fărte frumosă, i-a pusă nu
mele »Patti«. Nu de multă, regele visită pe „Patli< vo
indă s’o scătă din coliviă. »Patti“ însă dispăruse. Re
gele, consternată de acăsta, chemă pe servitorulă came
rieră și-lă întrebă de ,Patti“. Servitorulă răspunse tre- 
murândă, că a murită și a îngropat’o. înfuriată, regele 
sparse în capulă servitorului ună prețiosă serviciu de 
ceaiu. Curăndă după aceea apăru «Patti*: scăpase din 
coliviă și se ascunsese după unu scrină. Când o văcju, 
regele plânse de bucuria, der pe servitorulă îlă isgoni 
din castelă, dlicendă, că și elă e „trădător!" (ca și mi
niștri săi).

Richard Wagner, mare componistă, a fostă demo
nul! celă rău ală regelui, ca și tămâia poețiloră și lite- 
rațiloră. In săptămânile trecute Ludovică II îlă jeli în 
modă deosebită ; se cjice că în fiecare di încununa cu 
fiori portretulă, în mărime naturală, ală lui Wagner și 
ținea înaintea lui monoldge, care durau ore ’ntregi.

Actorulă Kainz, care se află acum la teatru ger
mană din Berlină, când era încă angageată la teatrulă 
curții din Munchen, devenise favoritul! regelui. Acesta 
juca cu Kainz scene întregi din Shakespeare și în aceste 
momente nu primea nici pe miniștrii, dăcă cerău să-i vor- 
băscă. Intr’o di Kainz își esprimă dorința să mergă la 
Viena. Regele dete ordină, ca la celă mai d’aprăpe 
trenă să se alăture vagonulă său regescă. Kainz înza- 
dară refuză acestă ondre, d’a călători la Viena in va
gonulă regelui; trebui să se suiă în elă cu cufărașulă 
său, dusă de doi lachei, dăcă nu voia să cadă în dis- 
grația regelui. Actorulă, roșu de rușine, își ridică gule- 
rulă hainei în susă și își trase șapca pe ochi, când sosi 
în gară și fu tratată cu tote onorurile regesc!. Lacheii nu 
pateu dice o vorbă, și astfelă Kainz fu luată dreptă re
gele și și trimise la Viena o telegramă în acestă sensă. 
Urmarea fu, că în St. Polten, când trecu desă de dimi- 
neță trenulă, înalț! funcționari ai căii ferate se suiră în 
trenă, ca să-i facă suită de onore obicinuită în astfelă 
de cașuri. Ce panică surprindere fu, când actorulă

Camera din Viena și tarifulu vamalii.
Mercur! s’a începută discusiunea specială 

asupra tarifului vamală în camera din Viena. 
Cabinetulă Taaffe s’a înțelesă cu guvernulă un
guresc! cu ocasiunea negociăriloră de reînoire a 
pactului și asupra tarifului vamală, ddr n’a sciută 
se satisfacă de ajunsă intereseloră Austriei. Po
lonii suntă nemulțămiți cu vama pe petroleu, 
celă mai de frunte articulă de industriă din Gra- 
liția, ceilalți suntă nemulțămiți cu tacsele pe alte 
articule.

Gruvernulă austriacă s’a obligată față cu 
Ungaria de-a face să pdtă întră în vigdre tari- 
fulă vamală la începutulă lui Iulie. Nn e spe
ranță însă că va reuși a face să se voteze intactă 
de maioritatea camerei. S’au pusă acum- și Ce
hii în oposițiune și au isbutită ca să se modi
fice tariful! cu privire la melisă, urcându-se vama 
pe acestă articulă. Desbaterea asupra vamei pe 
petroleu va decide asupra sdrtei tarifului stabi
lită în unire cu guvernulă unguresc!. Polonii 
pară a fi hotărîți de a nu ceda și în casulă celă 
mai bună ei voră cere urcarea vamei pe pe
troleu cu doi florini. Va se (jică în ori-ce casă 
convențiunea cu Ungaria va fi răsturnată și ca
binetulă Taaffe va trebui să inițieze nouă nego- 
ciări cu guvernulă din Peșta.

Probabilă că ddcă i se va respinge proiec- 
tulă său, ministeriulă Taaffe își va realisa ame
nințarea și va disolva parlamentulă. Atunci să 
va amâna pe timpă îndelungată tdtă afacerea 
reînoirii pactului cu Ungaria.

Din tdte resultă că cei din Austria s’au să
turată de greutățile ce întîmpină de câte ori e 
vorba d’a reîncheia pactulă cu Ungaria și nu 
mai voră să țină contă de „greutățile" cabine- 
teloră cu sacrificarea proprieloră loră interese.

Tocmai pe când voiamă să încheiămă ne 
sosi din Viena scirea telegrafică, că s’a primită 
propunerea că vama pe petroleu să se suie cu 
doi florini în aură. Așaddr deși a cădută propune
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deșteptată din somnă se coborî din vagonulă curții ba
vareze cu cufărașulă său în Viena, nu se pote descrie.

