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Sorlaorî nefranoote nu ie prlmesou. — Manueorlpio nu bb rBtrămltii.

Mercurl, 23 Aprilie (5 Mai).

Din causa S-tei serbătdri de mâne «jiarulu nu va 
apare până Joi.

Brașovu 22 Aprilie 1886.
încă în luna lui Februarie a. c. amu foștii 

publicații unu articulă dela ună stimatu amicu 
alu fbiei nbstre sub titlului: „Ungurirea ritului “ 
Era vorba în acestu articulă de dimensiunile ame- 
nințătbre, ce le-a luată, mai alesă între Rușii 
(Rutenii) din Ungaria, propaganda de ungurire 
a ritului; era vorba în specialii de marele pe- 
riculu ce se nasce din acostă propagandă și pen
tru Românii uniți din diecesa vecină cu cea ru
tină a Muncaciului; s’a disu că foile ungurescl 
pretindă ca limba ungur^scă sS se Introducă și în 
bisericele Româniloră și că din causa acesta Românii 
uniți nu potu privi cu indiferență la unelti
rile anarcbice din diecesa rutină a Munca
ciului ; se dicea în fine în acelă articulă, că Ro
mânii uniți ară face bine dăcă ară atrage aten
țiunea scaunului papalu dela Roma asupra stă- 
riloru anarchice din diecesa Muncaciului, contri- 
buindîî astfelă indirectă ca să se stingă foculă 
periculdsei propagande înainte de a se aprinde 
și coperișulu vecinei diecese a Româniloru uniți.

Scriitorulu articulului s’a basatu pe nisce 
date fdrte temeinice. înainte de tdte s’a provo- 
catu la o declarare a ministrului Trefort, care 
față cu recursulă Rușiloru dela Dorog pentru 
introducerea limbei unguresci în biserică a disă, 
că „nu ar fi politică salutară și corectă a scdte 
limba slavică la Ruși din biserică și a da oca- 
siune ca și alții să pretindă strămutare în limba 
cultului divinii."

Va se cjteâ însuși ministrulă ungurescă de 
culte și instrucțiune vede unu mare inconvenientă 
în sprijinirea propagandei de ungurire a ritului 
și Românii uniți din vecinătatea Ruteniloră să 
nu fiă îngrijați, când vădii ce anarchiă se face 
cu cultulu divinu în diecesa de Muncaciu ? Nu 
îngrijirea de sârtea Ruteniloră, cari vorti mânca 
cum își voru săra, ci îngrijirea de casa loră pro- 
priă îi face pe Românii uniți de a nu privi cu 
indiferență cele ce se petreci! în diecesa unită 
rutănă.

Este dăr fârte superfluă protestațiunea or
ganului episcopului Pasztely de Muncaciu, „Kar- 
patău din Ungvaru, în contra pretinsului sprijinii 
ce ar voi să-lu oferăscă Românii Ruteniloru, ca 
să-i scape de ungurirea ritului loru.

Numitulii organu episcopescii, scrisă în limba 
rutănă și maghiară, se provdcă în declarațiunea 
ce o publică în acăstă cestiune, în nr. său dela 
6 Martie, la o aserțiune a farului „Nemzet" din 
Pesta. piarulu ungurescu a descrisu lucrulă 
astfelă, ca și când Românii aru voi să se ames
tece în afacerile bisericei rutene cu scopîi de a 
sprijini oposițiunea Rutenilor!! în contra ungu- 
rirei ritului.

E claru, că organulu episcopului Pasztely, 
sub care se calcă în picidre tdtă disciplina și 
tdte candnele bisericei privitdre la cultulu di
vinii, nu vrea să se nască nici umbră de bănu
ială, că Rutenii aru dori sprijinulă Românilor!!; 
e clarii că cei ce facil anarcliia periculdsă nu 
voru admite nici-odată că în diecesa lord se află 
și de aceia, cari se opunîî uneltirilor^ lorii și nu 
voru să scie de patriotismulu falșii și nesincerii 
cu care se laudă ei; Suntemă siguri că și între 
Rutenii din Ungaria se află 6meni de inimă și 
cu pricepere, cari nu suntu nicidecum mulțămiți 
cu aceea, că vicarulu de Dorog le-a tipărită ritua- 
lulă pe unguresce și că în cele mai multe bise
rici ruse din comitatele Szabolcs, Hajdu și într’o 
parte a comitatului Zemplinu liturgia se face 
unguresce și se cântă în limba ungurăscă.

