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Brașovu, 11 Iunie 1886.
De când în urma morții comitelui săsescu 

și fișpanti alu comitatului Sibiiu Brennerberg s’a 
ivită cestiunea reocupării acestui postă, compa- 
trioții noștri Sas! au începută a avă din nou ve
leități de împăcare cu Ungurii dela putere. S’au 
scrisă cu acâstă ocasiune multe prin foile ungu
resc! și săsesci cu îefrenulă că o înțelegere s’ar 
dori de cătră ambele părți. Sașii s’au arătată 
cu acâstă ocasiune destulă de prevenitori și or
ganele guvernului erau numai cu miere pe buze 
când vorbâu de cestiunea ocupării postului de 
comite săsescă.

A eșită însă la ivălă și cu acostă ocasiune 
marea deosebire a vederiloru unora și altora cu 
privire la însemnătatea cuvântului „apropiare". 
Ungurii dela putere dică cătră Sași: nu dorimă 
nimicu mai ferbinte decâtu o sinceră apropiare; 
n’aveți decâtă să voiți împăcarea și noi vă vomă 
primi cu brațele deschise. La aceea însă, că și 
guvernulu ar trebui să facă câțiva pași înainte, 
ca să dovedâscă că și elă vrea să s’apropiă de 
Sași nici că se gândescu.

Acestoră vederi curiâse ale celoră dela pu
tere în materiă de împăcare le-au dată o viuă 
espresiune de curendu „patrioții" din Clușiu, cari 
când nu demonstrăză în contra concetățeniloră 
de altă limbă, fraternisâză cu ei, se’nțelege avândă 
totdâuna în vedere vr’ună folosă practică pentru 
poftele loră nesățiăse politice.

O asemenea priveliște de fraternisare ne-au 
oferită în (jilele acestea cei din „centrulO culturii 
maghiare ardelenesc!11, primindă cu o cordialitate 
escepțională și cu mare alaiu pe Sașii din Bis
trița, cari cu ocasiunea sărbătoriloră Rosaliiloră 
au făcută o escursiune de plăcere pe noua cale 
ferată la Clușiu. Faptulă că câte-va sute de 
cetățeni sași din Bistrița, funcționari, comercianți, 
proprietari ș. a. au mersă să visiteze Clușiulă 
li s’a părută Unguriloră destulă de importantă 
spre a face capitală politică dintr’însulă. Fă
cut’au ei politică și cu alte încă multă mai nen- 
semnate evenimente. De ce să nu câștige ceva 
gloria, maghiară și din escursiunea Sasiloră?

N’au lipsită se ’nțelege articulii de fondă, 
cari să înalțe marele momentă ală fraternisării. 
Același „Kolozsvari Kozlony," care făcuse nu de 
multă mare velvă din nisce cuvinte pronunțate 
de ună protopopă română din Săcuime la ună 
jubileu, care precum furămă înformați n’au a- 
vută nici o tendință politică, fiindă adresate nu
mai fișpanului d’acolo, același diară — dicemu 
— sărbătoresce visita Sasiloră din Bistrița ca 
ună semnă de încredere și de simpatiă a Sasi
loră pentru Unguri. „Kolozsvari Kozlony" își 
esprimă bucuria, că Ungurii potă saluta pe 6s- 
peții Sași conduși de primarulă loră în Clușiu, 
„care a fostă odinidră ună orașă săsescă și care 
în cursulă vâcuriloră a devenită cu totulă ma
ghiară și s’a desvoltată pănă a ajunge capitala 
spirituală în părțile ardelene", Ith mai departe 
elice, că orașulă Bistrița, trimițendă ună numără 
așa mare de visitătorl în celă mai mare orașă 
maghiară ardelenescă, „a dovedită o astfelă de 
încredere și simpatiă pentru Unguri, care des- 
minte t6te poveștile corespondențiloră și născo 
citoriloră de istorii, cari vorbescă înaintea streină- 
tății germane de despoiarea barbară și de sugru
marea elementului săsescă."

„Siebenburgisch-Deutsches Tageblatt" se 
simte cu totă dreptulă în modă neplăcută atinsă 
de acăstă salutare tendențidsă, lipsită de tactă, a 
fdiei maghiare. „Ați voită, 4* ce ea: ne a^u'
ceți aminte că Clușulă a fostă orașă săsescă și 
că în cursulă timpului a devenită maghiară, 
pentru ca Bistrița și alte orașe săsesci să și-lă 
ia de esemplu ?“ Aceste reminiscențe durerdse 
pentru fiecare Sasă le reîmprospăta foia din Sibiu 

descriindă în ce modă Clușiulă prin înșelăciune 
și forță a devenită orașă maghiară.

Organulă națională săsescă însă nu s’a măr
ginită numai a răspunde Ja acâstă espectorare 
lipsită de tactă a fdiei clușiane, ci intră în dis- 
cusiune seriăsă cu ea și asupra consecințeloră 
politice ce le trage din visita Sasiloră dela Bis
trița și sferșesce prin a caracterisa situațiunea 
actuală a Sasiloră față cu guvernulă. Ea se re- 
sumă în următorulă faptă:

Pe când foile din Clușiu se esaltâză de în
crederea și simpatia Sasiloră dela Bistrița, fișpa- 
nulă de acolo br. Desideriu Banffy scrie autori
tății bisericesc! evangelice săsesci, că ’n viitoră 
nu va mai primi dela ea nici o hârtiă, care nu 
e scrisă în limba statului. Fișpanulă comite Gra- 
brielă Bethlen, care ocupă provisoriu postulu de 
comesă săsescă, o face și mai bdcănă, trimițendă 
îndărătă numitei autorități bisericesc! o hârtiă, 
pentru că era scrisă în limba germană.

Acâsta pentru glorificarea legii de naționa
litate și a dorinței de „apropiare" între Sași și 
Maghiari.

Afacerea convenției și pressa streină.
In timpulă din urmă s’au ridicată în pressa 

din streinătate voci, cari iau în apărare România 
în contra acusărei, că ea prin pretensiuni esa- 
gerate ar fi pricinuită ruperea negociăriloră. Cu- 
noscutulă publicistă germană Paulă Dehn a 
scrisă în acestă înțelesu; unele organe de frunte 
prusiane asemenea iau în apărare România. Acum 
și revista politică a dămnei Adam din Paris „La 
N o u v e 11 e R e v u e“ se pronunță cu privire la 
ruperea negociăriloră pentru înoirea convenției 
austro-ungaro-române în modulă următoră :

»Pretențiunile Austriei în privința reînoirei conven- 
țiunii dela 1875 au fostă atâlă de isolente, încâtă ar fi 
trebuită să credemă România mortă, decă le-ar fi pri
mită. La Viena se pretindea a se impune la BucurescI 
ca o comisiune austriacă să funcționeze în România, și 
ca, în casulQ unei neînțelegeri între cele două țări, 
Ungurii să hotărască. Ungaria însă este rivală Româ 
niei pe piețele austriace pentru grâne și pentru vite, și, 
sub pretesfele cele mai absurde, ea a închisă necontenită 
fruntaria viteloru din România. Afară de acesta Austria 
cerea ca România să se oblige a cumpăra o cantitate 
otărîtă de mărfuri austro ungare."