De curendă puse regele Ludovicii să se joce in 
teatralii curții poema indiană dramatisată »Urvasi<, pu- 
bliculii fiinda eschisă. Elfi duse și pe cei doi Chevaux- 
legerl favoriți ai săi să ia parte la representațiune. 
Aceștia, când comunicară intendantului curții ordinulă 
regelui, fură salutați și tractați ca nisce prinți, sfeștnice 
li se duseră la locurile lorii și li se puseră la disposi» 
țiune beuturî răcoritore. Când garda teatrului își făcu 
pe la med^ulă nopții inspeețiunea sa și trecii pe lângă 
locurile acestora, baionetele atinseră în trecătă — 10 
cane de căte-o cofă, ce atârnau gole de cuierO.

Despre risipa de bani ce-o făcea regele Ludovicii 
II. cu zidirile se dau următârele amărunte: A cheltuită 
pentru biserici 4,159,525 fl,; pentru edificii onorifice 
6,791,000; pentru castele 4,027,000; pentru palaturile 
colecțiuniloră de arte 1,789,000; pentru statua Bavaria 
și alte lucruri turnate de metală 472,000; pentru cum
părări de pământuri 363,000; pentru cumpărare de lu
cruri de artă 1,400,000; cu totulă 19,001,525 fl. La 
acestea se adaugă 2,750,000 fl. ajutore pentru construc- 
țiunî de scole și biserici, pentru institute de binefacere 
ș. a., așa banii cheltuițl pentru edificări și monumente 
publice ajungă cifra de 21,751,525 fl.

Demonstrațiune contra armatei în 
Steinamanger.

In 13 luniu n. s’a ținută în Steinamanger o adu
nare de vr’o 2000 persone, convocată de partida inde
pendentă d’acolo. Deputății Ugronă și Polonyi, cari erau 
așteptați acolo, n’au luată parte la adunare.

Deputatulă Tulok ca președinte ală adunării rugă 
pe cetățeni să se abțină dela orl-ce demonstrațiune lăr- 
muitore. Pazmandy, șefulă partidei independente din 
Steinamanger, protesta în contra măsuriloră polițienesc' 
luate de primarulă și căpitanulă orașului. Elă dise 
în discursulă său, că Gestiunea armatei e o cestiune a 
țării; § 12 din pactulă dela 1867 accentuâză espresă, că 
armata trebue considerată ca comună, că Ungaria are 
prin urmare aceleași drepturi asupra ei ca și Austria. 
Ministru-președinte Tisza a luptată multă timpă pentru 
înființarea unei armate separate ungurescl, și fiindfl că 
acâsta momentană nu s’a putută esecuta, deocamdată 
s’a lăsată de acestă ideă. înființarea unei armate se
parate, independente unguresc!, formâză unulă din prin
cipiile principale, pentru realisarea căruia fiecare cetă- 
țână trebue să lupte. Națiunea trebue satisfăcută îm- 
plinindu-i acestă dorință. întâmplări ca cea de deunădl 
în Steinamanger, unde cu ocasiunea presenții unui înaltă 
generală s’a ridicată stegulă negru-galbenă, fără să se fi 
vădută tricolorulă ungurescă, să nu mai obvină. Legis
lativa e datdre să îngrijăscă, ca nu numai honvedfii, ci 
și armata comună să jure pe constituțiunea ungurâscă.

In acestă sensă s’a luată o resoluțiune, care s’a 
primită cu «eljenuri.« Deputatulă Polonyi fu însărcinată 
să predea camerei deputațiloră acestă resoluțiune. Mul
țimea se depărtă fără să turbure ordinea publică.

, Elementul ii maghiară în periculu?
>Cu o dată forte tristă s’a înbogățită ârășl statis

tica aceea, — <j*ce „Kolozs. Koz.« — care documen- 
teză așa de limpede necesitatea reuniunei de cultură ar
delenesc!. Maghiarimea din Szâsz-Vesszod, o comună 
din comitatulă Târnavei mari, se află în ultimulă stadiu 
ală desnaționalisării sale. Odiniâră, cam cu 30—40 de

ani înainte de asta, în acesta comună erau destui Ma
ghiari, și încă proprietari de pământă bogați, ceea ce 
pănă în cjiua de astăzi o mărturisesce biserica, cea mare 
și spațiosă, reformată. Astădi în totă comuna se află 
20 de Unguri și încă și aceștia numai câtă gângănescă 
în limba ungurescă.

„Frumosa biserică reformată se ruinâză, averea ecle- 
siei, legatele milostive de mai multe mii de florini ale 
nobililoră maghiari de odiniără se risipescă cu desăvîr- 
șire prin administratori neconsciențioși și acâstă parochiă, 
care odinidră avea preotulă și învățătorulă său, astădi 
se nimicesce fără preotă, fără învățătorii.

«Copiii Maghiariloră umblă la scâla săsescă, dâr mai 
vârtosă la cea valachă și acolo și învață destulă de bine 
a scrie și a ceti — nemțesce și valachicesce. O moșiă 
nobilitară a ajunsă pe mâna institutului națională „Al
bina" din Sibiiu (Mare lucru! Nu cumva le pare rău 
celoră din Clușiu, că „Albina" începe să facă concurență 
Jidaniloră? — Trad.) și acestă institutu de credită a 
vândut’o pe rândă țăraniloră valachi și locuința nobililoră 
de odiniâră acum servesee de scolă valachă.