Suntemă siguri, că esistă încă în Ungaria 
Ruteni de bună credință față cu adevăratele in
terese ale bisericei loru și încă vorii fi mulți de 
aceștia, deși nu cuteză să facă oposițiune pe față. 
A

Dăr scopul!! nostru n’a foștii niciodată d’a-i 
sprijini, a vernil noi destule năcazuri și încâtii 
pentru Românii uniți au ei ce să sprijinăscă, și 
nu simtu nicidecum trebuința d’a-și oferi bu
nele servicii altora.

Atunci însă, când din mele ce se petreci! în 
vecinătatea ndstră pdte urma unii rău pentru 
noi; atunci când Românii uniți vădii, că ordi- 
nariatele de Muncaci și Eperjes numescă comi- 
siuni pentru ungurirea ritului și a cărțiloru bi
sericesc!; când vădii că episcopii ruteni numescu 
în parochii mari rusesci preoți, cari nici nu cu- 
noscă limba rutănă; când vădii că Rușii dela 
Dorog suntu puși la cale de renegați, ca să se 
lapede de limba loru liturgică; când vădii în 
fine, că însuși ministrulu de culte ungurescu se 
sfiesce d’a sprijini unii curentă pe care-lă de
clară de periculoșii: atunci nimenea nu pdte de- 
nega Româniloru dreptulu d’a fi îngrijați nu 
pentru Ruteni, ci pentru pacea și liniștea în sî- 
nulu bisericei române unite. Rutenii potă fi „pa
trioți" câtă voru voi, acâsta îi privesce pe ei; 
pe Românii uniți îi privesce însă numai faptulă 
întristătorii, că vădu că în diecesa de Muncaci 
domnesce anarchia și nu vorîi nici decum să 
lase, ca foculu să se întindă și în diecesa vecină 
a Oradiei Mari.

Acâsta să și-o însemneze bine| „Karpată" 
organulu episcopului Pasztely, și să scie de ce 
trebue să respingemu insinuarea, că Românii ar 
voi să se amestece în afacerile Rutenitoră și a-i 
denunța.

Nu, de acesta a foștii vorba, ci numai de 
lucrarea anarchică a propagandiștii osii pentru un
gurirea ritului în diecesa de Muncaci și de peri- 
cululii ce se nasce din ea și pentru Românii 
uniți.

Negocierile cu România.
„Voința Națională," organulu oficioșii ală 

guvernului română, înregistrând!! telegrama din 
Viena, în care se spune, că guvernele din Viena 
și din Peșta au îndemnată administrațiunile dru- 
muriloră de feră să resilieze înainte de 1 Maiă 
n. tarifele unioniste cu România și să declare în 
același timpă, că acâstă resiliare va fi retrasă 
dâcă relațiile cumerciale cu România nu voră 
suferi întreruperi — 4*ce c& dintr’ensa se vede 
lămurită puțina bună-voință ce o pune Austro- 
Ungaria pentru a încheia o convențiă comercială, 
care să convină și României.

Gfuvernulă română, (Ș.ice numitulă 4^arOi 
a căutată totdâuna să întrețină cele mai bune 
și amicale relații cu t6te puterile și a căutată 
cu deosebire să înlăture ori-ce nențelegere cu pu
terile vecine, fără însă ca pentru păstrarea aces- 
toră relații să sacrifice chiar interesele țării.

După câtă să vede — termină oficiosa din Bucu
rești — Austro-Ungaria ar dori, ca noi să sacrificămă 
din nou interesele năslre în noua convențiă, ce este pe 
cale d’a se încheia, și în acestă scopă densa nu cruță 
nici chiar mijloce de presiune asupră-ne.

Nu avemă nevoiă să spunemă, că nimică nu ne 
va pută face să renunțămă de a apăra și de a asigura 
interesele nostre.

Uneltiri maghiare.
Dușmanii noștri nu înceteză a unelti și a 

agita în contra Româniloră, credendă că-și facă 
loră bine. Nouă, departe d’a ne pricinui vr’o 
stricăciune, ne aduhă mari folâse uneltirile loră, 
pentru că neadevărulă și intriga totdâuna, mai 
curândă său mai târcliu, au stricată ca și tirania 
și persecuțiunea, celoră cari s’au folosită de ele. 
Reproducemă câteva specimene de uneltiri mai 
nouă.