„Pentru a grămădi imposibilități peste imposibilități 
propunerile de reînoire a Convențiunei austro-române erau 
făcute în termini atâtă de jicnitorl, încâtă chiar minis 
terulă Brătianu trebui să cedeze unei manifestări a opi- 
niunii publice și să renunțe la orice înțelegere." 

Pactulu austro-ungarti.
Resultatulă tractăriloră în camera deputațiloră aus

triac! asupra vămii pe petroleu, după cum ni s’a făcutti 
cunoscută prin telegramă, a fostă, că proiectulu guver
nului austriacă, făcută în înțelegere cu celă ungurescă, a 
căzută, și s’a primită propunerea lui Groholski: 2 fi pen
tru păcura grea și 2 fl. 40 cr. pentru cea ușdră.

Votulă acesta prin urmare a amânată încheiarea de
finitivă a pactului austro-ungară, cine scie pentru câtă 
timpă. Camera magnațiloră din Pesta e în neputință 
de a tracta în sesiunea acesta tarifulă vamală de 
cumva camera senioriloră auslriacl nu va vota în dilele 
acestea vama pe petroleu în sensulă proiectului guver
nului.

„Pester Lloyd“ dice că nici o voce nu se va găsi 
în dieta ungară, care să. nu-șl esprime părerea de rău 
pentru nesuccesulă proiectului vamală, deărece în Un
garia nimenea nu doresce sporirea vămiloră industriale, 
care înlesnesce rafinerieloră de petroleu pentru luni de 
(file a Introduce petroleu brută rusescă cu taxa vamală 
numai de 1 fl. 10 cr.

Sesiunea actuală a dietei ungare, de cumva Reichs 
rathulă austriacă va stărui pe lângă votulă dată de ca
meră, să va închide în curândă și viitorea sesiune se va

convoca pe la mijloculă lui Septembre. Nu se scie decă 
pănă atunci le voră succede celoră două guverne a ajunge 
la o înțelegere în privința vămii pe petroleu.

Congresula naționalti-bisericescii gr. or.
Duminecă în 8 Iuniu v. s’a deschisă în 

Sibiiu, după ceremonialulu obicinuită, congresulă 
bisericei naționale române gr. or. de cătră P. S. 
Sa Metropolitulu Mironu Romanulu prin urmă- 
t6rea vorbire:

»Pre sfințite Domnule frate Episc6peI Pre stimati 
domni deputății Iubiți frați, iubiți fii sufletesci!

„împrejurări extraordinare, preste totă nefavora
bile pentru desvoltarea salubră a vieții năstre bisericesc!, 
ni-au creată și de a doua oră pedeci la întrunirea nor
mală a supremei nostre corporațiuni bisericesc!; astădi 
însă avemă fericirea de a vede delălurate acele pedeci și 
ne aflămă repușl în dreptulă nostru legală de a ne a- 
duna ca biserică autonomă în congresulă nostru națio- 
hală-bisericescă, care este chemată a regula în generală 
administratiunea bisericescă pentru întrâga nâstră pro
vincie metropolitană.

„Binecuvântată să fie acestă momentă nou de în- 
tiunire a supremei ndslre representanțe bisericesc!; bi
necuvântată să fie zelulă Domnieloră Văstre, cu care ați 
grăbită a răspunde la invitarea ce Vi-o am făcută prin 
circularulă meu convocătoră; binecuvântare să aducă și 
salutarea mea cordială de „bine ați venită,“ cu carea 
Vă întâmpină la acestă întrunire!

^Experiențele, ce le-am făcută în restimpulă de 
11 ani, de când portă sarcina grea de archiepiscopă și 
metropolită, m’au întărită totă mai multă în credința 
mea profesată și la alte ocasiunl: că biserica nostră, în 
staiulă nostru și între împrejurări, cum suntă ale năstre, 
numai prin o adevărată sinodalitate se pote susțină, con
solida și pOte prospera; îndeosebi eu am privită și pri- 
vescă de ună atribută esențială ală organismului nostru 
bisericescă: ca elementulă mireană să exercieze în ad- 
ministrațiunea bisericescă incurgerea, ce ’i-o asigură dis- 
posițiunile cardinale din statutulă nostru organică, fiindă 
numai astfelă posibilă o armonie bună in lucrările nostre 
bisericesc! și realisarea dorințeloră ce le avemă pentru 
resultate mulțumitOre în cultura pi moralitatea publică, 
la a cărora propagare este chemată în prima liniă cle- 
rulă nostru parochială și cu deosebire celă superioră.

»Ca credincioși supuși ai Maiestății Sale cesare și 
apostolico-regescl a prea grațiosului nostru rege Francisca 
Iosifă I și ai preaînaltei case domnitore, sub garanța și 
scutulă legiloră patriei se cultivămă der acâstă sinoda
litate și să căutămă a ni-o asigura pentru totdeuna, 
unindu-ne și lucrândă toți în spiritulă sublimă ală bi
sericii, care este propriaminte puterea nostră de viâță și 
care trebue să ne dea directivă în tote lucrările.

.Premițândă acestea, sesiunea congresului nostru 
bisericescă pentru periodulă, în care ne aflămă, cu 
acâsta o declară de deschisă."

După acâsta se numescă secretarii congre
sului și se presintă credenționalele. Congresulă e 
bine cercetată, și se aștâptă să sosâscă și depu
tății cari mai lipsescu.

SOIRILE PILEI.
In tomna anului acestuia Maiestatea Sa monarchulă 

Francisca Iosiju va visita provinciele ocupate Bosnia și 
Herțegovina, e probabilă, că acâstă visilă o va face după 
terminarea mareloră manevre din Septemvre.

—x—
Cetitorii noștri își aducă aminte, că advocatulă Ru

binii Patița din Alba-Iulia a fostă dată în judecată, fiindă 
că a împărțită între Români 17 esemplare din romanulă 
,Horea» de Florantină, despre care se pretexta că agită, 
prin cuprinsulă său, contra Unguriloră. Judecătoria de 
cercă din Alba-Iulia a condamnată pe d-lă Patița, pe 
basa legei de pressă austriace, care e valabilă pentru 
Ardeală, la șese săptămâni arestă. Tabla r. din Târgu- 
Mureșului a întărită sentința in merito, der a schimbată 
pedepsa cu arestă în amendă bănescă de 150 fl., even
tuală 15 cjile arestă.