° «Mihaifalăulă, cuibulă străbun de odinioră ală Bolyai- 
esciloră, ală lui Farkas și lânos; Bolya, Szâsz-Vesszod, 
înainte de asta cu o jumătate de seculă au fostă totă 
atâtea parochii puternice reformate și în cea mai mare 
parte au fostă comune ungurescl, — astădi tote trei se 
valachiseză.»

Dea Dumne4eu să fiă așa, cum .Kolozsvari 
Kozlony», — amă dori acâsta și în interesulă Kultur- 
egyletului, ca să aibă cu ce să-și motiveze esistența și 
campania începută contra românismului și a libertății 
cetățeniloră nemaghiari!

SOIRILE DILEL•
.Kolozs. Koz." dice, că suntă îngrijitâre soirile ce 

sosescă din marginea țării; industriașii sași și săcui emi- 
greză în urma rbsboiului vamalii, sodalii și maeștrii își 
iau catrafusele și pUcă în România. Ună pantofară din 
Kâzdi Vâsârhely, cu mai mulți sodali și-a părăsită ofi
cina și a trecută în Moldova. Fabricanții de postavă din 
Brașovă se ducă; după ei voră urma măsani din Sepsi- 
St. Georgiu și Kăzdi-Vâsârhely, cari nu peste multă 
potă să-și ia bâta și să mergă la cerșită. .Numai 
acum se vede — esclamă numita foiă — păcatulă uriașă, 
comisă în contra Săcuiloră, lumina ochiloră noștri, prin 
aceea, că Săcuimea a rămasă lipsită de trenă; acum se 
vădă urmările indolenței neguțătoriloră noștri, cari n’au 
jăgată în semă industria ungurâscă onorabilă! A sosită 
ora ultimă, în care societatea trebue să sară în ajutoră, 
să câră dela stată ca să dea Săcuiloră drumă de fieră, 
er dela naguțători, să câră în toți ramii industriă din 
patriă !‘

—x—
Prelații români greco-catolici în 14 n. 1. c. au so

sită la Budapesta din călătoria întreprinsă la Roma. In 
Roma la 29 Maiu n. a. c. au fostă primiți în audiență 
din partea Pontificelui Romană. Din Roma au plecată 
prelații la Parisă, unde au petrecută șâse 4*le> fiind în- 
cvarlirați la nunciulă papală de acolo. Din Parisă au 
sosită deadreptulă la Budapesta cu trenulă fulgeră, unde 
au mai rămasă o di, și în c^iua următore, adecă în 15 
n. 1. c, cu trenulă de sâra, după o absență de o lună 
de dile, a plecată fiecare la reședința sa.

—x—
Di Sibiiu i se raportâză lui «Pester-Lloyd," că 

congresulă națională bisericescă ală metropo
lei gr. or. române, ce se va întruni la 20 luniu n. va 

desbate afaceri fdrte importante și interesante, și e pro
babilă că desbaterile voră fi violente și îndreptate con
tra mitropolitului Miron Roman. Totodată i se asigură, 
că d-lă Babeșă se află la postulă său în Sibiiu și pre- 
gătesce t6te cele de lipsă.

—x—
In 16 Iuliu s’au începută în ministeriulă de esterne 

din Viena, sub președința consiliarului de secțiune 
Szogyeni, sfătuirile celoră două guverne și a ministe- 
rieloră comune, asupra măsuriloră ce suntă a se lua cu 
privire la bolele epidemice, mai alesă cu privire la 
coleră. Conferențele voră dura mai multe 4'le. — 
Din Atena se anunță că acolo proveniențele din Triestă 
suntă supuse unei carantine de 11 4’le în lăzăretele dela 
Corfă și Delos. In Su li na nu se primesce nici o pro- 
venință din porturile italiane, dâcă nu a fostă supusă 
mai înainte contumației în vr’ună portă otomană In 
Malta nu se primescă pasagerii din Triestă, dâcă nu 
potă dovedi că celă puțină 20 de (jile înainte de îm
barcare au petrecută într’o localitate neinfectată.

—x—
Ilustritatea Sa Părintele episcopă ală diecesei gr. 

or. a Aradului, Ioană Mețianu se află în Sibiiu, unde 
va lua parte Ia ședințele consistoriului metropolitană, 
care s’au începută.

—x—
D-lă Dr. Georgiu IIea, candidată de advocată, 

din comuna transilvană Indolă, în 15 luniu st. n. a. c., 
la universitatea regâscă din Budapesta, a fostă promo
vată la gradulă academică de doctorii și în științele po
litice universale. In disertațiunea inaugurată a tractată cu 
acâstă ocasiune: »Despre dreptulu electoralii*, din punc- 
tulă de vedere teoretică-filosofică ală politicei constitu- 
țiunale.

—x—
In cele patru luni dintâiu ale anului curentă, tdte 

căile ferate austro-ungare au transportată cu 449,000 de 
călători mai puțină ca în același timpă ală anului trecută, 
prin urmare și veniturile au fostă cu aprâpe ună milionă 
de florini mai mici.

—x—
In Seghedină s’a ținută ună congresă ală tine- 

rimei comerciale, la care a luată parte și protectorulă 
congresului Ludovică Tisza, fratele ministrului președinte. 
S’a propusă ca să se maghariseze comerciulă. 
— Ce o mai fi ’nsemnândă și acâstă dănănaiă?

