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Eară este cestiunea orientală, care face atâta 

bătaie de capii di plo mâții or îi. Așa numitulfl „con
certă europ6nu“ este încă, ce-i dreptu, în deplină 
funcțiune, pentru ochii lumei marile puteri pară 
a’ fi de unu gândii și pară a nu dori nimică 
mai fierbinte ca susținerea păcii. In realitate 
înse contra-acțiunea pe după culise a ajunsă la 
culme și nu mai p6te dura multă până ce voru 
isbucni flăcările într’unu colțu sâu altulu alu pe
ninsulei balcanice.

Acesta este părerea generală. Ea corespunde 
pe deplină inclinărei spre pesimismu a lumei de 
astădi. Sunt cu tote astea încă destui dmeni po
litici, cari privescu cu alțl ochi mai optimisticl 
la desvoltarea lucruriloru în Orientu. In direc
țiunea acesta publică „Wiener allg. Zeitung“ de 
Marți ună articulu asupra cestiunei orientale, a 
căruia cuprinsă credemă că va interesa și pe 
cititorii noștri.

Cestiunea orientală — elice numitulă diaru 
—• e fdrte vechiă, ea îșl schimbă cu timpulă 
numai forma. Năvălirile Huniloră, Arabiloră. 
Unguriloru, aparițiunea Mongoliloră și Sarace- 
niloră, apoi resbdiele de cucerire ale Osmaniloră 
au fostă numai forme ală cestiunei orientale. 
Paralela între aceste înaintări prin atacă și în
tre procesulă de discompunere ale imperiului 
turcescă, care pricinuesce Europei atâtea griji, 
nu prea este potrivită. Să nu uitămă însă că 
persdnele de căpeteniă amenințătdre ale actualei 
cestiuni orientale nu mai suntă Turcii, ci Rușii.

D6că s’ar tracta numai de aceea de a îm
părți peninsula balcanică cu încetulă între na
țiunile ce locuescă într’însa, atunci problema 
n’ar fi așa grea, deși pdte ar pretinde vărsare 
de sânge. Der în fondă stă Rusia, care pe rui
nele imperiului osmană voesce să-și ridice o 
nouă fortârăță a marelui său imperiu. Marele 
poporă rusescă, care a înghițită cele mai multe 
ginți din Asia de nordă și de mijlocă și le con
duce spre o cultură relativă, acestă poporă, care 
în ăstă modă apără Europa în contra repețirei 
tristeloră evenimente din timpulloră vechi, ne 
amenință acum pe noi, deși într’ună modă mai 
puțină îngrozitoră.

Este cestiunea rusăscă, care ne neodihnește 
pe noi Apusenii. Ea representă forma cea mai 
slabă a periculului ce ne-a amenințată întotdăuna 
dela răsărită și dela nordă.

De aprăpe 80 de ani sâmte Europa necesi
tatea de a apăra în contra Rusiei peninsula, ală 
cărei punctă principală este Constantinopolulă. 
înaintarea Rusiei peste granițele, ce constitue Du
nărea și Caucasulă, s’a făcută în numele liberării 
popăreloră de aceeași credință, adevăratulă ei 
scopă a fostă însă câștigarea Constantinopolului. 
Lapta acăsta, purtată în nesfârșite intrigi și cam
panii sângerdse, căreia Românii, Sârbii și Bul
garii au să-i mulțămâscă de faptă liberarea loră 
de subă stăpânirea barbară a Turciei, se p6te 
privi ca a doua periodă a înaintării Rusiei con
tra Turciloră.

Prima periodă a adusă cu sine cucerirea li
toralului nordică ală Mărei negre; a doua pe
riodă aduse Rușiloră ca câștigă numai o bucată 
din Armenia, pe lângă acâsta însă îi aduse câș- 
tigulă morală de-a păși ca anteluptătoră ală unei 
mari rasse și confesiuni, și a ocupa astfelă o po- 
sițiune însemnată în Europa.

Periodă a doua s’a terminată deja cu trac- 
tatulă dela Berlină și puțini au observată atunci, 
că rolulă Rusiei ca eliberătăre s’a sfârșită, că 
ea Jadusese popdrele balcanice pănă la acelă 
punctă, ca să-și apere cu gelosiă independența și 
față cu eliberatorulă.

Ultima crisă bulgară a dovedit’o acâsta pe 
deplină și este naturală iritațiunea ce-a produs’o 

ea în Rusia. Dinaintea unei strălucite epoce a 
cădută cortina.

Cei din Petersburgă, au comisă imprudența 
de a le arăta Bulgarilor^, că Rusia i-a eliberată 
numai, pentru de a-i folosi ca vasali și credința 
loră în amiciția Rusiei s’a slăbită. Ună prin
cipe, care vrea să fiă independentă în tdte pri
vințele domnesce adi în Sofia.

Intre Rusia și statele balcanice esistă adi 
mai multe puncte de despărțire, decâtă de unire. 
Rușii, Bulgarii și Grecii voescă toți să aibă 
Constantinopolulă, ba Bulgarii și Grecii mai 
bine voescă să-lă scie în posesiunea Turciloră 
decâtă să-lă vâdă rusescă, căci atunci Rușii ară 
deveni fără îndoială stăpânii loră. Dâr și atunci 
dâcă Rusia ară renunța la Constantinopolă și 
s’ar mulțumi cu Skutari, popdrele peninsulei 
balcanice ară fi amenințate.

Europa nici nu pâte concede, ca Asia mică 
să devină rusâscă, tocmai așa precum nu p6te su
feri ca Românii, Bulgarii și Grecii să devină va
salii Rusiei.

Totă ce ar pută Europa concede este o în
tregire a posesiuniloră armene ale Rusiei prin 
câștigarea Erzerumului.

Dâcă Europa și mai alesă Anglia își va în
deplini problema „Wr. Allg. Zeitung“ e de pă
rerea, că acțiunea distrugătdre a Rusiei în contra 
imperiului osmanică va fi paralisată. „D6r,“ a 
adauge ea, „se pdte să urmeze o esplosiune dâcă 
Rusia ar voi să nimicâsă desvoltarea lucruriloră 
nefavorabilă ei, prin forțarea unui răsboiă.“

Căușele năcazurilor!! nostre locale.
Dela pilele Heniului, 1886; 

(Urmare.)

Și cine portă ăre vina] pentru demoralisarea și 
destrăbălarea poporului română din granița de odinioră ?

In mare parte numai tu, iubită inteligență, care 
eșindă din coliba țăranului română, trecendă prin școli 
susținute în mare parte din sudârea strărnoșâscă, îndată 
ce te-ai desbrăcată de ciorecl și sumană și ai îmbrăcată 
nisce sdrențe domnesc!, cumpărate dela Jidană, de hirî- 
pită ce ești după sudorea frațiloră tăi, rămași îndărăptă 
din negrija ta, pentru ca să te poți rădica pe cerbicia 
loră, uiți de aceia, cari ți-au dată mijloculă de a fi ce 
ești, uiți de Română și de poporulă din care ai eșită și 
uiți de chinulă și miseria neamului tău, și faci din elă, 
ori îlă consideri ca o unâltă, ca ună obiectă de preță, 
bună de dată pradă și de lăsată spre esploatare tuturoră 
inimiciloră neamului românescă.