—x—
In urma ploiloră celoră multe, dintre t6te văile mai 

însemnate ale Ardealului, numai valea Someșului a ră
masă scutită de esundare. In comitatulă Sibiiului mai 
multe sule de jugăre stau sub apă. Multă pagubă s’a 
făcută la sămânăturl, și încă și mai multă la ierburi și 
la otăvl. Totă așa putemă tfice despre Oltă, Murășă și 
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Ternave. Cu deosebire Oltulă a făcută pagube grozave, 
ierburile de pe rituri sunlă ca și nimicite cu desSvîrșire; 
economii suntă forte îngrijați pentru ierna viitore din 
causa lipsei de nutreță pentru vite; deasemenea și la 
cucuruzii (porumbii) a făcută multe pagube,

—x—
»Românului*  i se scrie din Viena, că mai mulțî fa

bricanți mari din Austro-Ungaria, cari facă esportă mare 
în România, au hotărîtă, în casulă nereînoirei conven- 
țiunei comerciale, sg transmute fabricele lorii în Ro
mânia.

*) Motivele, decă nu le cunâscețl din gura loră, le 
simțiți din faptele loră. — Red.

—x—
Mare vrajbă între „patrioții*  dela Clușiu și cei dela 

Budapesta, din eausă că nu se potă înțelege asupra în- 
trebărei: »cine papă averea natiunei ?«. ,Ellenzek“ aduce 
de astă-dată unii bună argumentă în contra eeloră dela 
Pesta, argtândă, că pe cândă teatrului națională maghiară 
din Clușiu ,,abia“ ’i se dă din visteria statului o sub- 
vențiune anuală de 20,000 fl. v a. — pe atunci în Bu
dapesta numai acum (Ia doi ani după edificarea noului 
teatru) se tre^esce ministrulă de interne să ceră inven
tară despre averea teatrului națională. Așa-deră acâstă 
avere de mai multe sute de mii florini s’a administrată 
pănă acum fără inventară, ba p6le chiar fără controla. 
„Deu este mirare — dice „Ellenzek1' eeloră dela Pesta 
— că pe lângă o astfelă de administrare anulă primă 
ală teatrului s’a sfîrșită cu ună deficită numai de 600,000 
fl. v. a.“ — La arta de a păpa banii se pricepă așader 
și unii și alții fdrte bine, cu deosebirea, că cei dela is- 
voră suntă invidiați de ceilalți pentru că potă păpa 
mai multă

—x—
In Boroșneulu micu și în Valea ariniloru (Eger- 

patak) din comit. Trei-scaune a fostă la 15 luniu n. o 
ruptură de noră, care a pricinuită mari pagube. In lo
calitatea din urmă mai multe case au fostă săpate de 
apă, 50 de oi s’au înecată în valuri.

—x—
Profesorală din Deva, Gavrilă Szinte, a trimisă spre 

esaminare două cărți românesc! din timpurile vechi d-lui 
Vasiliu Rethi dela museulă din Pesta, care de mai multă 
timpă se ocupă cu cestiunea «valachă». După consta
tările lui Rethi, aceste cărți suntă din secululă ală 16-lea, 
scrise în limba vechiă slavică, care era pe atunci limba 
eclesiastică a Româniloră. Una conține liturgia vechiă 
slavică, ăr cealaltă psalmii de penitență ai lui Davidă. 
scriși în limba vechiă slavonă; pe ici, pe colea insă se 
află pe marginea foiloră și traducere românescă, scrisă 
cu litere cirile. Pe prima foiă a acestei din urmă se 
află următorele cuvinte scrise cu mâna: Ieremia Mogila 
Vojvoda Gospodar, care a domnită în Moldova dela 
1595—1607 și care a donată acăstă carte cine scie cărei 
biserici din Ardălă.

—x—
Lângă Nadeșă au sfâșiată lupii în dilele trecute 

doisprezece mândi.
—x—

Societatea academică socială-literară »România- 
Jună‘ din Viena și-a constituită comitetulă pentru se- 
mestrulă de vără în următorulă modă: Președinte: Drd 
med. Alexandru Popă; Vice-președinle: Drd. phil. Elie 
Gherghelă; Secretară I: Franciscă Besană, stud. forest.; 
Secretară II: Iosiph Turcu, stud. med.; Cassară: Grigore 
Țărână, stud. med.; Controloră : Ioană Papanicolă, stud. 
med.; Bibliotecară : Octaviană Popă, stud. techn. și Eco- 
nomă: Ioană Deacă, stud. forest. In comisia literară 
s’au alesă: Drd. med. Emanuelă Doctoră; Petru Spână, 

stud. phil.; Ioană Guguiană, stud. forest.; Aronă Moșoiu, 
stud. acad, comerc. și Valeriu Rusu, stud. phil.; în co
misia revădătore: Basiliu Ternoveană, stud. med.; Vic- 
toră Roșea, stud. med. și Dionisiu Goilavă stud. med.

Ab'turienții din Blașiu au dată la 22 luniu n. o 
petrecere în sala .Hotelului Națională*.  Venitulii s’a 
destinată pentru înfrumsețarea opidului.

Mai 4>lele trecute a plecată din Romană pentru 
America ună numără mare de israeliți. Ună altă trans
portă de emigrări se pregătesce pentru dilele acestea, 
scrie „Româniă“.

De sub pola munțilorft apuseni.
luniu, 1886.

Onor, d-le Redactară! Deși veți fi primită oreși 
cari informațiuni despre starea nostră socială și politică 
din acesta ținută, totuși pe deplină nu credă să fiți pusă in 
curentă cu tate cele ce se petrecă la noi. De aceea viu, 
atâtă să vă raporteză câtă se pâte mai obiectivă faptele, 
câtă și să vă ceră lumină în cele de noi necunoscute.

Ați fostă informați despre lucrările mai mariloră, 
că in Oclomvre anulă trecută, în urma unoră vorbe de 
pe strade, binevoitorii noștri ni-au blocatu cu milițiă, și 
încă din regimentulă 82 din Sibiiu, ca și când celelalte 
regimente ce s’au aflată în apropiere nu ară fi fostă, său 
pote nu ară fi destulă de subordinate comandei supreme 
a Maiestății Sale. Nu scimă dăcă acăsta măgulesce am
bițiunea militară, său lovesce în ea? Scimă numai, că 
ori și care soldată, fiă de orice naționalitate său confe
siune, este și t.rebue se fiă supusă și credinciosă coman
dei supreme. Acăsta s’a dovedită în tote luptele de pănă 
acuma. De cumva n’ar crede frații noștri Unguri, atunci 
d-loră singuri ar face escepțiune.