—x—
D-lă Nicolau Brană, transilvăneană, elevă în 

cursulă I la scâla de pictură artistică din Budapesta, cu 
finea anului scol. c. a câștigată alu II-lea premiu de 20 
d. v. a. în argintă pentru progresă și diligință.

—x—
D-lă Iuliu cav. de Pușcariu, jude censurată și 

notară la tribunalulă reg. din Pesta, în 5 luniu st. n. a. 
c., din partea univ. reg. din Budapesta, a fostă promo
vată la gradulă academică de doctoră în drepturi 

—x —
In poporațiunea comuneloră Câlnică și Dealu 

domnesce mare amărîciune. Câlnicenii, maioritatea suntă 
Sași, secuestraseră Deleniloră 47 de boi, cari se allau pe 
locuia comună de pășunată. După câteva dile, locuitorii 
din Cută își mânară vitele loră în direcțiune spre Dealu 
la munți. Câlnicenii, credAndă că Delenii ducă vite d’ale 
loră, alarmară comuna și traseră clopotele de atacă. Lo
cuitorii puseră mâna pe arme și alergară să ’șl reia în- 
dăretă vitele ce ’șl închipuiâu că suntă ale loră, dâr bă- 
gară de sâmă la timpă, că suntă în rătăcire. E temere

FOILETONU.

Câletoi ia lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Cu unu urletă grozavă se alungau valurile spu- 
megânde unele pe altele, așa încâtă vai de vasulfi, care 
arh fi apucată în mijloculă loră. De o parte și de 
alta a rîului se audiau furiosele strigăte ale caniba- 
liloră, cari erau siguri, că prada nu va mai pute scăpa 
din manile loră.

Va să clică, nu rămânea alta de făcută, dccâtu a 
ataca pe sălbatici, a-i alunga și a transporta luntrile pe 
uscată până dincolo de cataractă.

Tn dimineța dilei de 10 lanuariu călătorule nostru 
începu lupta cu sălbaticii. Indată-cc vasele se apro- 
piară de țermure, aceștia atacară cu totă puterea pe 
noii veniți. Cu tote acestea Stanley și dmcnii săi isbu- 
tiră a debarca, a respinge înapoi pe canibali și a’și 
face o îngrăditură destulă de solidă. Trecerea de aici 
înainte pe lângă țermurele rîului se făcu între lupte 
aprope neîntrerupte, împreunate cu cele mai mari greu
tăți. In 14 lanuariu cu ajutorulă lui D-deu luntrile 
putură să fiă puse din nou pe apă, cu tâte că și de 
aici înainte erau destule repedișuri.

Unulă din cele mai primejdiose din aceste repe- 
dișuri se afla între insula Ntunduru și între țermure, 
și tocmai pe aicea aveau să trecă vasele călătorului 
nostru. Șese din ele trecură cu norocire peste acestă 
locu primejdiosă, ală șeptelea însă se răsturna îm
preună cu cei trei omeni, cari se aflau într’ensulu. 
Intre aceștia era și Zaidi. Doi dintre acești nenorociți 
isbutiră a scăpa cu înotulă la insula mai susă pome
nită, Zaidi însă, apucându-se strânsă de luntrea răstur
nată, fu mânată de sălbaticulă cursă ală apei spre unu 
locu, unde rîulă forma unulă din cele mai grozave ca
taracte. Bietulă omă se părea cu desăvârșire prăpă
dită, Provedința însă hotărîse scăparea lui.

In mijloculă cataractului se ridica de-asupra apei 
o singură stâncă ascuțită, și tocmai spre acestă stâncă 
fu mânată luntrea cu cea mai mare repejune. Isbită 
fiindă de acestă stâncă cu o putere estraordinară, luntrea 
se rupse în două bucăți, dintre cari una rămase lipită 
sub apă de păretele stânceî, eră cealaltă fu ridicată 
dreptă în susă. Zaidi, care fusese aruncată tocmai pe 
verfulu stâncei, se apucă cu amândouă brațele de acestă 
bucată, și astfelu putu șă găsescă deocamdată unu 
punctă de rațlimă, dară, se înțelege, nu tocmai sigură.

Ce avea ore să se întâmple cu sârmanulă omă?... 
Era elă ore în adevăru mântuită, seu grozava sa mârte 
numai se amânase pentru câte-va clipite?... Părerea 

din urmă se arăta a fi cea mai ^probabilă. De-a stânga 
lui apa rîului se arunca cu putere într’o adâncime îns- 
păimântătdre, de-a drepta valurile vâjeiau și treceau 
înainte cu repejune, îndărătulu lui se forma o vâltdre 
îngrozitore între stânca, pe care se afla, și între o mică 
insulă de stânci, ce era în apropiere. Despre repejunea 
undeloru de dinaintea sa se convinsese, când fusese îm
pinsă și aruncată împreună ' cu vasulu, de care se în
cleștase cu atâta putere. Din care parte să i se p6tă 
trimite vre unu ajutoră?... întrebarea acesta se părea 
cu neputință de deslegatu.