In timpulă de față așa se vede că d-vâstră, cari 
aveți puterea în mână și învățătura în capă, cutezați pu
țină și dobândiți și mai puțină.

In timpulă activității eroice a omenimei, âmenii cu
tezau tote și dobândeau tote. Ore care macsimă, dintre 
aceste două să fiă mai salutară ? Numai orbulă și sur- 
dulă, neblesniculă și destrăbălatulă nu ’țl-ar sci răs
punde I

Ce mare deosebire între âmenii de odiniâră și cei 
de acum, par’că aceștia nu cunoscă marea acsiomă. »Totă 
poporulă, care crede a ave o misiune în lume, trebue să 
constitue o lume întrâgă, deși mai mică ca lumea cea 
mare, der lumea, ce-o constitue ună poporă consciu de 
misiunea sa, trebue să cuprindă în sine polii opuși/

Și io am nefericirea — p6te că sunt în rătăcire — 
a crede, că parte din inteligența română, care cearcă 
adeseori localele lui Zehrer et Gruber din Năsăudă — 
și aici vrău să se facă escepțiă pentru cei de făcută — 
nu ține despre sine, că n’ar compune o lume întrâgă și 
că n’ar fi mâncată șciința cu lingura, numai câtă e mare 
durere, căci lumea, ce-o compune ea, este stricată și co
ruptă, pentru că sciința ce o are nu o întrebuințâză în 
folosulă, spre binele, înaintarea și prosperarea poporului 
română.

In morală ca și în artă este bine a nu vorbi ni
mica și a face lâte, și pentru ca să faci ceva și pentru 

poporulă din care ai eșită trebue să ai bunătate de inimă 
și să-lă iubești. Der așa se vede frațiloră mei! inima 
vâstră e oțățîtă de otrava ce (jilnică r gustați și care 
vi-o dau prietinii voștri cei perciunați cu cari trăițl în 
societate, par’ că fără de ei nu a’țl sci asigura veniturile 
fonduriloră.

Caiafa, când a credută de trebuință ca să-și mo
tiveze sentință de mârte adusă în contra Mântuitorului 
nostru Isusă Christosă, a disă, că mai bine este ca ună 
omă să mâră, decâtă ună poporă întregă să se ruineze, 
și io din partea mea vă dică, mai bine venituri mai pu
ține pentru fonduri decâtă perirea, slăbirea, demoralisarea 
și sărăcia poporului română, âră voi frațiloră mei înce
tați de a da sucursă, ajutoră și modă de viâță la acei 
omeni, cari suntă inimicii declarați ai părințiloră și fra
țiloră noștri, dâcă dâră cu-o di mai în grabă vă pregă
tiți cum se sciți face concurență acestui potopă de 6menl 
venițl în țâra și ținutulă nostru ca corbii în preajma 
hoitului; lăsați-vă de trândăvia și de pesimismulă care 
așa se vede că va copleșită, nu fiți fatalișt.1 ca Turcii, 
schimbați-vă modulă de viâță, treziți-vă din somnă acum 
ori niciodată, căci patria, pământulă nostru, care sun- 
temă datori a-lă apăra și lăsa fiiloră noștri este în 
perire!

Sciu că se va afla printre frații mei vr’o gură spartă, 
vr’ună sfătosă de cârcimă și va dice: âlă avemă și noi 
ună Istoczi, avemă și noi ună netrebnică, ună Azbucheră 
părăsită, care nu vrea să tacă, care vrea să scie mai 
multă decâtă noi, haid’ să ’lă facemă să tacă ! ‘

Dâră io nu sunt purtată de idei |antisemitice, de 
habarulă meu potă trăi Jidovii cu miliânele că io nu 
voiu cumpăra dela ei, nici voiu vinde loră ceva pănă va 
trăi Ineulă 1

Dâr dâcă voiu tăcea eu, voră vorbi pietrile. Așa 
a răspunsă Domnulă nostru Isusă Christosă, când a in
trată în Ierusalimă și cândă Fariseii îlă provocară să (|ică 
poporului să tacă.

Nu cumva va lua 6re care-va sarcina și sârtea Fa- 
riseiloră ?

lubițiloră mei frați! sciută este că ună somnă de 
ună milionă de ani nu este mai lungă ca somnulă de-o 
âră, de ce dâr înzădară amă mai ascunde și acoperi 
greșelile nostre, căci acele totă la somnulă nostru s’ară 
reduce.

Așa dâr sculați gazde, nu dormițl! Lăsați-vă de viâță 
de pănă acuma, nu mai cercetați nici o cârciumă, nu 
mai beți otrava, care vi se dă șl vi să măsură cu litra, 
nu mai dați osteneala vdstră acelora, cari vă despâiă de 
viață și de avere și învățați ’■ și poporulă să facă ase
menea.

Sciți că de 24 de ani — îndărăptă de 1861 nu 
voiu a mă duce — nu vă sciu barem! odată adunați 
în o conferință a cărui obiectă ar fi fostă înbunătățirea 
și îndreptarea sârlei poporului din graniță, nu v’amă au
rită barem! odată discutând ă seriosă, că ore ce pași 
ară fi de făcută, ca bunăstarea poporului să înainteze, 
pământulă celă mai bună, celă mai plană să nu se la- 
pede și să nu se vândă la străini, și ca poporulă română 
fără de a deveni turbulentă sâu escesivă să scape cu 
timpă de lipitorile, care-i sugă totă puterea de viață, 
care’lă demoralisâză și care îlă denotă ca rău patriotă, 
lipsindu-lă și de demnitatea de omă, ba făcendu-lă să 
uite și să se sfiiâscă că este Română de viță bună, care 
trebue să insufle altora respectă și să-i silâscă a lă onora.

Mâhnită pănă’n sufletă pe clasa inteligentă din ți
nutulă nostru, pentru-că dârme somnulă celă de mârte, 
m’ara resolvată a’i spune acum în publică, că pentru a 
scăpa de rău, ne pâle mântui numai concurența, 
pentru-că numai prin concurență, și încă prin concurență 
valorâsă și tenace vomă putâ alunga acelă roiu de vespl 
și găunl din mijloculă nostru, și numai pe astă cale vomă 
redă poporului nostru fericirea dorită.

Dâr’ unde ne suntă âmenii car! ii vomă fi crescută, 
de când avemă mari fonduri scolastice, pentru a face 
concurență Jidaniloră? Cu durere trebue să mărturisimă 
că nu avemă de aceștia!

Domnii noștri inteligențl, cârl au dată și pănă acum 
direcțiunea întru creșcerea tinerimei nostre au comisă 
ună păcată de mârte, care nu li se va erta niciodată, 
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pentru că în locă să se îngrijâscă de nervus rerum, de 
bunăstarea poporului au crescută o sumă de filosofi și 
teologi cărțalășl, cari sg persecută unii pe alții, pentru a 
pute ocupa unulă postulă celuilaltă, născându-se de aci 
ură și cârtă chiar și între poporă, pentru-că fiesce carele 
ișî are neamurile și partisanii sei.