Dăr abstrăgendă dela aceste, întrebămă pe d-lă Re
dactară și îlQ rugărnă să binevoăscă a ne da deslușire, 
cari au fostă motivele pentru cari noi amă trebuită 
să suferimă greutatea încvartirărei miliției în restimpă 
de șăse luni, căci dela comitată nu ni se dă nici o des
lușire? *)

Ore a dobândită de aici poporulă, său statulă vr’ună 
folosă morală ori materială? Dobândi t’a ăre poporulă, 
când în urma disposițiuniloră făcute a fostă lovită fără 
cruțare în demnitatea sa și în semțulă de lealitate față 
cu tronulă, cu care sâmță elă totdâuna s’a fălită? Do- 
bândi-t’a ceva statulă prin aceea, c’a trebuită să susțină 
cu spese duple miliția garnisonată aici ?

Nu credemă nici una, nici alta, din contră, ne dâre 
când vedemă, că banii adunați cu atâta sudore se aruncă 
în vântă în urma miserabileloră calummi ale unoră in 
triganțî. Ne dore, când vedemă, că mai marii noștri facă 
deosebire în credința armatei. Ne dore, când intrigele 
unoră omeni rău-voitori trecă de adevără înaintea eeloră 
competențl.

Der să lăsămu acestea, cari tote le-a acoperită cu 
ună adevărată tactă militărescă bravulă comandantă ală 
companiei, d-lă căpitană Gustavă Kneupp, care cu cul- 
tura-i superioră și purtarea-i afabilă a sciută să câștige 
simpatiile eeloră norocoși a lă cundsce, și esemplară a 
fostă disciplina și ordinea ce a susținut’o în răstâmpă 
de șăse luni.

Cu părere de. rău ne-amă despărțită de bravulă că
pitană, ăr miliția, care era adusă spre restabilirea or- 

dinei, 'de nimeni conturbate, s’a depărtată plângândă. 
Aceste suntă urmările calumnieloră, intrigeloră și înegri- 
riloră, cu cari inimicii noștri politici au voită să ne dis
crediteze înaintea tronului. Căci după a nâstră socotâlă 
alta nu pâte să fiă, neeșindă la ivâlă nici chiar câtă e 
ună grăunte de muștară din investigările judecătoriei 
dela Alba-fulia și Târgulă-Murășului.

Nu cumva suntă tote urzite de Ungurii dela cârma 
comitatului ca unii omeni, ce-i mustră consciința de 
faptele loră. Decă nici acâsta nu e, apoi frebue să cji*  
cemă: .parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.'

Dăr să nu credeți că acâstă activitate febrilă a ad- 
versariloră noștri să învârte pe lângă intimidarea indivi- 
dlloră singuratici, precum s’a încercată a se face cu 
preoții din Ighiu și cu proprietarulă Nicolau Florescu. 
Activitatea loră se estinde și asupra instrucțiunei publice, 
dândă tată mai tare năvală asupra scdleloră confesio
nale. Astfelă în anulă curentă, în urma unei decisiunl 
aduse în adunarea bisericâseă ev. ret. s’a așternută ce
rerea spre a dobândi o scolă de stată în opidulă Ighiu, 
deși suntă trei scoli confesionale corăspundătdre pentru 
abia 1400 locuitori. Ținta acestei cereri credă că e cu
noscută și nu este lipsă de esplicări.

Ne mai fericescă adversarii noștri cu comasarea, 
carea acum este fa frângere, deși doi ingineri au pără- 
sit’o strigândă, mai cu seină unulă, cu numele Lâzăr 
Farkas, în gura mare că: nu se pote continua lipsindă 
din măsurare 42 jug. Acelea pote în Inmea cealaltă se 
voră împărți între iobagi, că pre lumea asta și le-au 
mâncată prin inginerii diplomațl. Mai aștepți altă feri
cire? Acestea le-am amintită cam în generală, în specială 
îniă amă avea multe de a vă comunica.

Amă mai avea să ne lânguimă da oprirea pădu- 
riloră; nici în astă privință nu se ține semă de intere
sele poporului, din care pricină și astădi se află vii pe 
pămentă neridicate, lipsindă parii trebuincioși. Ore cu 
ce’și va solvi omulă sărmană contribuțiunea, când viia’i 
este singurulă lui isvoră de venită? S’a oprită aducerea 
de pari, nuele, âr lemne pentru edificii de doi ani nu e 
ertată a aduce. Casele ruinate și coperișele căcjute s’au 
aședată pe păreți. Omenii oftâză, plângă când trebue 
să plătâscă atâta contribuțiune pentru pădurea de vre-o 
5000 jug., âr când au lipsă de lemne li se legă dru- 
mulă. Și tate acestea la porunca mai înaltă a «Măriei 
sale*  d-lui vice-comite, care e premiată pentru merite, 
pe cari noi deu nu le cunoscemu.

Prevaricațiuni de pădure ce pertractâză și după doi 
ani Căci șe să faci, când vice-comitele protonotarulă, 
și d-lă solgăbirău suntă toți rudenii? Ai să plângi și 
să taci.

Cu altă ocasiune vă voiu mai comunica și despre 
altele, căci acuma ne ajunge năcazulă, care ne-a cu
prinsă pentru perderea rădeloră de viiă prin răcelile din 
săptămânile trecute.

In fine nu potă să nu facă amintire, că între a- 
tâtea năcazuri avurămă și o di de mângâiere. Și acea 
di fu diua de 3/15 Maiu, când poporulă română de 
ambe confesiunile în vestminte de sărbătâre și în numără 
destulă de considerabilă se presentâ în casa lui Dumne- 
deu și acolo cu multă devoțiune și pietate asistă pănă 
în fine la celebrarea cultului divină și a „Parastasului*  
adusă anume pentru sufletele eeloră, cari au suferită 
martiră pentru libertatea nostră. Minune însă, că nu 
furămă pădiți nici de gendarmeriă, nici măcară de câda 
deregătoriei politice; și cu tâte astea nu »răsturnarămă 
statulă/ ci plini de multămire sufletăscă ne depărtarămă 
la ale nostre.

Cincinatu dintr’unu satii.

FOILETONUL

Cillfitoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Pe fața unora din omenii lui Stanley se putea 
vede, că grdza pătrunsese adâncii în inimile loră. Unii 
dintre ei erau gata a încerca să scape cu fuga, călă- 
torulft nostru însă îi opri în locu și căută a le insufla 
curagiu.