Cu t6te acestea călătorulu nostru împreuna cu 
bravii săi soți nu întârdiară unii singură momentă a 
încerca să’lu scape pe bietulă nenorocită. In cea mai 
mare grabă se împleti din vlăstări de palmi o lungă 
funiă, și de acesta se legă o luntre mai mică, care fu 
lăsată în apă. Stanley și cu tovarășii săi nădăjduiau, 
că luntrea va fi mânată de cursulă apei tocmai la 
stânca, pe care se afla Zaidi. Lucrulă se întâmplă cu 
totului totă altfelu. Abia apucă miculă vasă în re- 
pedișă, și îndată și fu smîncită cu atâta strășniciă, în- 
câtft puternica funiă se rupse, ca și când ar fi fostu o 
ață subțire, eră elă fu aruncată în adâncime și sdro- 
bită de stânci. Se făcu o a doua încercare de felulă 
acesta, der și acâsta avu totă resultatulă celei dintâiu.

„Vădându, că nu isbutesce nici acestă încercare", 
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că intre comunele Câlnică și Dealu se voră întâmpla mai 
curendă seu mai târziu ciocniri seriâse.

—x—
Din Sân-Mihaiulu română, lângă Timișoră, i se co

munică »Luminătorului <•, că o țărână bătrână d’acolo în- 
torcendu-se dela rugăciune din Pârța și ajungendă în 
hotarulă comunei ei, pică la pământii și muri. Medicii 
constatară, că femeia trebui să moră fiindQ înveninată de 
rachiulă jidovescă ce bău la rugăciune. — O învățătură 
pentru cei ce alergă la otrava jidoviloră cârciumari

—x—
Advocatului Albert Fekete i s’a concesii erăș 

esercitarea advocaturei, dela care fusese suspendată pe 
unft timpii anumită.

—x—
După statistica poliției din Budapesta de pe luna 

lui Maiu, în capitala Ungariei simții 582 prostituate, 
care stau sub controla medica lă-polițienescă (449 în case 
publice și 133 private). S’au sinucisă în Maiu 22 per- 
sone și anume: 7 s’au spânzurată, 3 s’au împușcată, 5 
s’au otrăvită, 6 s’au înecată, 1 s’a sinucisă pe altă cale. 
— Și totă mai alârgă „Kulturegyleturile* după vântă, 
când au ună tărâmă atâtă de priincîosă pentru lucru !

—x—
Emigrarea Israelițiloră din Moldova ia pe fiecare 

Zi proporțiunl mai mari. „Lupta “ spune că Mercurî dimi- 
nâța a plecată din Iași ună transportă de 135 persone, 
îndreptându-se cu toții spre Brema, de unde se voră îm
barca pentru America. Ună altă transportă avea să-i 
urmeze Joi.

—x—
Activitatea în esportarea cereal'eloru prin portulă 

Brăila este în plină vigbre, scrie Ziarulă »Bomba“. Anulă 
acesta, adauge citatulă Z'ară, s’au văZulă mulțime de 
vagfine încărcate cu orză și săcară sosite din Brașovă 
și din alte părți ale Transilvaniei; asemenea pentru prima 
dată în acestă veră s’aă văZută mulțime de șlepuri în- 
cărcându-se cu meiu pentru Odesa, și sute de vagăne 
încărcate cu cereale Z'lnicd sosescă din Moldova. Es- 
portațiunea este destulă de mare și chiar nu se *
atâtea cantități pe câtă se caută de cumpără' rl Pre
țurile suntă -forte favorabile. 0 mulțime de v ipâre, co
răbii și șlepuri staționeză în portă așteptândă să fiă în
cărcate.

După cum allămă din isvoră demnă de totă cre
dința, ministrulă instrucțiunei publice din România este 
decisă, ca din creditulă estraordinară de 22 milione vo
tată din partea corpuriloră legiuitâre române, cu suma de 
5 miliăne să edifice ună edificiu monumentală pentru 
Academia română sciențifică din București. In edificiulă 
monumentală, pe lângă biblioteca Academiei, va fi așe- 
Zată și museulă națională română.

Tractările comerciale între România și Franci a 
voră reîncepe din nou. Se aștăptă ună resultafă favo
rabilă.

—x—
In cursulă săptămânei trecute, serie „Bomba’, au 

plecată din portulă Brăila două vapdre : unulă sub pa- 
vilionulă germană numită „Dithmarschen* cu 375 boi și 
»Rischar Killsale< sub pavilionulă englesă cu 106 boi, 
ambele cu destinația pentru Italia. Vaporulă germană, 
„Dithmarschen«, face ală treilea cursă acum plecândă în
cărcată cu boi, și se Zice că pănă Ia tomnă va mai face 
încă patru drumuri încărcată cu boi pentru Italia.

—x—
„Epoca< scrie, că A. S. Principele Bulgariei

l

scrie Stanley, „poruncii să se aducă o nouă luntre, și 
de partea de dinainte a ei pusei să se lege o funiă 
grosă, de 80 metri de lungă. O asemenea funiă se 
lega și de păretele vasului, tocmai la mijlocft, și o a 
treia de partea de din dărătu. Totodată la partea de 
dindărătu a vadului se mai lega o funiă de vrc-o 30 
metri, pe care unulă dintre aceia, cari aveau să se 
pună într’ensulu, trebuia să o îndrepteze astfelft, încâtft 
Zaidi să o potă apuca. — întrebai, decă se găsescă doi 
dintre tovarășii mei, cari să cuteze a. se pune în luntre 
și a se îndrepta spre locuiți, în care se afla nenorocitulă 
Zaidi. Nici unulă nu se arătă. Făgădufi răsplată 
pentru aceia, cari s’ar oferi să facă lucrulă acesta cu- 
ragiosă. Nici acum nici unu răspunsă. Când însă în
trebai pe omenii mei, cum le-ar veni la socotelă, când 
ar ajunge și ei într’o astfelu de posițiune și nu le-ar 
veni nimenea întru ajutoră, iată că cârmaciulă Uledi 
se înfățișă înaintea mea și (fise: „Stăpâne, eu mă voi 
duce; sdrtea mea este în voia lui D-Zeu!“ — „Decă 
merge Uledi, mergă și eu!“ dise tenărulă Marzuk, 
unulă dintre vâslași.“