„Budapest" dela 21 Aprilie scrie:
Concetățenii nostrii din Bihoru au pusă lemne rele 

pe focă. Sipos Orban, inspectori r. școlară, cu oea- 
siunea inspectării scâleloră a descoperită în câteva scole 
române astfelă de cărți școlare, în cari ar fi scrise cele 
mai murdare erupțiuni în contra Maghiariloră. Inspec- 
(orulă a confiscată cărțile respective și va esopera le- 
mediu la locurile competente în contra acestoră disor- 
dinî. Totă lui i s’a întâmplată în acâstă călătoriă, că 
poftindă ca ună școlară română să scrie C fin szeretem 
a magyar hazat=eu iubescă patria maghiară, și scola- 
rulă scriindă proposițiuea aceea, inspectorulă Ta întrebată : 
adevărată e că o iubesc! ? Răspunsulă fu ună nu hotă- 
rîtă. Pentru ce? îlă întrebă inspectorulă. Pentru că e 
maghiară! îi răspunse scolarulă. Și scolarulă acesta e 
fiulă advocatului capitulului gr. cat. din Oradea-Mare. 
Fără comentară pOte înțelege fiă-cine însemnătatea cu- 
vinteloră eșite din gura unui copilă. De altmintrelea, 
inspectorulă școlară a esperiată mai multe asemenea 
episode în călătoria sa și bine ar face, decă le-ar da 
publicității, precum se și sperâză. Tristă lucru, că 
chiar în țâra mare a Bihorului se întâmplă de acestea.

„Egyetertes" «primesce din Sătmară ur- 
mătârele :

Mare scandală a produsă în orașulă nostru urmâ- 
torulă casă, care ne arată pănă la evidență câtă de 
mare avântă șl-a luată valachisarea și cu câtă cutezanță 
6rbă își propagă elementele centrifugale doctrinele loră 
dușmănâse statului. Cu ocasiunea recrutărei, trei elevi 
ai seminarului rom. cat. de acolo au fostă recrutați la 
honvedi. La depunerea jurământului s’a observată însă, 
că unulă dintre seminariști nu pronunță forma obicinuită 
de jurământă. Fiindă pentru acesta luată la răspundere, 
elă a susținută că nu scie unguresce; mai apoi însă s’a 
descoperită că afirmațiunea lui nu e adevărată, deși s’a 
declarată că este Română. „Cum te chiarnă?* îlă în
trebă oficerulă. „Sarkadi,* i se răspunse. După acâsta, 
seminaristulă și-a depusă jurământulă de fidelitate pen
tru „patria" și împăratulă său în limba valahă. Comi- 
siunea de recrutare a făcută arătare despre acestă scan
dală oficeriloră din armata comună și dela honvedi, și 
comisarulă civilă, care era de fată, a și denunțată locu- 
riloră competente acestă casă, care este cu atâtă mai 
bătătoră la ochi, cu câtă pe profesorii seminarului îi 
cunoscă, fără escepțiune, de patrioți de inimă. S’a por
nită cercetare în causa acâsta, dâr precum se vede fără 
succesă, pentru că elevulă cu simțăminte dușmănâse față 
de Maghiari în modă vădită și cu cutezanță ârbă nâgă 
cu cerbiciă totulă.

Și pentru ca aceste uneltiri să le trâcă de 
bani buni și să-și justifice purtarea lorii neome- 
nâscă față cu noi, falșii patrioți trecu granițele 
in statulil vecinii și după ce’și fabrică neadevă
rurile le aruncă aci pe hârtiă. ^tă ce scrie, 
împreună cu alte câde și codițe, totă „Egye
tertes : “