„Iubiți! mei soți,“ disc elă, „întăriți piepturile 
vostre. Așteptați, până când veți vede sburândă prima 
dardă dușmană, și atunci puneți la ocliiă armele vostre 
și țintiți bine. Nu pușcați toți dintr’odată. Țîntiți atâta, 
până când veți fi siguri, că glouțele vostre nu se voru 
perde înzadară. Nu cum-va să socotiți, că ați pute 
scăpa cu fuga; numai armele vostre vă potă mântui!“

Cclîi mai mare dintre vasele dușmane se repede 
cu putere spre „Lady Alice", ca și când ar avo do 
gândă să o sdrobescă cu lovitura sa. Dintr’odată însă 
elă face o sucitură, și să intorcc cu cestele spre luntrea 
călătorului nostru. La momente se și audă sbârnăindă 
prin aeră dardelc sălbaticilor^, dară puscile dau în 
grabă unu răspunsă cu multă mai primejdiosă. Dușmanii 
se retragă înapoi risipiți, totă cu iuțela cu care au 

venită, dară numai ca ceva mai în josu să se întru- 
ncscă pentru ună nou atacă.

„Sângele ferbe în vinele nostre", scrie Stanley. 
„Este o lume de ucigași, și noi simțimă, că urîmă din 
totă suflotulă pe mișeii, ce facă parte din ea.“

Ancorele se ridicară, și atacați! se făcură acuma 
atacatori. Dușmanii fură alungați până în satele loră, 
și și de aici fură scoși și goniți în pădurile învecinate. 
In sate se aflară dovedite cele mal lămurite, că lo
cuitori! loră erau mâncători de omeni. Lângă ună focă 
aprdpe stinsă Stanley găsi o mână de oniă de ju
mătate mâncată, eră printre cărbuni coste de omă 
aprope arse.

Ancă înainte de a însera călători! noștri se îm
barcară din nou și se grăbiră a se depă.rta de acostă 
regiune locuită de ncsce seminții asa de numărosc si 
așa de răsboinicc.

„Acostă a două-ilccî și opta luptă desperată11, 
scrie Stanley, „pe care o avurămă cu furiile ncîmblân- 
dite a acestei sălbatice țări, începu a ne umple de bă
nuială față cu ori și ce ființă cu chipă omcncscă. Ne 
făcuscmă cu curagiă calo prin cete totă mai numerose 
de sălbatici, risipiserămă ună numără însemnată de 
flotile, luptându-ne mereu diua și noptea, întrebuința- 
serămă tote felurile do apărare, și cu tote acestea la 
fiecare cotitură a acestui rîu îngrozitoru răsunau din 

nou puternicele strigăte ,ale sălbaticiloră. De aici 
înainte începurămă a ne simți obosiți. Și totuși nu 
ne depărtaserămă multă de mijloculă uriașului conti- 
nentă 1 — Rândurile nostre se răriau vădendă cu ochii, 
nu numai cu câte unulă, ci și cu câte doi și cu câte 
trei de odată. Intre noi toți nu erau 30 de inși, cari 
să nu fi avută vro-o rană. A o mai duce în chipulă 
acesta grozavă, era cu neputință. Diua, în care aveamă 
să ne prăpădimă cu toții și să întindeinu gâturile 
nostre în tocmai ca nisce miei canibaliloră spre jun- 
gliiere, trebuia să se apropiă în curândă.“

Lățimea rîului, care adese-orî era împărțită de 
șiruri lung! de insule în câte șese brațe, crescea 
în conțină. Canalele acestea ușurau în cât-va drnmulft 
călătoriloră noștri. Peste ndpte aceștia de obiceiă pe
treceau în desișurile vre uneia dintre insule.

In 2 și în 3 Fcbruariu fură ciocniri din nou. 
Atâtă (țiua, câtă și noptea sărmanii noștri călători erau 
întruna îngroziți de strigătele de resboiă alo sălbati- 
ciloră. Mai sigure erau canalele, și astfelă printr’a- 
cestca își urmau ei mal cu semă călătoria loră, care 
sămăna mai multă cu o fugă. Apropierea de țermuii 
era împreunată cu cele mai mar! pericule.

In 6 Fcbruariu ajunse espediția la loculă, unde 
rîulă se îndreptă, cu totulă spre apusă. Aicea lățimea 
lui este dela Gl/a—111/^ chilometri.
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Lugoșiu, în 18 Iuniu 1886.
t NECROLOGU. — Cu adencă durere„vă comu

nica scirea, că fostula căpitană ces. reg. în pensiune și 
perceptorii comitatensă ala comitatului Carașiu-Severină 
Iacobu Coșgaria în 18 Iuniu st. n. fiindfl lovita de apo- 
pleesiă, în etate de 65 de ani, s’a mutata la cele esterne. 
Ela s’a născuta in comuna Vada, comitatula Făgărașului. 
A servita ca soldata brava mai mulți ani în Regimen- 
tula de graniță I româna, și a luata parte la t6te bă
tăliile anilora 1848 și 1849 cu onore; er după desfiin
țarea graniței în Transilvania, a fosta transferata la una 
regirnpnta de liniă. In urmă ajungândă în pensiune, s’a 
căsătorita cu fica cea modestă și forte bine crescută, Emi
lia, a preotului româna din Lugoșa, Teodori, cu carea 
a dusa o fericită și exemplară căsătoriă 21 de ani aici 
în Lugoșiu. Pre la anula 1873 a fosta alesa de contro- 
lora și mai târdiu de perceptora comitatensa ala comi
tatului Carașiu-Severina. Ca oficiala comitatensa și-a 
împlinita oficiula său cu cea mai punctuală exactitate și 
consciențiositate, așa încâtă a obținută perfecta îndes- 
tulire din partea superioriloră săi.

Ela a lăsata în doliu pe iubita și esemplara sa so- 
țiă Emilia, pe fiulă său Corneliu, elevula institutului mi
litară «Wiener Neusiădter Akademie,*  pe fiica sa Emilia 
și pe militelula său băiata Aureliu.

Editoră : Ia cobii Mureșianu.
Rftdae.frriî responsabilă : Da Aurel Nnrpșiann

Rămășițele pământesc! ale multa regretatului re- 
pausată s’au aședată spre eternula repausa în cimitirula 
româna din loc-a, la 19 Iuniu 1886 st. n. după ritulă 
bisericei gr. cat. a cărei fiiu fidela a fosta.