Cei doi viteji săriră fără amânare în luntre și se 
îndreptară, ținuți fiindu cu una dintre funii de caina- 
radii loră de pe țermure, spre primejdiosulă locu. 
Apropiându-se luntrea până la o distanță de 18 metri, 
Uledi asverli de cinci ori spre stâncă funia cea mai 
scurtă; Zaidi însă nu o putu apuca. 

e așteptată la 1 Iulie la Sinaia, unde ar petrece vre-o 
15 Z'le. Se Z’ce, că la aceeași dată va veni la Sinaia 
archiducele Albrechtă.

Mediașă, 6 Iuniu 1886.
încă nu s’au uscată lacrimile de pe fețele nostre 

pentru mărtea regretatului protopopă Ioană Marcu, și 
etă o nouă durere ni se causeză prin perderea multă 
meritatului d nă Gedeonă Blășianu, fostulă protopopă 
gr. cat. ală tractului Mediașă.

Răposatulă a funcționată în ună șiră lungă de ani 
ca profesoră și prefectă de studii la seminarulă archi- 
diecesană din Blașiu, a fostă asesoră consistorială și 
membru ală »Associațiunei Transilvane pentru lit. și 
cult, popor. rom.< In tomna anului 1879, Escelența Sa 
actualulă Metropolită Dr. Vancea, cunoscândă vrednicia 
și destoinicia acestui bărbată, l’a înaintată la trepta de 
protopopă și parochă ală Mediașului.

Iubirea, stima și încrederea de care s’a bucurată 
nu numai înaintea foșliloră săi discipuli și a subordina- 
țiloră săi din tractă, ci și înaintea străiniloră, a strînsă 
la cosciugulă său ună publică, pe care biserica paro- 
chială din Mediașă — destulă de spațiosă — nu l’a pu
tută cuprinde. Mai tătă preoțimea din tractă, amicii și 
cunoscuții din tăte părțile acestui ținută au alergată spre 
a da răposatului ultima onore. Corpulă profesorală din 
Blașiu a fostă representată prin 7 membri, cari în semnă 
de recunoscință au depusă pe cosciugulă regretatului loră 
profesoră și colegă o frumdsă cunună.

Nu voiă uita cu astă ocasiune a aminti și despre 
corulă vocală ală tineriloră teologi din Blașiă, care de 
asemenea a fostă de fată la acestă înmormântare, și 
care sub conducerea profesorului de rită și cântări ală 
teologiloră, a escelentului cântăreță, d-lă Nicolau Ionașîl, 
a înălțată multă acestă ceremonia funebră. Esecutarea 
escelentă a jalniceloră cântări, prescrise de ritualulă 
nostru la ,,îngroparea preoțiloră,“ ne-a făcută mare o- 
năre și înaintea străiniloră. Cu deosebire conlocuitorii Sași, 
între cari au fostă cei mai de frunte profesori, oficiali 
de ai administrațiunei, advocați și alții, nu să mai pu- 
t iau sătura de dulceța cântăriloră nostre bisericesc! și 
nu-și aflau destule cuvinte pentru a lăuda frumosulă 
coră ală tineriloră clerici din Blașiă, în frunte cu bra- 
vulă loră profesoră, d. N. Ionașă. X.

Academia română,
(Fine.)

X. Conformă decisiunei luate în sesiunea anului 
1886, se publică concursă pentru cea mai bună traduc- 
țiune din:

M. Tulii Ciceronis De officiis liber I. cu condițiu- 
nile următăre:

1. Traducțiunea va fi într’o limbă românescă câtă 
se p6te de curată și de elegantă, căutândă a se repro
duce în traducere calitățile autorului tradusă.

Traducătorii suntă datori a da note critice asupra 
diferiteloră lecțiun! ale locuriloră obscure din textă, cum 
și note esplicative asupra terminiloră technici și nume- 
loră proprii, cari vină în textulă autorului.

2. Manuscriptele venite mai târZiu de 31 Decemvre 
1886 nu să voră lua in considerațiune.

3. Manuscriptele se voră censura și judeca de Sec
țiunea Literară, care va propune premiulă destinată pen
tru aceste lucrări

4. Manuscriptele nepremiate se voră păstra în ar- 
chivulă Academiei pănă se voră reclama de autorii loră, 
ale căroră nume remână necunoscute , fiind-că plicurile 
ce le voră cuprinde nu se voră deschide.