Pe teritoriulă României, în părțile Moldovei dinspre 
Ardeală, se află la 80,000 Ciangăi, locuindă în comune 
compacte, a căroră sorte e deplorabilă și cari aiji suntă 
în periculă d’a-și perde naționalitatea. Abia mai suntă 
câteva comune în care se află preotă maghiară. Nici 
ună învățătoră și nici o scâlă ungurâscă nu se află, 
pentru că nici guvernulă nu le dă voiă să-și ridice scoli 
unguresci și nici cred incioșii nu au mijlâce a le susținâ. 
Nici așa numiții preoți maghiarî’nu sciu unguresce, 
pentru că aceea suntă mai multă misionari italian!. 
Copiii nu înțelegă limba de propunere, limba română, 
și din causa acâsta cursulă de învățământă, ce ține trei 
erni, trece tără să învețe copiii baremi a ceti și scrie. 
Guvernulă le pune pe capă învățători români, îndato- 
rindă totă pe Ciangăi să-i plătâscă. Preotulă maghiară 
și învățătorulă maghiară le-âră putâ ușura posiția.

Nu credemă că mai e nevoiă să stămti de 
vorbă pentru asemenea uneltiri, căci nu suntti 
nici cele dinteiu nici cele din urmă. Falșii pa
trioți nici nu potă trăi fără ele.

Rusia și Marea Negră.
Țarulă Alecsandru UI, cu ocasiunea petre

cerii sâle în Crimea, va asista la inaugurarea mai
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multoru cuirasate destinate pentru flota din Ma
rea Nâgră. Acâstă împrejurare dă ocasiune dia
rului „Petersburgskija Viedomosti“ d’a scrie ur- 
mătdrele : I > » ’

Speculațiunile de totfl felulfl, cari au confundata 
cestiunea rusâscă pe Marea Negră cu cestiunea slavică, 
au dată încă de multă întregei afaceri ună colorită falsă, 
lăsândă partea reală în ala duoilea plană. Scopulă prac
tică ală Rusiei, în Orienta, resultă din necesitatea d’a 
dobândi stăpânirea deplină peste Marea Nâgră și d’a asi
gura țârmulă nos'ru dela Sudă contra orî cărui atacă. 
Acestă scopă naturală, Rusia a căutată în tâte chipurile, 
directă și indirectă, în decursulă acestoră duoi secuii din 
urmă, să-la realiseze ; a înființată o flotă pe Marea Negră 
și totodată a câștigată o posițiune politică în peninsula 
balcanică. P6te că numai diplomația nostră este de vină 
’i-a lipsită sinceritatea și energia, decă Europa găsesce 
ceva periculosă în acestă scopă naturală. Dâcă s’ar fi 
procedată altfelă, întrega cestiune orientală s’ară fi re- 
solvată încă la 1878, când armata nostră biruitore se 
afla la porțile Gonstantinopolului. Astăzi, după cum se 
pare, erăși este la ordinea dilei grija pentru flota din Ma
rea Negră. Nici nu este permisă să fiă altfelă. Cestiu
nea apărărei țărmiloră noștri dela sudă și a liberei tre
ceri în marea mediterană, orice s’ar întâmpla, odată tre
buie să se resolve; acestă soluțiune însă, fără coopera
rea flotei dela Sebastopolă, ar fi imposibilă.

„Neue Freie Presse“ adaugă la acestea cu
vinte ale diarului rusescă următdrele:

Din aceste mărturisiri ale dbarului oficiosă din Pe- 
tersburgă se vede, că Rusia totă n’a renunțată la planu
rile săle d’a deveni stăpână peste calea Dardaneleloră.

SOIRILE DILEI.•
»Buletinulă legiloră' din Austria, care apare în 

Viena, se redactâză în t6te limbile naționalitățiloră cari 
locuescă în provinciele imperiale ale Austriei. Astfelă 
comunele hotărăscă limba. în care trebue să fie tipărite 
Buletinurile ce li se trimită din oficiu. Iată datele sta
tistice privitâre la răspândirea acestui „Buletin11: Se es 
pediâză în limba germană la 8823 comune, în limba po
lonă la 7976 comune, în limba cehă la 6924 comune, 
în limba italiană la 532, în limba rutenă la 908, în limba 
slovenă la 555, în limba croată la 85 și în limba ro
mână la 27 comune. La autoritățile administrative și 
judiciare se trimită în limba germană 4087 esemplare, 
în limba polonă 516, în limba cehă 705, în limba ita
liană 397, în limba rutenă 410, în limba slovenă 165, 
în limba croată 172, și în limba română 28 esemplare. 
In fine ,Buletinulă imperială” se mai trimite în limba 
germană la 3434 abonați particulari, în limba polonă la 
34, în limba cehă la 142, în limba italiană la 84, în 
imba slovenă la 11, în limba croată la 18 și în limba 

română la 3 abonați particulari. — Ce deosebire între 
Austria și Ungaria 1

—x—
„Kulturegyletulă a cerșită bani dela direcțiunea din 

Pesta a Băncii austro-ungare. Acâsta i-a răspunsă, că 
nimică n’are să pape „Kulturegyletulă" din capitalul^ ace
lei Bănci, deorece statutele nu permită să se ajute ună 
asemenea scopă.