Ați crescută frațiloră mei o sumă de tineri, cari 
după-ce aci în patriă nu au căpătată nici ună postă din 
causa vitregimei, micimei de inimă și a temerei prefăcute 
ce-o nutresce guvernulă, — în realitate însă pentru a’și 
pute înfunda pe câți trași și înpinși, pe câți hypocrițl și 
deșuchiați de ai săi și din neamulă dominante cu câte 
ună osă de roșă din veniturile statului, care-i dică bu- 
getă, după ce au rămasă astfelă pe josă, au luată lu
mea în capă ca să devină străini de origine română, ori 
ca să rămână Români de origine străină, adecă omeni 
fără patriă, fără căpătâiu, persecutați dincoce, rău văduți 
și urgisiți și dincolo, astfelă că suntemă mai răi ca ra- 
alele turcesc!.

Ați crescută o sumă de nefericiți, cari umblă dela 
Pilală la Caiafa și dela Caiafa la Pilată, neputendă a- 
jănge nici în postulă unui miserabilă de copistă, din care 
causă pierdendu’și timpulă și averea sărmaniloră săi pă
rinți desperâză și devină cu timpă nisce bețivi, nisce fă
cători de rele, spre rușinea loră și a nâmului românescă- 

(Va urma).

Simtome de încurcătură.
♦ Gazeta de Petersburg,*  crede că Europa să află 

în ajunulă unoră mari hotărîri. Caracteristică este, că 
acestă ciiară și mai tâte celelalte cjiare rusesc! vădă deo 
dată în graba cu care Austro-Ungaria își măresce pu
terea sa armată prin înființarea gloteloră (Landsturm) 
simptomulă unei apropiate încurcături.

*) Faină de mazSre prăjită] care se întrebuințdza ca medicamcntu.

De când Țarulă Alexandru ală III a plecată la 
Livadia o mare mișcare se observă în cercurile diplo
mației rusescî. Miniștrii Rusiei dela Atena și Constanti- 
nopolă și negreșită, că și celă din Sofia și Belgradă voră 
merge la Livadia spre a raporta asupra situațiunei. 
Ministrulă plenipotențiară rusescă din Atena de Butzow 
a plecată deja. In 19 Aprilie a avută elă ultima con
vorbire cu ministrulă-președinte Delyannis. Călătoriei 
sale i se atribue o mare importanță.

In ceea ce privesce cestiunea grtcă, domnesce și 
acuma încă mare confusiune. E vorba de ună ultimatu 
ală puteriloră, cu provocarea ca Grecia să demobiliseze. 
Dâcă cu tâte astea Grecia nu s’ar supune se dice, că 
Anglia propune să se recheme representanții puteriloră 
dela Atena; dâcă nici acestă mijlocă nu va ajuta Anglia 
propune blocada litoralului grecescă.

lntr’aceea Grecii nu încetâză de a se arma. Efec- 
tivulă armatei grecescl este pentru momentă 85,000 
și în curendă se va urca la 115,000 6meni. Se tri
mită mereu trupe în Thesalia. S’au luată măsuri rigu- 
râse, ca să se întregescă cadrele reserveloră Peste câ
teva 4He plâcă și garnisdna Atenei în Thesalia.

Intre soirile ce mirăsă a încurcătură mai înregis- 
trămă și scirea, după care în filele ultime s’ară fi fă
cută în România mari ^cumpărături de vite în contulă 
guvernului rusescă.

Bate la ochi, că tocmai diarele rusesci suntă acelea, 
cari susțină necontenită, că cestiunea bulgară-grecă, nu
mai printr’o soluțiune radicală, adecă prin resboiu se 
pâte aplana. țfiarulă „Novosti“ dela 15 Aprilie dice 
între altele: Prințulă Bulgariei se plâcă înaintea voinței 
Europei. Interesele păcii europene pară dâr a fi asigu
rate. Nimeni nu va pută dice însă, că acăsta pace 

ar satisface și intereseloră Rusiei, căci Ia din contră n’amă 
înțelege de ce Rusia a purtată ună răsboiu atâtă de 
sângerosă și scumpă în Orientă, acum câțiva ani. Faptă 
este, că amu pierdută campania diplomatică de 7 luni 
în peninsula balcanică, pentru că Bulgaria a devenită an- 
tegarda unei armate inimice nouă și dăcă organulă di
plomației nostre observă, că în cestiunile orientale suntă 
posibile de preseută numai amânări și măsuri de jumă
tate, acăsta nu însămnă, decâtă că o soluțiune radicală 
a cestiunei fără rUsboiu nu e posibilă, pe când răsboiulă 
însuși nu e de dorită.

SOIRILE DILEI.
In 18 Aprilie s’au înmormântată rămășițele pămân

tesc! ale fișpanului comitatului Sibiiu și comitelui Sasi- 
loră, Dr. Moritz de Brennerberg. Couductulă funebru 
a fostă imposantă, luândă parte la elă generalitatea și 
corpulă oficerescă, preoțimea tuturoră confesiuniloră, nu- 
merăse deputațiunl din comitată și poporațiunea Sibiiului. 
Ună cară încărcată cu numerose cununi urma cosciu- 
gblui, între altele: din partea comandantului de corpă 
br. de Schonfeld, dela funcționarii ministerului de in
terne, dela Universitatea săsâscă, dela representanța ora
șului Sibiiu, dela tăte autoritățile, ș. a. Cu totulă au 
participată la îmormântare peste 15,000 ămeni.

—x—
La Tabla r. din T&rgu-Mureșului s’a numită pre

ședinte judecătorulă Curiei r., Adolfă Oberschall.

In Alba-Iulia a apărută ună diară maghiară cu 
scopă de-a răspândi spiritulă .patriotică.*  «Ellenzek*  
temându-șe, că prin aparițiunea acestui cțiard va perde 
din abonenții săi, dice, că nu este nici o lipsă de elă. 
— Asta și noi o (jicemă, de multe foi .patriotici' n’ar 
fi lipsă.

—x—
Din Țînțari ni se scrie, că în 5 Aprilie v. pe la 9 

âre sera ună incendiu a prefăcută în cenușe șâse case, 
patru șuii, șâse grajduri, dimpreună cu totă ce s’afla 
în ele, perindă și 6 vite în focă. Paguba se ur :ă la 
.000 fl. Dintre edificii unele au fostă asigurate.

—x—
Infanteristulă lână Moldovană, ardeleană, a fostă 

împușcată în Gortz în timpulă esercițiului. Sârmanulă 
soldată a și murită.

—x—
Ni se comunică, că unui economă română din Sa- 

tulungulu Seceleloră i s’au belită într’o n6pte din săp
tămâna acăsta două oi și două capre de nisce necunoscuțl, 
fără însă se le ia cu ei. Se crede că e ună ' actă de 
răsbunare.