5. Premiulă pentru cea mai bună traducere de 20

Cei de pe țermure lăsară acum luntrea cu cei 
doi viteji să se apropie până la distanța de nouă metri 
dela stânca, pe care Zaidi petrecea nisce clipite de totă 
grozave. Funia fii din nou aruncată, și de astă-dată 
Zaidi isbuti ca să o apuce, totodată însă se rostogoli 
de pe stâncă în valurile rîului, încâtft părea că va ră
mâne pentru totdeuna îngropată într’enscle.

Când se arăta din nou la fața apei, Stanley po
runci celoră de pe țermure să tragă voinicesce de 
funii, ca să aducă la uscată luntrea cu celă mântuită. 
Dintr’o dată însă funiile, întindendu-se prea tare, se 
rupseră în tocmai ca cele mai slabe fire.

Unu strigătă grozavă de spaimă eși din gurile 
celoră de pe țermure. Luntrea împreună cu cel ce se 
aflau într’ensa era ca și prăpădită.

„Când năcazulu e mai mare, D-deu e mal aprope“; 
aceste frumose cuvinte se adeveriră și de astă dată. 
Uledi și cu Marzuk, strengendu’șl tote puterile, de care 
dispuneau, isbutiră nu numai a mâna vasulă până la 
mica insulă de stânci din apropiere, ci totă odată a’lă 
trage și pe Zaidi la dânșii.

Ei scăpasără de mdrte ca prin urechile acului. Dar 
ore nu era și de astă-dată numai o scurtă amânare a 
unui lucru, ce trebuia de bună semă să se întâmple ?....

(Va urma.) 

pagine (după edițiunile stereotipe ale lui Tauclmitz din 
Lipsea) va fi de lei 120.

6. Celă ce va obține premiulă, ca celă mai bună 
trăducâtoră ală părții însemnate mai susă, va fi însăr
cinată de Academiă a face traducțiunea scrierii întregi, 
cu premiulă fixată de lei 120, pentru fie-care 20 pagine, 
scrise după edițiunea de mai susă citată, fără ca pentru 
acâsta să se escludă consultarea alloră edițiuni, în lu
crarea traducțiunii.

7. Traducătorulă ast-felă însărcinată de Academiă 
va fi datoră a urma lucrarea cu aceeași diligință, esac- 
titate, eleganță și puritate de limbă cu care a făcută și 
proba premiată. Elă va fi datoră a da pre fie-care ană 
câte 200 pagine de traducere din edițiunea luată de 
normă.

8. Traducțiunea se va examina de Secțiunea Literară 
a Academiei și, aflându-se conformă condițiuniloră de 
mai susă, se va da la țipară, eră traducătorului se va 
respunde remunerațiunea cuvenită. La casă însă când 
traducțiunea n’ar corespunde condițiuniloră stabilite, ea 
se va trămite autorului cu observațiunile făcute de Sec
țiunea Literară și cu invitațiune de a o amenda.

9. Când traducătorulă, din ori-ce causă, n’ar mai 
continua lucrarea, atunci se va publica din nou concursă 
de probă, în condițiunile de mai susă.

10. Autorulă clasică, care trece peste 500 pagine, 
se va împărți intre mai mulți concurenți ce voră escela 
la concursă.

11. Tipărirea autorului tradusă se va face de Aca
demiă în 1000 exemplare formată în octavă ordinară, cu 
litere garmondu și pre hârtiă albă curată, după ună mo
delă alesă de Academiă. Formatulă adoptată, literele și 
hârtia aprobate voră servi pentru toți autorii traduși și 
tipăriți cu spesele Academiei. Prețuia unui exemplară 
scosă la venZare se va defige în raportă cu spesele fă
cute cu traducerea și tipărirea lui, așa că din vânZarea 
primei edițiuni să iasă și să se încaseze cu procentele 
loră tot! banii vărsați cu acâstă edițiune.

12. Traducătorii opereloră premiate de Academiă 
suntă liberi a scâte o a doua edițiune din traducțiunea 
făcută de denșii; însă numai după trecerea întâiei edi
țiuni făcute de Academiă ei rămână proprietari pre tra- 
ducțiunile loră.

13. Când Academia va afla de cuviință a face o 
nouă traducțiune din ună autoră deja tradusă și pu
blicată cu spesele ei, ea va fi liberă a procede la acăsla, 
fără ca întâiulă traducătoră să aibă dreptulă de a se 
opune.

NB. Manuscrisele relative la premiile de sub N-rii 
IV. V. VII. VIII și X se voră presenta anonime, pur- 
tândă o devisă, care va fi reprodusă pe ună plică sigi
lată conținendă numele concurentului.

Academia iși reservă dreptulă de a tipări în publi- 
cațiunile sale lucrările ce se voră premia.

Premiile se voră da autoriloră numai după tipări
rea lucrăriloră premiate.

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

AGRAMtJ, 19 luniu. — (Soirea lui „P. 
Lloyd“) Se asigură că Maiestatea Sa va între
prinde călătoria în Bosnia și Herțegovina defini
tivă la începutul!! lui Septemvre.

VIENA, 19 Iuniu. — Camera depvtațilorft. 
— După o discusiune f6rte înfocată s’a înce
pută spre măZă-n6pte votarea nominală asupra 
vamei pe petroleu. Propunerea Suess s’a res
pinsă cu 160 contra 154, asemenea propunerea 
ventuală Suess (în locă de 9 fi., 8V2 fi.) cu 163 
contra 144 voturi. După acăsta s’a primită pro
punerea lui Groliolski (2 fi. pentru păcura grea 
și 2 fi. 40 cr. pentru cea ușâră.)