înmormântarea a fosta pompâsă, funda represen- 
tată miliția din loca, carea i-a data și salvele cuvenite ; 
corpulă oficialiloră comitatensi și pubiicula din locO.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria eternă!
A.

In interesul^ industriei transilvane.
Camera de comerța și industriă din Brașovă a pri

mită urmălorea ordinaținne din partea ministeriului un- 
gurescă de agricultură, industriă și comerța, dela 7 Iuniu 
a. c. sub Nro. 884:

Relațiunile ivite în urma espirării convențiunei co
merciale cu România impună tuturora factorilora che
mați datoria patriotică, de a lucra cu încordată activitate 
și cu t6te mijldcele disponibile, ci să înlăture după pu
tință pericolulO, care amenință pe industriașii noștri în 
districtele dela graniță în urma perderii piețeloră române 
și se promoveze esistența și desvoltarea mai departe a 
lucrării amintițiloră industriași.

Dăr acesta scopă să pote numai atunci ajunge, prin 
disposițiunile luate pănă acum de cătră guvernula un- 
gurescă în folosulă industriașiloră dela graniță și prin 
măsurile, care se voră lua și în viitoră, dâcă organele 
respective sprijinescă după putință guvernula în acestă 
activitate, luânda parte activă la ea.

Pentru aceea invită camera de industriă, de a urma 
cu atențiune starea industriașilorâ dela graniță, de a 
mă insciința neîntârdiată, în casă necesara și pe cale 
telegrafică, despre fiecare momentă mai însemnată, 
despre dorințele industriașiloră interesați, despre tăte ca
șurile, care ceră ajutorulă guvernului, precum și despre 
propunerile ei proprie privitâre la acesta și de a lua 
disposițiuni chiar și în propriu’i cercă de activitate, ca 
interesele industriei indigene să fiă apărate după putință 
și să fiă împărtășite de sprijinulă recerută.

Budapesta, 7 Iuniu 1886. Szdchenui m. D.

Unde suntu banii?
Mai în fiă care Z’ cetimă în diarele ungu

resc! plângeri peste plângeri, că învățătorii maghiari 
dela scolele «patriotice" de stată nu-și primescă salarula 
regulata, suntă flămând!, sdrențoș! și bătuți de Dum- 
nedeu.

„Noi plutimă acum," fiice Stanley în notițele sale, 
prin brațele înguste ale rîului între insule pline cu 
palmi și cu plante bine mirositore. Mirosele îmbe ta
tii re și verdeța prospătă a frundeloru și a ierburiloru 
din când în când ne facă a ne uita de primejdiile, ce 
amenință viața ndstră."

In 7 Fcbruariu avură a se lupta călătorii noștri 
cu o furtună; totodată isprăvindu-se lucrurile de mân
care, el începură a duce o lipsă, care crescea, vădându 
cu ochii. Stanley întrebă, decă nu ar fi bine să se 
taie unulu dintre măgari, Vangvana însă răspunseră, 
că mai bine voiescii să moră de fome, decâtu să jert- 
fâscă vre unulu din credincidsele animale, ce luaseră 
parte la îndelungata călătoriă.

Ajutorulă veni mai curând, de cum ar fi credutu 
multă cercați! noștri călători. In 8 Ianuariu ei ajun
seră la sătulă Rubunga din Nganza, care este ușczată 
pe partea stângă a rîului. Pe țermurele dimpotrivă 
ală Iul Livingstone, care aici apucă puțină câte puținii 
spre sudu-vcstă, se află „orașulu" Gungi. Stanley și 
omenii săi trebuiau să’și ia inima în dinți și să debarce 
la Rubunga, pentru-că, decă nu și-ar fi putută procura 
proviantulu de lipsă, ar fi fostă prăpădiți de bună seină 
cu toții.

Ce surprindere plăcută!... Locuitorii de aici ară
tară o purtare din cele mai prietincsci. Unu bătrână,

de bună seină una dintre căpetenii, se apropia de că
lătorii, cari debarcau, și le făcu cu capulu semne bine- 
voitore. Stanley îi strânse mânile cu căldură. Uledi 
îlu îmbrățișa ca pe unu tată. După aceea se făcu cu 
bătrânulu frăția de sânge, și astfelu pacea fu sigilată. 
Pagubă, că Stanley nu se putea înțelege prin graift cu 
indigenii aceștia, așa do buni la inimă, de ore-ce ei nu 
pricepeau nici limbile, pe care le vorbia Stanley, nici 
pe acelea, pe care le vorbia tălmaciulu său. înțele
gerea între călătorii noștri și între bunii indigeni se 
putea face numai prin semne. Aceștia aduseră mai 
multe legături mari de banane copte, cum se cade, 
precum și o mare cantitate de pesci. Ca răsplată că
lătorii noștri le făcură mai multe daruri. In chipulu 
acesta grijile mai fură uitate, și fiecare începu a privi 
mai cu încredere în viitorii.

Când Stanley îi arătă prin semne bătrânului Negru, 
că ar dori să scie numele rîului, pe care călătorise 
până acum, acesta i răspunse rarii și deslușită': „Ikutu 
ya Congo!

In chipulu acesta presupunerea de mai’naintc a 
călătorului nostru, caro mai târdiu devenise convingere, 
se adeveri pe deplină. Marele rîu, pe caro plutise 
până acum împreună cu omenii săi, era Congo.

(Va urma.)

Ună învâțătoră se laudă în ,Ellenzâk,« că elă a 
întrecuta și pe doctorulă americana Tanner, căci acesta 
a flămânzită numai 40 de dile, pe când ela (învâțăto- 
rulă) a mâncata răbdări prăjite 170 de dile, căci de 9 
un! de dile nu șl-a primita salarula. Fu provocata să-ș! 
comande portretulă lui TrefortO; s’a supusă ordinului și 
și l’a comandata, der nu pentru că ar ave cu ce sâ-lă 
plătescă, ci pentru ca să și-lă pună deasupra patului și 
să vedă dimineța când se scălă și sera când se culcă 
fața aceluia, penlru care atâtea schintei verdi i-au scă
părată și-i scapără din ochi de fome. Anulă de seolă 
și l’a împlinită și creditorii îlă iau pe gonă.