—x—
Notarnlă judecătoriei cercuale din Șirea, Paulă 

Tulcanu, »din cause necunoscute*  fu transferată totă în 
aceeași calitate la judecătoria din Neutra, în nordulă 
Ungariei, unde nu găsesel nici ună Română. — Negre
șită, de ce să nu practice și guvernulă ungurescă ună 
soiu de deportare sibirică a Nemaghiariloră, în interesulă 
♦ patriotismului?"

—x—
In Arpatacă an arsă la 15 Aprilie 4 case cu 3 

șuri și 2 staule.
—x—

Cinci încercări de sinnciderl s’au întâmplată Sâm
băta trecută în Pesta. Doi din ei și-au căutată mârtea 

în valurile Dunării, dâr fără succesă, căci alții i-au 
scosă. Ceilalți trei s’au împușcată. — Pâte că de »mare 
fericire,*  de care nu mai încape omulă în țâră!

—x—
ț)iarele din România aducă trista scire, că d. lână 

Corneliu Tacită, fostă profesoră la gimnasiulă din Bra- 
șovă și în urmă la gimnasiulă din Brăila, a murită 
Dumineca trâcută și Luni s’a îmormântată.

—x—
Primulă numără ală .Pruncului română*  a apă

rută în București cu următărea programă: „Prunculă ro
mână*  reapare! Fundată în 1848 de C. A. Rosetti spre 
a lupta pentru desrobirea omului, elă a căzută odată cu 
revoluțiunea. Desrobirea Țiganiloră s’a făcută și negus- 
torulă este acum privită ca omă. Boerii au dispărută, 
dâr aristocrația titluriloră academice a înlocuită pe acea 
a nașterei! Singură muncitorulă dela țâră și celă din 
orașă robă este încă. »PruncuIă română“ ’șl va urma 
lupta începută pentru emanciparea loră. Organă ală 
muncitorilor^, pentru ei va lupta și numai prin ei va 
stărui să se săvârșăscă reforma politică și socială cătră 
care țintescă. Luarea Plevnei interne, desemnată de C. 
A. Rosetti, este ținta nâstră.

—x—
Opincarii din Fundulu Moldovei au adresată Prea

sfinției Sale păr. Mitropolită ală Bucovinei și Dalmației o 
jalbă despre totă ce lucră în acea comună păr. Țurcanu 
și antistele Mercheșiu. După cum ni se scrie, opincarii 
aștâptă să se schimbe trebile.

Se raportâză din Berlină, că la 18 Aprilie i-a 
arsă prințului Bismarck în Friedrichsruhc o mâră cu 
ferăstrău.

Viitorulft fișpanu alu Sibiiului.
Mârtea grabnică a ultimului fișpantî alu Si

biiului și comite săsescă, Dr. Moritz de Brenner
berg a dată nascere de sine cestiunei, că cine să 
fiă urmașulă lui. „Pester Lloyd“ de Marți se 
ocupă de acăstă cestiune. După ce laudă pur
tarea. și devotamentul^ fișpanului răposată cătră 
idea de stată ungară, se silesce a arătă, că ces
tiunea săsăscă ardelănă este a se privi ca o afa
cere deosebită de a celorlalte naționalități (sic!) 
și se încărcă din nou a spăriâ pe Sași cu gogo
rița fârte învechită a valachisării. Mai departe 
face (Jiarului „Sieb. D. Tgblt.“ problematiculă 
complimentă, că de când a eșită din redacțiunea 
sa d. dr. Wolff, acestă diară ar fi devenită mai 
„înțelepții" și mai „moderată Cu tâte astea
îi dă o lecțiune totă acestui (jjai'u, pe când d-lui 
Bartha dela „Ellenzăk“ îi face mari laude t|i- 
cândă, că e mai mare diplomată decâtă diplo
mații dela foile așa (Jise moderate și conservative 
unguresc!.

In fine trece la cestiunea viitorului fișpană 
ală Sibiiului.

„Urmașulă lui Brennerberg, <Jice „P, Lld.“ 
trebue să aibă în vedere înțelegerea cu statulă 
ungară. Gu.vernulă se va îngriji negreșită ca și 
în viitoru să fiă fișpană în Sibiiu ună omă con
ciliantă (se’nțelege mai alesă față cu guver
nulă). D-lu Tisza va. sei să se informeze îna
inte de a numi pe fișpanulă viitoră despre do
rințele cercurilor^ interesate, ca pe câtă va fi cu 
putință să le pdtă satisface. In schimbulă aces-

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Până să se întorcă aceștia însă, ceialalti erau es- 
puși în cliipulă celă mai seriosă să moră de fdme.

Bieții âmeni începură să furnice de jurii împre
jură într’o depărtare destulă do însemnată, ca să gă- 
sâscă ceva de mâncare. Unii din ei găsiră ună elefantă 
mortft și de jumătate trecută în stare de putrejune. 
Cel-ce mâncară din carnea acesta însă se bolnăviră cu 
toții. Alții dădură de culcușulă unui leu și găsiră doi 
pui, pe care-i aduseră lui Stanley. Fructe și alte lu
cruri de mâncare nu se găsiră de loculă locului.

In lipsa acesta atâtu de mare Stanley scociorî 
printre medicamentele, ce și le luase ca să le aibă la 
’ndemână, și găsi între altele mai mulți funțl de făină 
de ovăsă și âre-care cantitate de revalentă.*)  La mo
mentă se făcu într’unft giamantană de tinichea ună felă 
de breiu (ciru) care se împărți la toți. Breiulă acesta 
mai potoli în cât-va fomea.

A doua di de dimineță se întârseră cei trimiși la 

Suna cu o cantitate âre-care de meiu. Călătorii noș
tri erau mântuiți. îndată ce mai prinseră puțină pu
tere, se îndreptară cu toții spre Suna.

Caravana trecu mai ântâiu printr’o pustiă destulă 
de estinsă și apoi ajunse într’o stare de plânsă la câm
piile dela Suna. La marginea acestora tăbărîră dru
meții și hotărîră să rămână aicea câte-va clile, de ore-ce 
ună asemenea răpausă era de totă de lipsă. Nu mai 
puțină de trei-deci de 6meni sufereau de urdinare, de 
frigurt, de durere de plumum și de durere de inimă. 
Intre cei bolnavi era și Edward Pocock.

A doua (ți veniră mai toți Varimi din Suna Ia 
loculă, unde se aședaseră călătorii noștri. Stanley se 
miră, vădendă că omenii aceștia suntă mai frumoși și 
mai bine făcuți decâtă toți ceialalți, pe care-i veduse 
de când plecase din Zanzibar. Varimi suntă âmeni 
înalț! și legați la trupă, cu trăsurile feței regulate și 
cu mersulă dreptu și mândru. Ei umblă goi de totă. 
Șoldurile și le împodobescă cu droturi de aramă, la 
mâni și la piciâre portă verigi totă de aramă, părulă 
și gâtulă și le ’mpodobescă cu mărgele.