PARIStJ, 19 Iuniu. — Senatulă va discuta 
cestiunea prințiloră Lunea viitâre. Cornițele de 
Paris și-a alesă Bruxela ca reședință stabilă.

DIVERSE.
Resultatele modei. — Câte-va dame tinere mai 

avute din Villagarcia, ună orășelă în provincia Cornua 
din Spania, și-au comandată mantile nouă, a căroră cro
ială a făcută destulă sensație și a deșteptată invidia 
multoră femei, mai alesă că se pretindea, că acea în- 
brăcăminte era făcută în Madridă după ultima modă. 
Ună comersantă întreprinzătoră îșl comandă ună numără 
mai mare, care se și cumpără de precupețe și de alte 
femei mai de rendă. Damele din societatea bună se su- 
părară de aceasta, în câtă frații și adoratorii loră hotă- 
rîră a lua cu forța mantilele dela mahalagioice. Dâr și 
acestea găsiră apărători; se ineinse ună resboiu de man
tile, în care coconaș! mâncară bătae de multe ori. Nici 
primarulă, care interveni, nu scăpă teafără. Elă fu bătută 
pentru că era bănuit de parțialitate. Resboiulă civilă 
lua dimensiuni totă mai mari; afacerile mediciloră și ra- 
portoriloră înfloriau. In fine interveni autoritatea supremă 
Alcadele. Se hotărî arestarea mai multoră agresori și 
liniștea s’a restabilită cu timpulă, der mulți răniți au 
avută cuvântă să afurisescă ultima modă din Madridă.

Editoră: Iacobti Miireșiauu.
Redactară responsabilă; Dn, Aurel Mnre«iajiu
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Cursul n la bursa de Viena Bursa de Biieuresci.
din 18 Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4% • ■ • 106 05
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 75 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare........................155.—
Amortisarea datoriei căi- 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord 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............................99.80
împrumutul^ cu premiu

ung.................................  120 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.70 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. . . 85 80
Renta de aură austr. . . 116 80 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Ac(iunile băncel austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 288.25 
Act. băncel de credită austr. 281.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.‘/a 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 3 Iunie st. v. 1886.
Cu mp. vend.

Renta română (5%). 923/4 93Va
Renta rom. amort. (5%) 95Va 96V4

> convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31 Va 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105 Va 106V.

> „ „ (5°/o) - 88— 883/4
» » urban (7°/o) . 101 Va 102—

, (6°/o) • 84— 85—
» (5°/o) ■ —

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 19 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.60 Vend. 8.64
Argint, românesc . . . . . . » 8.55 • 8.60
Napoleon-d’orî................. . . > 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. •

Nr. 6460/1886.

Concursu.
Spre ocuparea postului de sub-fișcalu orășenescu 

sistemisatu în sensulti §.224 din statutulu comunalii din 
partea representanței comunale cu conclusu dela 9 L c. pe 
unU anu. începândîî dela 1 Iulie a. c, cu apuntamentulu 
anualu de 1000 fl, se escrie prin acesta concursă.

Doritorii pentru ocuparea acestui postu, au pe lângă 
documentarea moralității lorii a areta că ei suntu advo- 
cațl esaminațî și practici, și că suntu membrii ai came
rei advocațiloru din Brașovu, precum că cunoscu limba 
maghiară, germană și română,

Petițiunile astfelu instruite să voru așterne pănă la 
29 Iunie a. a. orele 11 a. m. subs. magistratu.

Brașovă, 15 Iunie 1886.

Magistratul!! orășenescu.

se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămîi a ni se trimite esacttl arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................................... 3 fi. —
„ ș£se luni ........ 6 fi. —
„ unu anu ..................................... 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni
„ ș£se luni .... . . . . 20 „

,, unii anu .... . . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^
î

Mersulu trenuriloru
pe linia fredealti-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradtt-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—JPredealiI

BucurescI

Predealu (
(

Trenă 
de 

porsdne

Tren 
accelerat

Trend 
omnibus

Trend 
omnibus

Trenu 
omnibus

Tren 
actelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
i de 

persâne

Trenă 
omnibus

Timișă

Brașovă 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighisdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiusft 
Aiudă 

jVințulă de 
Uiâra!
Cucerdea 
Gliirisfi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

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 03
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 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

3.15
7.29
8.27

Clușiu

Apahida
Gliiris

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușă 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit.
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișâra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă
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

Predealu

BucurescI

7.14
7.42

8.31
9.01

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

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

8.00
11.40
2.31

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile gr6se.

6.03
6.35
7.14

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

Teiușfi- iradii-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de
ț

Trenă de Trenă Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12-20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 ozoiuok / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619.
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 —■ . 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 “77 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
Aradil 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 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 Tetușik 12.05 — 2.24

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Tronă de Trenă Trenă
omnibus peradne peradne peraâne omnibus omnibus

Arad ii 6.00 8.18 Siiuerfa 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 Petroseul1 — 4.04 6.39

Tiiuiș6ra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă do Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne persdue omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșeul 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 —
N6meth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — —• 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradii — — 7.40 SiKseri» 10 53 1.35 —