—x—
Joi în 29 Aprilie n. la orele după amâdl lo

cuitorii din Deva au fostă îngroziți de o puternică sgu- 
duitură de pământă, care a mișcată tare edificiile; s’a 
audită și tunetă sub pămentă. La 10 6re săra s’a sim

țită ună nou cutremură, dâr mai slabă. A doua di, Vi
neri, în 30 Aprilie, la orele 9x/2 înainte de amedi o nouă 
sguduitură puternică s’a simțită. Celă ce ne comunică 
scirea dice, că direcțiunea cutremurului se pare a fi fostă 
dela mâdănâpte-apusă spre răsărită.

Cine e »celă mai mare și mai însuflețită patriotă 
ală Ardealului?". Foile maghiare ne-o spună. Cu oca- 
siunea inaugurării noului paiață comit.at.ensh din Turda, 
la care a luată parte și acelă maarre «patriotă" toas- 
tândă pentru TiSZa și guvernulă său, ună neaoșă ma
ghiară toastă cu cuvintele de mai susă pentru — Mol- 
dovân Gergely. — Bine că a ferită Dumnedeu națiunea 
română din Ardeal■'< de asemenea mulțl și însssufrflllețiți 
»patrioțl«.

—x—
In adunarea generală a reuniunei învățătoriloră din 

Ungaria sudică, ținută în Timișora, s’a luată o reso- 
luțiune în sensulă, că fiecărui cetățenă ală statului fără 
deosebire de naționalitate, trebue să i se ofere ocasiune 
d’a-șl însuși limba ungurescă. Reuniunile de cultură „pa
triotice" să escriă concursă pentru ună manuală ală lim- 
bei ungurescl pentru adulțl. Factorii cei mai importanți 
ai lățirei limbei ungurescl suntă scolele, der învățătorii 
pe lângă acâsta trebue să pună greutate și pe educațiu- 
nea »patriotică« a tinerimii. Cea dintâiu precondițiune 
pentru lățirea limbei unguresc! este educațiunea feteloră 
în direcțiune națională. — Ce bătaiă de capă pentru ju- 
pânulă Fiasco !

«Ellenzâk” spune, că din mai multe părți ’i sosescă 
plângeri că învățătorii scâleloră poporale de stată nu 
’șl primescă salarulă regulată, din care causă suferă multă 
jignire in activitatea loră, fiindcă au să lupte cu lipse și 
năcazuri. Asemenea negligere față de interesele vitale 
ale educațiunei poporului, (jice »Ellenzek«, arată cu ade
vărată multă ușurătate din partea ministrului de instruc
țiune. Altmintrelea noi vedemă in acâstă procedură, 
luată în contra scâleloră comunale, ună atacă sistematică 
precugetată, căci noi nu putemă crede, că ară lipsi bani 
după ce în fiecare di cetimă că la anumițl preoți români 
i s’a dată ajutoră'. — De ce nu plătesce .Kulturegyle
tulă» salarele aceloră învățători, decă »c Jturalu" îi este 
scopulă ?

—x—
Regele României va visita în curendă Dobrogea.

—x—
Delegații guvernului română pentru reînoirea con

venției comerciale cu monarchia nostră suntă d-uii 
3. S. Aureliană, G. Cantacuzino, D. Protopopescu, Gr. 
Ghica și Al. Degrea. Ședințele conferinței voră fi presi- 
date de d-lă P. S. Aureliană. >-

—x—
Se adeveresce din Berlină scirea, că la mane

vrele germane de tomnă în Al sa ți a nu voră fi invitați 
oficeri străini. Negreșită că nu voesce Germania să ve(jă' 
p’acolo oficeri francezi.