In răsboiu își pună pe capă pene de uliu seu 
câme de zebre și de girafe. Armătura loră se compune 
din lănci înfiorătâre, din arcuri cu săgeți și din scu
turi de pele de rinoceră.

Din nenorocire se vedea, că Negri nu vină la ca

ravană numai din curiositate. Din unele semne se 
putea cunâsce, că n’au gându bună față de Stanley 
și de âmenii lui. Stanley își dădu tâte silințele, ca să 
și-i facă prietini; tote silințele lui însă rămaseră zadar
nice. In chipulă acesta nevrendă să viă în conflictă 
cu dânșii, după ună răpausă de patru dile hotărî să 
pornescă mai departe.

Acum se văclu, că boia lui Edward Pocock este 
o lingâre (tiphus) din cele mai grele. Alțl trei âmeni 
erau bolnavi totă așa de rău. Ca să-l pâtă transporta 
pe acești patru, Stanley porunci să se facă nisce pa
turi de crengi, pe care bolnavii fură aședați.

Era tristă cortcgiulă, care se mișca acum încetă, 
încetă prin ținutulă atâtă de ’mpoporatu. Cete numă- 
râse de indigeni înarmați se luau după călătorii noștri, 
cari în totă minutulă se așteptau la vre ună atacă. 
De s’ar fi întâmplată în adeveră vre-o ciocnire, nu sciu 
decă ar fi scăpată cu viață vre unulă din âmenii erou
lui nostru; atâtă de ticălâsă era starea, în care se aflau.

„Lipsa de mâncare suferită în Ugogo," povestesce 
Stanley, „și greutățile întâmplate la trecerea nemărgi
nitului tufișă dela Uveriveri ne-a răpită totu curagiulă. 
Afară de acăsta ne întristeză multă numărulă celoră 
bolnavi, cari se târăscă cum potu înainte și starea, în 
care se află Edward Pocock și cei trei Vangvana, cari 
suntă duși pe susă. _________ (Va urma.) 
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tei atențiuni a Escelenței sale ministrului de in
terne, pretinde organulă oficioșii, nici mai multă 
nici mai puținii, decâtu ca și Sașii sS fiă cu ace
iași atențiune și prevenire, față cu guvermdu.

Sașii să renunțe la t6te postulatele și aspi- 
rațiunile lorii și să fiă buni prieteni cu d-lu Tisza 
— atunci potu speră că voră primi unu fișpanu 
cu care să nu fiă tocmai de totu nemulțumiți!— 
Sapienti satis!

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

sub titlulă milosteniei, ci ca mijlocă de corumpere la ale
geri și votări. Mai târdiu s’a ocupată și statulă de să- 
răcime și după lex Terentia fiecare cetățână primea 5 
modii (25 scafe) cereale pe lună sub prețulă din târgă, 
âr sub Clodiu chiar fără plată; leges agrariae ale lui 
Liciniu și ale Grachiloră privescă totă acâstă cestiune și 
avâu de obiectă împărțirea de pământuri d’ale statului 
între cetățenii săraci. Iuliu Cesară accentuâ mai multă 
caracterulă îngrijirei de săraci la împărțirea de cereale, 
stabilindă numărulă celoră îndreptățiți a primi la 150,000 
și dispunândă ca numai săracii să primescă aceste aju
tore fără plată. O hotărîre că cine să se considere ca 
săracă nu s’a luată nici atunci, când sub primii împă
rați nu se mai împărțea cereale, ci pâne. Abia sub Nero 
și Adriană se ivescă, pe lângă aceste ajutorări din averea 
statului, și institute de binefacere, mai alesă pentru copii, 
numite a l i me n tațiu ni, care apoi se estinseră și asu
pra provincieloră. Ele s’au înființată din averea privată 
a împărațiloră. De altmintrelea mai aflămă în Roma 
între țehurile triburiloră o binefacere privată pentru bol
navii văduvele și orfanii membriloră țehulni.

Creștinismulă redede binefacerei ârășl ună caracteră 
religiosă. Nu se’ntreba cui și cum se da, ci numai 
ce se da. Cerșetoria primi prin ordinele cerșetoresci 
ună modă de viâță religiosă. Administrarea fundațiuni- 
loră mai mari destinate pentru săraci fu predată biseri- 
cei, pote la îndemnulă preoțimei. Biserica da a patra 
sâu a treia parte din veniturile ei pentru săraci.

(va urma.)

VIENA, 22 Aprilie. — „Abendpost“ află 
din parte competentă, că în ședința formală ce 
s’a ținută în afacerea tractatului comercialii ro
mânii de cătră delegații Austro-Ungariei și Ro
mâniei s’au tractată în generală tdte punctele 
principiare importante pentru încheierea noului 
tractată și s’au arătată pretențiunile reciproce. 
La nici ună punctă nu s’au ivită, astfeliî de di
ferențe, care se împedece continuarea tractă- 
riloră.

Dedrece consultările preliminare din Viena 
s’au mărginită espresă la cestiuni principiare, s’a 
hotărâtă, ca tractările mai departe să se încdpă în 
Bucuresci, și decă se pdte încă în cursulă săptă- 
mânei viitdre. Comisarii austro-ungari se ducă 
la începutulă septămânei viitdre în Bucuresci.

CONSTANTINOPOLtl, 22 Aprilie. — Sha- 
kir-pașa a plecată la Sofia, ca să ducă prințului 
Bulgariei fermanulă, prin care e numită guver- 
natoru ală Rumeliei.

PARIStJ, 22 Aprilie. — Camera deputați- 
loră a primită definitivă legea pentru esposițiune. 
Propunerile d’a se eschide materialulă și lucră
torii străini s’au respinsă.

Dare de semă,
despre veniturile și spesele balului Reuni unei femeiloră 

Române din Aradă, dată în 25 Februariu 1886.
I. Din bilete...................... 390 fl. 50 cr.
II. Din suprasolviri..................37 fl. — »
III. Din contribuiri................129 fl. — »
IV. Prin colecte.....................571 fl. 10 »

Suma totală: 1127 fl. 60 cr.
Se scadă spesele balului: 276 fl. 94 »

Rămâne venită curată : 850 fl. 66 cr.
Au suprasolvită următorii domni : Aurelă Suciu 

7 fl., George Florescu 5 fl., I. P. Desseanu 4 fl., Da- 
vidă Nicăra 2 fl., Dr. Vesa 2 fl., G. Avarfi 2 fl., Ta- 
bajdi 2 fl., Gr. Venter 2 fl., C. Gurbană 2 fl., A. Zem- 
plânyi 2 fl., Br. Banhidi 2 fl., Oncu 2 fl., D na Kovâri 
1 fl., T. Popă 1 fl., V. Beleș 1 fl.