Ună altu învățătoră comunală se plânge, că de mai 
multe luni de dile nu și-a primită salarulă, dice că în
vățătorii îș! perdă creditula pănă chiar și înaintea ce
lui mai din urmă cismara și negustoră, se înglodescă în 
datorii și devină slugi plecate ai cămălariloră fără su- 
fleta și fără omeniă. Anulă de scola și l’au încheiată, 
der arunculă speseloră pentru acelă ană este încă colo 
»susă« (la Pesta). Nu este librăriă prin Clușiu și prin 
jurulă său, și nu este neguțătoră de hârtiă la care să 
nu fiă datori. Anulă însă a trecută cum a putută, dăr 
suntă îngrijaț! că ce se voră face în anula viitoră, căci 
creditulă și Tau păpata de pretutindenea,

In adevără e ună misteră, că ce face guvernulă 
ungurescă cu banii. Milione de Nemaghiari muncescă 
pentru dările cele grele fără se cheltuescă guvernula ună 
bană frântă pentru ei. Și cu t6te astea financele sunta 
așa de dărăpănate, încâtă nici scolele unguresc! nu și le 
mai pote susțină guvernula, er învățătorii le morO de 
fome.

Și «Kulturegyletiștii" ? Nici capulă nu’i dâre. Țină 
adunări cu banchete și baluri, întindă la ciardașe, noptea 
visăză maghiarisare, er diua plângă fiascurile.

Invitare.
Adunarea generală a „Reuniunei învățăloriloră Ro

mâni SălăgienI» se va țină ăsta timpă în 5 Inliu st. n. 
1886 în comuna Hidigă. Să invită toți membrii reuniu
nei precum și onoratulă publică, ce se înteresâză de 
instrucțiunea poporală

Zelău 18 Iuniu 1886.
Din încredințarea președintelui:

Gavrilil Trifu 
v.-președinte.

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului VIII ală 

„ Associațiunei Transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului româna" se convocă prin acesta în 
comuna Totoiu pe 11 Iulie 1886 s. n. de cătră Direc
țiunea despărțământului ală VUI-lea.

Alba lulia 14 Iunie 1886. /<)—
_________ di rec tor 0.

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

PARIStJ, 23 Iuniu. — Senatulu, continu- 
ându desbaterea asupra isgonirii prințiloru, a pri
mită, după esplicările date de Freycinet, ântâiulă 
articulă ală proiectului (isgonirea contelui de 
Parisă, a fiului acestuia și a celoră doi Napo
leoni) Cu 137 contra 122 voturi. In urmă s’a 
primită legea ’ntr^gă cu 141 contra 107 voturi. 
(Aplause ’n stânga.)

PARIStT, 23 Iuniu. —■ Camera a liotărîtă, 
cu t6tă împotrivirea guvernului, să pună jla or

dinea dilei sporirea vămei pe cereale și pe za- 
charulu streină.

DIVERSE.
Naivitate copilărescă. — In dilele trecute ședeau la 

mâsă membrii unei familii. D’odată se ridică o furtună 
cu fulgere și trăsnete. Fără veste cade trăsnetulfi în 
casă cu tunelă îngroziforă. Toți cei presenți stau ca 
înlemniți împrejurula mesei, numai miculO Ionela întrâbă 
cu spaimă: «Tată, suntemă acuma morțl?«

Unu nou soiu de complotu. — Cetimă în foia 
umoristică din Munehen următârea istorioră hazliă: Ună 
veclfiu profesoră de gimnasiu ’îșl dase înzadară ostenela, 
de a țină în freu clasa. Școlarii veneu totdâuna la scâlă 
nepreparați și îșT permitâu a face tote năsdrăvăniile în 
decursulă orei. Profesorula se dedase deja cu această 
purtare a scolariloră, așa că abia o mai observa. Dâr 
într’o Zi frumosă se hotărescă băeții să învețe bine lec
țiile pentru d* 11» următore și să se porte în decursulă 
orei cum să cuvine. Așa au și făcuta. Când profesorula 
întră dimineața în clasă, școlarii ședeau tăcuți în băn
cile lord. Profesorula aruncă uimită privirile sale în 
prejurula său. Se urcă pe catedră și’ș! puse cărțile pe 
masă. 0 neliniște nepomenită îlă cuprinse. Instrucțiunea 
începe. Răspunsuri, care nu lasă nimicu de dorita, se 
dau din partea scolariloră. Liviu începe a tremura în 
mâna profesorului. La tote întrebările i se răspunde 
iute și bine, pe când clasa continuă a asculta cu cea 
mai mare liniște instrucțiunea școlară. Când deodată se 
cutremură profesorula din tota corpulă, îșl sverle car
tea din mână și strigă cu voce de „stentoră*  asupra 
întregei clase: «Asta nu o permită, asta e o conjura- 
țiune de totă ticălosă!"

Fabricarea oxigenului. — Ea a fosta minunea chi
mică a esposițiunei de invențiuni în Londra. După pro
cedura frațilora Brins se tratâză în scopulă acesta oxyd 
de bariu libera de apă, ca o leșiă minerală artificială, 
care absărbe oxygenă din aerula atmosferică și îlă redă 
după aceea pentru tractate mai departe. Punctulă esen
țială ală acestei invențiuni e, de a face nedestructibilă 
oxidula de bariu de apă, care altmintrelea ar tre
bui să fiă Ia 24 6re înoită, ceea ce ară costa pre multă. 
Cu barytulă nedestructibilă se reducă cheltuielele pregă
titei oxigenului, așa că ea va deveni universală și va 
pricinui o revoluțiune completă în industria chimică. Afară 
de întrebuințarea barytului pentru scopuri medicale și 
higienice precum inhalațiune, aerisarea teatreloră, sale- 
lora publice, spitaleloră, prepararea băuturiloră răcorifăre, 
oxigenulă va rivalisa în tehnica iluminării cu lumină e- 
lectrică, va ajuta să se producă în metalurgiă tempera
turile cele mai mari, cunoscute pănă acum. De multă 
se sîrguescă metalurgii, de a pută încălZi cu gaze libere 
de nitrogenă (azotă) ceea ce acum pare a se împlini 
Nitrogenulă (azotulă), care la pregătirea oxigenului apărea 
ca ună'productă secundară superfluu, se transformă după 
o procedură ingeniosă a inventatoriloră în săruri amo- 
niace.

Căzută în prăpastia. — In diua de 23 Maiu, cio- 
banulă lonă Nițoiu din Transilvania, servitoră la vite în 
muntele Păduchiosu, ce aparține de corn. MoroenI, ace
lași județă, pe când ducea de mâncare tovarășului său 
G. Oprescu, care era cu vitele la pășune, a alunecată 
și a căzută într’o prăpastie la -;o adâncime de 25 metri, 
unde s’a găsită mortă.