Au contribuită următorii domni: Al. Zemplănyi 25 
fl., Episcopulă Ioană Mețiană 10 fl., Budapestanii 7 fl., 
Dr. A. Șandor 5 fl., Iosif Kotsuba 5 fl., C. Kornay 5 
fl., Olga Mișiciu 5 fl., E. Ungureană 5 fl., George 
Mocsonyi 5 fl., Petru Grozda și soția 5 fl., Demetriu Sel- 
celeană 5 fl., Episcopulă Mihailă Pavelă 4 fl., Antonă 
Mocsonyi 3 fl., Eugenă Mocsonyi 3 fl., A'.esandru Mo
csonyi 3 fl., V. Babeșă 3 fl., Episcopulă Victoră Mihâli 
3 fl., Ioană Țărână 3 fl., Ștefană Antonescu 3 fl., I. Cră- 
ciunescu 3 fl., D. Antonescu 3 fl., George Petrovits 3 fl., 
Savu Macinică 3 fl., Ioană Rusu 3 fl., Elena Nicodino- 
viciu 3 fl., George Purcariu 2 fl., Simeonă Popeță 2 fl.

Prin colecta dâmnei Ileana Veliciu din Chișinău 
71 fl. dela următorii domni: Ileana Veliciu 5 fl., Mihaiu 
Veliciu 5 fl., Ioană Popescu 5 fl., Emilia Popescu 5 fl., 
Ioană Popoviciu 2 fl., Gorneliu Ardeleană 1 fl., Korhani 
1 fl., Ioană Voluntir 1 fl., A. Beleșă 2 fl., St. Chirilo- 

viciu 1 fl., Etnanuelă Radu 1 fl., Teodoră Cefană 1 fl., 
Maria Varga 2 fl., I. Ardeleanu 2 fl , Sigismund Buday 
2 fl., Gr. Mladină 1 fl, Iuliu Rusu 2 fl., foan Iancu 2 fl., 
David Gomboșă 1 fl., Ioană Godreană 1 fl., St. Gioro- 
gariu l fl., Paul Clonca 1 fl., Zeldeșană 1 fl., Ioană Pe- 
truță 6 fl., Emilia Petruță 4 fl., Ioană Giulani 3 fl., M 
Oncea 1 fl., Avrămuță 2 fl., Ioană Trandio 1 fl., Ioană 
Albă 1 fl., Aureliu Târdiu 50 cr., Victoria Târdiu 50 cr., 
Ioană Sălăgiană 5 fl , Alesandru Popoviciu 1 fl.,

Prin colecta D-șârei Netti Pe trie ă din Bocșa mon
tană 60 fl., dela următorii: Iuliu Petrică 5 fl, Ioană Bu- 
dintană 5 fl., Ioană Crainică 3 fl., Hedvig de Bosz 5 fi., 
Augustin 1 fl., Erneszt Matsidlavszky 2 fl., Mihaiu Pana- 
joth 3 fl., Ioană Marcu 1 fl., Basiliu Nemoian 1 fl., Mi
haiu Rusz 2 fl., Ioană Velceleană 1 fl., Costa Tismana- 
riu 2 fl., Emilă Kermpotich 1 fl., Iacobă Popescu 2 11., 
Iosifă Bontila 1 fl., Mihaiu Brediceană 2 fl., Ioană de 
Făbry 2 fl., Nicolau Dobrescu 2 fl., George Crăciun 2 fl., 
George Nicolaeviciă 1 fl., Alecsandru Crăciunescu 1 fl., 
Ștefană Oberst 1 fl., Gerasimă Popescu 1 fl.. Mihaiu 
Corneană 1 fl., Gr. Drăgiciu 1 fl., Dem. Jucu 1 fl., Gre- 
gorie Mateiu 5 fl., Maria Roșea 1 fl., Grigorie Mateiu 
jun. 1 fl., Netti Petrică 3 fl.

Prin colecta D-lui George Lazar din Vinga 50 fl. 
dela următorii: George Lazar 10 fl., Regina Evuțan 2 11. 
Viorica Todorescu 1 fl., Ioan Darabant 5 fl., Mihaiu 
Russu 2 fl., Dimitrie lovin 3 fl., Augustin Petru 5 fl.. 
Nicolau Mitca 5 fl., George Pănță 2 fl., Maria Istin 2 fl., 
Pavel Draga 1 fl., Demetriu Birnay 1 fl,, Ohnitz Maria 
2 fl., Antonă Hirt 2 fl., Iulian Miescu 2 fl., Văduva Jeța 
Peits 1 fl., Constantin Bărbos 1 fl., Zigismund Absolon 
1 fl., Laca Chirin 1 fl., Rozalia Sabou n. Lazar 1 fl. — 

(Va urma.)

DIVERSE.
0 faptă eroică. — Cătră „P. Ll.“ se reiatâză din 

Hatzfeld urmălorele: Banată-Komloșă este o comună 
mare, locuită de Germani și Români. La 29 Martie, în 
timpulă unei vijelii teribile, comuna a fostă în mare pri
mejdia de a fi distrusă prin incendiu. O șiră mare de 
nutreță luândă focă, flacăra începu repede să se înalțe 
și furtuna ducea scântei și fire de nutreță aprinsă în 
depărtare. Totă lumea vedea, că dăcă foculă nu va fi 
stinsă îndată, să voră prăpădi tăte casele acoperite cu 
trestiă și paiă. Deodată veni fuga unu țărână română, 
Sebastiană Traiană, și fără să se gândescă la propri’ai 
viață, să urcă pe șiră, să trânti cu corpulă pe flăcări și 
cu mânile începu să apese și să stingă paele. Invălilă 
în fumă și flăcări acestă, bravă bărbată nu asculta de 
strigătele concetățeniloră săi, de a fugi din acelă locă 
periculosă. In fine locuitorii sosiră cu tulumbe și reu 
șiră a stinge foculă. Comuna a făcută deja demersurile 
necesare spre a se da o decorația bravului Traiană.

BIBLIOGRAFIA.

Convorbiri Literare, anulă XX, numărulă I dela i 
Aprilie 1886 are următorulă cuprinsă: T. Maiorescu: 
Poeți și Critici. — G. Bengescu-Dabija: Pygmalion, re
gele Feniciei, tragediă în cinci acte (Act. 1). — Duiliu 
Zamfirescu: Locotenentulă Sterie (novelă). — Iacobă Ne- 
gruzzi: Satira VIII. — Teodoră G Nica: Agiulă și po
litica nâstră monetară (sfârșită). — V. A. Urechia: Mi- 
ronă Costină (sfârșită). — I. Bogdană: Codicele Voro- 
nețeană. — Elena Sevastos: Poesii poporale adunate.— 
Bibliografia. — Direcția: Strada Romană 25, Editura și 
administrația: Socecă et Teclu, Bucuresci.

Buletinulii societății geografice române, publicată 
prin îngrijirea d-lui George 1. Lahovari, secretară gene, 
rală ală societății; anulă ală Vl-lea, trimesfrulă IV. 1885. 
Sumariu: Partea I. Actele Societății. — Concursulă anu
ală de geografiă. — Procesă verbală din 6/19 Septem

vrie 1885. — Catalogulă bibliotecei (urmare). — Circu- 
1 ira Ateneului. Partea II. Memorii. Conferințe etc. — 
Concepția modernă a sciinței geografiei, conferință ținută 
de d. Prof. Aug. Demetrescu. — Geografia căiloră de co
municară în România, conferință ținută de d. Căpitană 
Vasiliu-Nasturelă. — Critica geografiei Asiei a d-lui Flo- 
rea Stamatescu, de d. prof. Buzoiană (Craiova). — Câ
teva cuvinte asupra modului de predare a geografiei în 
clase primare de d. P Condrea țBârladă). — Bucuresci, 
stabilimentulă grafică Socecă et Teclu.

Biserica ortodoxă română, revistă eclesiastică, anulă 
10 Nr. 3. broșura dela Martie are următorulă cuprinsă: 
Condica Sântă de Genadie Craiovânu. — Sânta scrip
tură, de Inocentă M. Ploe.șteanu. — Iconografia bisericii 
ortodoxe, de Genadie Craioveanu. — Domnii și boerii 
români, Revistă teologică. — Muma de familiă, de Ino
centă M. Ploeșteanu. — România, de Genadie Craiovână. 
— Sumarele ședințeloră sf. sinodă. Bibliografia. Redac
ția Bucuresci, Strada principatele unite, Nr. 34.

„Scola și Familia. “
Sub acestă nume a începută să apară de două ori 

pe lună în Brașovă o f6iă pentru crescere și învățământă 
sub direcțiunea d-lui dir. gimnasială Ștefană Iosifu și 
sub redacțiunea responsabilă a d-lui înv. lână Dariu. 
Acestă foiă pedagogică e înființată de »Reuniunea învă- 
țătoriloră români» din districtulă ală X-lea, Brașovă, care 
a stabilită următorulă programă: 1) Să se desvâlte și 
tracteze în modă practică și câtă se pote de poporală 
principiele pedagogice și didactice; 2) Să se facă studii 
asupra stării actuale a seoleloră nâstre, împreunate cu 
combaterea defecteloră și indicarea remediiloră în înțe- 
lesulă caracterului confesională; 3) Să se facă observa- 
țiuni critice asupra stării materiale a învățătoriloră, îm
preunate cu arătarea mijlâceloră de îmbunătățire; 4) Să 
se tracteze puncte mai însemnate din istoria pedagogiei 
generale și în specială dela Români; 5) Ună ciclu în
semnată de articuli să aibă de scopă a da părințiloră 
împărtășiri practice despre crescerea în familiă; 6) Ună 
altă ciclu de articuli să țină pe lectori în curentă cu 
cestiuni sciințifice și cu reforme mai nouă tăcute în învă
țământă ; 7) Să se facă dări de semă asupra opuriloră 
mai nouă apărute și cari voră apără de aci în colo cu 
privire la crescere și învățământă; 8) 0 rubrică să cu
prindă povestiri și poesiore de interesă pentru învățători 
și părinți spre a pută fi aplicate la copii; 9) O altă ru
brică să cuprindă lecțiunl practice din tote obiectele de 
învățământă; 10) Să publice, său numai în resumată sâu 
în estensiunea întrâgă, tote disposițiunile și publicațiunile 
oficiăse privitâre la scâlă; 11) Sub rubrica >Diverse« să 
se facă împărtășiri mărunte de totă felulă, privităre la 
scolă, la învățători și la familiă; 12) Să observă și aceea 
că: polemiile personale, afară de cele sciințifice, nu voră 
pută avă locă în acăstă făiă, de asemenea cestiunile po
litice suntă eschise. —

Numărulă 1 dela 4 Aprilie are următorulă cuprinsă : 
Cătră onbratulă publică cetiloră. — Vocațiunea învăță
torului și condițiunile d’a pută deveni învățătoră.— Pre- 
țulă caracterului femeiescă. — Crescerea în familiă. — 
Copila și fluturelulă. — Adunarea ordinară a despărță
mântului I ală reuniunei învățătoriloră rom. din distric
tulă ală X lea, Brașovă. — Diverse. — Bibliografia. — 
Anunțuri. — Prețulă abonamentului pe ună ană pentru 
Austro-Ungaria 3 florini, pe jumătate de ană 1 fl. 60 
cr. pe V*  ană 1 fl. Pentru România pe ană 10 franci, 
pe jumătate de ană 5 franci.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelu Mureșianu

Sărăcia și ajutorarea ei.
(Estrasă dintr’o conferință a d-lui senatoră 0. Alesius.)

Dintre tote cestiunile cu a căroră resolvare se o- 
cupă presintele, cestiunea socială, care cuprinde problema 
d’a restabili echilibrulă economicii poporalii între averea 
și venitulu tuturora claseloru societății, ia neconteslabilă 
rolulă principală. Cestiunea socială în forma ei de acum 
fu pusă la ordinea (jilei de Lasalle și s’au ocupată de 
ea însemnați învățători economiști poporali, ca Stein, 
SchăfTle ș. a. Adi vedemă state întregi, ca Anglia, 
Francia, Germania și Belgia, sguduite de acestă cestiune, 
care amenință viâța și proprietatea a mii de cetățeni, 
fără ca puterea statului cu energica ei intervenire să o 
p6tă înăbuși.

Fapta socialistului Nobiling, de a cărui armă uci- 
gătâre împăratulă germană a scăpată cu viăță ca prin 
minune; mișcarea Fenieniloră, sub a le căroră pumnale 
au căzută bărbații de stată englesl Burke și Cavendhise; 
atentatele cu dinamită din Londra; mișcările socialiste din 
Francia; atentatulă din Niederwald ârășl la viâța împăra
tului germană de socialistulă Reinsdorf; omorîrea lui 
Rumpf în Frankfurt de cătră socialistulă Lieske; mișcă
rile lucrătoriloră din Londra in Trafalgar Square și tur 
burările din urmă ale lucrătoriloră în Belgia suntă re- 
sultatele unei lupte desperate pentru esistență, ale unei 
sărăciri ce ia dimensiuni enorme.

E de mare interesă să vedemă, ce atitudine au 
luată popârăle din trecută și ce atitudine iau cele de 
adi, respective cum s’a purtată în trecută și cum se 
pârtă adi celă avută față cu cela neavută.

După legile mosaice, statulă judaică avea caracteră 
teocratică, și proprietatea era a lui Dumnedeu, prin ur
mare și săraculă îșl primea partea sa din rodele pă
mântului, din averea mișcătâre. Săraculă avea o parte 
din pământulă arătoră, care nu putea fi secerată de 
proprietară, apoi totă ce rămânea pe ogore după sece- 
rișă, apoi- 4eciuiala săraciloră, anume totă la trei ani 
a decea parte din întregulă secerișă, în fine totă la șepte 
ani (anulă jubilară) întregulă secerișă în comună tre
buia să se dea săraciloră. Prin urmare săraculă, după 
legea mosaică, care spunea și câtă să i se dea, avea 
dreptulă d’a pretinde sprijină.