Asigurări. Direcțiunea societății »Assicurazioni 
Generali-» ne comunică, că s’a hotărîtă, sub reservă de 
aprobațiune guvernamentală, de a introduce în condițiu- 
nile polițeloră de asigurare pe viață diferite reforme în 
interesulu asigurațiloru, mai alesă cele mai intime con
cesiuni în favorulă obligațiloru la serviciulu gldteloru. 
Anume, decă asigurarea esistă în putere de celă puțina 
timpă de ună ană, polița are se remână în putere fără nici 
unu adausu de premiu chiară și pentru casulă, cândă 
asiguratulă obligată la serviciulă glbteloră ară fi convo
cată la serviciu activă de răsboiu, și adecă la asigurări 
pănă la 15.000 de florini pentru suma deplină și pănă 
la marginea sumei de asigurare mai mari pe viața 
uneia și aceleași persăne. Acestă favâre cade bună 
chiar și celoră asigurați la societate, lăsându-sâ liberă 
a schimba polițile esisiente cu cele în nouele condițiuni. 
Sahitămă cu bucuriă acestă nouă introducere, prin care 
se corăspunde cu efectă trebuințeloră timpului într’ună 
modă atâtă de adâncă petrundătoră. Pentru represen- 
tanții dătătorii de mesură a tuturora marelorâ industrii și 
institulelorâ economice, este fără îndoială nu numai o 
problemă de afacere, ei chiar o daloriă de a ținea sâmă 
de cestiunile dilei după putință. Legea gldteloru pune in- 
treaga instituțiune a asigurării pe piață în fața unei 
astfela de probleme, ce a devenita o datoriă, a cărei re- 
solvarea liberală cade mai ântâiu în sarcina puternicelora 
societăți de asigurare indigene. Cum că „Assicurazioni 
Generali, ne uitându-și posițiunea ei distinsă, s’a vădută 
îndemnată a face și de astă dală primula pașă decisivă 
în această chestiune fârte importantă pentru întreaga po- 
pnlațiune, este demnă de totă reeunoscință.



Nr. 129. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cornul n la bursa de Viena
din 22 Iunie st. n. 1886.

-ESiirsa de Bucuresci.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 60 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................ 155 75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.30

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 128 25

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
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........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung.................................  12025
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 90 
Renta de hărtiă austriacă 85.10 
Renta de arg. austr. . . 85 70
Renta de aură austr. . . 116 80 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  875 —
Act. băncel de credită ung. 278.80 
Act. băncel de credită austr. 279.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.‘/2 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.97 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 10 Iunie st. v. 1886.
Cump.

Renta română (5%). 92Va
Renta rom. amort. (5°/0) 951/,

> convert. (6°/o) 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7°/0) 1051/.

> „ „ (5’/0) • 88—
> > urban (7°/0) . . 101»/4

» (6%) ■ 93—
> > (5°/0) • • 84—

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

« > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14 1/2
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

Nr. 6460/1886.

Concursu.
Spre ocuparea postului de sub-fișcalu orășenesc! 

sistemisatu în sensulu §.224 din statutul! comunalu din 
partea representanței comunale cu conclus! dela 9 L c. pe 
unu an!, începând! dela 1 Iulie a. c+ cu apuntamentul! 
anual! de 1000 ft se escrie prin acesta concurs!.

Doritorii pentru ocuparea acestui post!, au pe lângă 
documentarea moralității lor! a areta că ei sunt! advo- 
cațî esaminațî și practici, și că sunt! membrii ai came
rei advocaților! din Brașov!, precum că cunosc! limba 
maghiară, germană și română.

Petițiunile astfel! instruite se vor! așterne pănă la
29 Iunie a. a. orele 11 a. m. subs. magistrata.

Brașov!, 15 Iunie 1886.

Magistratul! orășenesc!.

vend.
931/*
96—
88—
35— 

106VS
89—

102V,
94—
85—

15.—
2.04

Cursulu pieței Brașovu
din 23 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.56 Vend 8.60
Argint, românesc. .... > 8.53 » 8.60
Napoleon-d’orI................. > 9.95 > 10.00
Lire turcesc!..................... » 11.27 11.30
Imperiali......................... > 10.26 • 10.29

Galbeni............................. > 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» • * 100.— > 101.—
Ruble Rusescl................. » 122.— > 123.—

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

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

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

PREȚULtl ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................... ... 3 fi. —
ș6se luni ..................... ... 6 fi. —
unu anii..................... ... 12 fi. —

Pentru România și străinătate.

Pe trei luni .... . . . 10 franci
n șdse luni..................... . . . 20 n

15 unti anii..................... . . . 40 n

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/-Mersul! trenurilor!
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradft-ISndapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Prcdealu-Budapesta Budapesta—Predeal ii

BucurescI

Predealu

Timiști

Brațovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sigliițdra 

Elisabetopole 
Mediaș ti 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiusft 
Aiudtt 

ițjVințulă de susfi
Uioral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Cluțiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Râv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-mare
P. Ladâny 
Szolnok
Bnda-pesta

(
(

Viena (

Trenă 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

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

3.00 8.50

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
30S
5.08
5 35

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

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

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

Clnșiu

Apaliida
Gliiriș
Cucerdea

Uidra 
Vințulti de 
AiudQ 
Teiuțfi 
Grăciunelti
Blaștt 
Micăsasa 
Cop ța mic 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sigișfca 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovfi
Timișii

(
(

sustt

10.01
10 26
10.52
12.37
136
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

Preclealu

BucurescI

(

(
(

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose.

3.15
7.29
8.27

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

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

8.00
11.40
2.31

6.02
6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

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

Teijișfî” Iradiii-ISndapesta BEisdapesHa- Aradft-'S'eiușft.

Trenă Trenă Trenă do Trenă do Troliu Trenă
omnibus omnibus persdne persăne accelerată omnlbua

Viena 11.00Teiușft 11.09 — 3.56 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă
Șibotă

12.20-
12.52

-- - 4.53
5.19 Szolnok /t

11.02
11.12

—• 11.40
12.00

Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 6 19(
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 3.12 Bârzova 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 Siineria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradifr 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok V 2.39 — 453 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 | Vințulă de josă 11.04 — 1.22
JBisdapesfa 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | Teirașft 12.05 — 2.24

Aradă>TIiuiș6ra Simeria (Piski) Petroșenff

Tronă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus perodne persdne persdnc omnibus omnibus

Arad A 6.00 11.50 2.23— 8.18 Siweria —
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strein — 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 —■ 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.2C Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
Tlmișdra 8.42 — 10.09 P«tr®sei#M5 — 4.04 6.39

Tiinișdra-Aradft Petroșeni—Sinaeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne peradno omnibus omnibus omnibus de peru.

Tăniișdra 6.02
•

5.00 Pelroșeui 6.49 9 33 __ ,
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 . —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 1054 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradnlil non 7.24

7.40
Streiu
MRwerîa

10.16
10.53

12.58 - - ■
— — 1.35 —