Tocmai contrarulă legislațiunei mosaice găsimă în 
statele anticității classice. In Grecia, în timpulă mai 
vechiu, când era sclăvia și pământurile în țările supuse 
se împărțâu cetățeniloră lipsiți, nu se ivesce o adevă
rată îngrijire de săraci, decâtă abia după nenorocitulă 
sfârșită ală răsboiului peloponesiacă. La începută li s’a 
recunoscută dreptulă d’a pretinde sprijinulă statului nu
mai celoră ciungărițl în răsboiu, mai târejiu tuturoră 
acelora, cari avâu ună venită anuală mai mică ca 3 
mine (cam 240 de mărci sâu 140 de fl.), și celoră ne 
capabili d’a lucra. Ajutorulă, care se da numai după o 
cercetare, era de 2 obol! (12 cr.) pe di. Afară de asta 
își mai ajuta omulă și prin reuniuni și dâcă ajungea 
într’o stare mai bună trebuiau restituite ajutârele.

In Roma multă vreme nu găsimă o disposițiune 
nici de stată, nici religiâsă pentru ajutorarea săraciloră; 
dreptulă mai vechiu romană nu dispune nici măcară ca 
părinții să întrețină pe copii, sâu aceștia pe părinți. 
Nu’i vorbă, se făcâu bogate daruri săraciloră, dâr nu
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Cur anin la bursa do Viona 
din 16 Aprilie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/o • • • 10310 
Rentă de hârtiă 5% • • 94 .0 
Imprumutulfl căiloru ferate

ungare..........................152.25
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 25

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 117.25 

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri cu ci. de sortare 1C4 50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................104.60
Bonuri cu cl. de sortare 104.60 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104 60 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
Imprumutula cu premiu

ung................................. 119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.30 
Renta de hărtiă austriacă 84.95 
Renta de arg. austr. . . 85.05
Renta de aurii austr. . . 114 20 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 874 —
Act. băncel de credita ung. 294.75 
Act. băncel de credita austr. 291 50 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Bursa <1© Bucuresci.
Cota oficială dela 1 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vând.
Renta română (5%). 90- 91 Va
Renta rom. amort. (5°/0) 94’/* 943/4

> convert. (6°/0) 89— 90—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit. fonc. rural (7°/0) 102Va 103V4

> ,, „ (5°/o) • 87— 87 i|a
» » urban (7°/o) ■ 99— 100—
> » » (6%) • 92— 93—
9 » (5%) • 82i/a 83 V.

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

< > » Națională —
Aurii contra bilete de bancă . . 13 — 141/.-
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Cursulu pieței Brașovă

din 17 Aprilie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.73 Vend. 8.75
Argint românesc . . . . . . » 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI................. . . » 9.98 • 10.01
Lire turcesc!..................... . . * 11.20 > 11.30
Imperiali......................... . . » 10.20 • 10.30
Galbeni............................. . . » 5.86 > 5.90
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.— » 101.—
Ruble RusescI................. . . > 124.— > 125.Va
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

■IBIIhwfril
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- Am ondre a face cunoscută p. t. publică că am înființată ună 

j Negoțu de croitoria 
» Strada Vămii Nr. 8.

Cunoscința perfectă a croitoriei și pracsa ce am făcută
' croiala liaineloră bărbătesc! în timpii de 9 ani la d-nii

: Schwarze & Bartha
> precum și ună mare sortimentă de stofe indigene, franțuzesc! 
! englezesc!, și journalele de modă cele mai nouă, mă pună în 
| plăcuta posițiune a satisface pe deplină tdte dorințele On. muș- 
! terii, și mă rogă pentru o câtă mai numărdsă clientelă.

Cu distinsă stimă
Zsigmond Âron,

I croitorii de haine bărbătesc!
I (1—3) Strada Vămii Nr. 8.

la

9
„Furnica" cassă ie economii societate pe acțiuni în Făgărașu 

Bilasatulă cu 313
Active.

Cassa în numerariu..................................
Cambie.......................................................

împrumuturi:
pr. hipotecă..............................................
„ Obligațiuni cu cavenți.........................

Spese de fondare......................................
după amortisare de..................................
Mobiliar.......................................................
după amortisare de..................................
Diverse conturi debitdre.........................

11,172.60
19,371.30

815.82
203.98
398.08
39.81,

Băgărașă, în 31 Decembre 1886.

fl. cr.
6,414.44 

53,136.91

30,543.80

611.94

358.13
213.13

fi. 91,278.49

Decembre 1886.
P a s s i v e.

Capitale de acțiuni......................................
Depuneri pentru fructificare.........................
Interese anticipate pro 1886 .....................
Fondulă de reservă ......................................
Dividende neridicate......................................
Diverse conturi creditdre.............................
Profită curată

Direcțiunea:
Alesandru Micu, președinte 
Duvlea Ilariu m p.
Demetriu. Chiseriană m. p. 
Iuliu Danu m. p.

m. p.
’C X 

r as 
s

fl. cr. 
30,000.— 
44,456.43 

1,092.65
148.94
105.—

12,061.91
3,413.56

3.413.56

Comptabilă:
August Cepeș m. p.

Subsemnatulu comitetu esaminându contulu presentu și confruntându-lă cu cărțile principale și ausiliare ale societății ținute în bună 
regulă, l’amu aflată în consonanță cu aceeași și esactă.

Făgărașă, în 12 Aprile 1886. Comitetulu de supravegthiare:
Ioană Turc11 m. p., Ioană Poppă m. p., Nicolau Chiorniță m. p.

Onorabilă adunare generală!
Subsemnatulă comitetă de supraveghiare esaminândă conformă § 42 din statute contulă profitului și perderiloră, precum și bi- 

lanțulă cassei de economii „Furnica" societate pe acțiuni în Făgărașă pentru anulă 1885 a aflată tdte posițiunile în deplină consonanță cu 
registrele respective, purtate cu t6tă esactitatea.

Ne luămă dar voia a Vă propune, a aproba computulă anuală pro 1885 și a da direcțiunei absolutoriulă.
In privința împărțirei profitului curată suntemă de acordă cu propunerea direcțiunei de a se impărți conformă §. 46 din statute 

în modulă următoră :
5%

%

profitulă curată de...........................................................
dividendă după capitalulă socială de fl. 30,000 . .

5°/o
7°/o
2% 
iar din restulu de
4°/0 supradividenda

fondulă de reservă . . . 
tantiemă pentru direcțiune 
tantiemă pentru oficiali .

din care fondului de reservă să se adauge 
dr 
să

Făgărașă în 12
Comitetulu

Rămâne . .

fl

n
v

fl. 3,413.56 
„ 1,500.—

fl. 1,913.55
170.67
238,94

68.27 477.88
1,435.68
1,200.—

135.68
117.84
117.84restulă de ... . ..................................

se trăcă în contulă profitului anului 1886. 
Aprile 1886
de supraveg’iare: Ioană Turcu m. p., Ioană Poppă m. p., Nicolau Cliiorniță, m. p.

Tipografia ALEXI Brașovă.