—x—
Teatru ungureștii. Astă sâră Marți în 4 Maiu, 

trupa teatrală ungurâscă sub direcțiunea d-lui Polgar 
va juca în redută «Ângerulă bătrână" eomediă în 3 acte 
de Roosen. Mâne sâră Mercur! va juca .Punctulă în 
tunecată."

MăcelulU dela Gildezza.
In acâstă privință diarului „Neue Freie 

?resse“ i se comunică din Roma următdrele:

Espedițiunea lui Porro la Herar, care urmărea sco - 
puri politico-comerciale, a voită să străbată în lăuntrulă 
Berarului, pentru ca să înființeze stațiuni comerciale ita- 
liane. Guvernulă s’a străduită destulă ca să facă pe Porro 
să renunțe la întreprindere, deărece starea lucruriloră în 
Herar nu presintă destulă siguranță. Emirulă, pusă de 
EnglesI, ‘cunoscută prin ura sa fanatică contra Europeni- 
loră, încă în tomna trecută a silită pe comercianții ita
lieni Sacconi și Roșa, cari se găsiau în forte mare strîm- 
torare, să plece d’acolo și să se pună sub protecțiunea 
garnisonei indo-englese. Ajunsă în Aden, Porro, deși ’I 
s’a spusă și de către autoritățile englese să nu cuteze 
a face acestă întreprindere, remase totuși statornică și 
la 18 Martie se duse cu cornițele Cocastelli, represen- 
tantulă societăței geografice, cu profesorulă Licata, d-nii 
Zannini, Bianchi, Gottardi, Romagnoli și Blandino, cu 
șâpte indigeni și șese cai la Zeilach și de aci continuă 
drumulă spre Gildezza, la distanță de 220 chilometri, 
unde Emirulă prinse întrega garnisână englesă și pe toți 
comercianții europeni. Audindă că se apropie espedi
țiunea, Emirulă le eși înainte, și în timpă de două dile 
omorî pe toți membrii după o apărare desperată.

„A avuții locti.“
Cuvintele: a a v u t ă Io că, în locă de: s’a făcută, 

s’a ținută, s’a dată etc., se întrebnințâză, de cât-va 
timpă, forte multă de pressa română, (jice .RomânuhV 
Francesii, dela cari amă luată acâstă espresiune, începă 
și ei a se plânge de abusulă acestoră vorbe.

Ună diară propune a se deschide ună concursă și 
a se da o resplată celui care va găsi o nouă locuțiune 
care se înlocuiască vechea formulă: a avută locă.

Abusulă acestoră cuvinte, spune confratele nostru, 
a devenită escesivă și de rîsă prin aplicațiunea ce li 
se dă.

Astfelă ună deputată a spusă și «Monitorulă" a pu
blicată acestă frasă:

«Francia datoresce renumele său regiloră cari au 
avută locă."

Acum mai Iote diarele din Parisă au publicată a- 
ceste rânduri:

»ț)iua deschiderei esposițiunei de pictură va avea 
locă.' —

0 di, care are locă! eselamă confratele nostru Pa- 
risiană.

Ce ar c|iee dânsulă decă ar ceti diarele nâstre, care 
spre a anunța că s’a dată ună prândă, scriu a avută 
ocă; pentru a face cunoscută că se va ține o întru

nire, spune: va avâ locă; în locă de s’a întâmplată 
ceva, a avută locă; pentru: s’a făcut fl, a fostă, 
totă a avută locă?

N’ar fi âre timpulă se nu mai întrebuințămă acestă 
espresiune cu atâtă mai multă că nu suntemu siliți să 
deschidemă ună concursă, spre a se găsi ună curentă 
analogă, limba română avândă destui termeni spre a 
esprima acea idee?

De ale scblei.
CantulH,

Ce? și cum e a se propune din acestă obiectă de 
învSțămentu în scâlele nâstre poporale ?

(Urmare.)
Părinții țărani, cari își dau copiii la scâlă, când le 

vine în minte a pune la probă progresulă copiiloră loră, 
de sigură nu îi voră întreba, câți locuitori are Londra,

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Unu bolovantt lovi tocmai pe cârmaciulti. Stan
ley își luă iute revolverului, îlu slobod! în atacatori și 
la momcntu și culcă la pămentă pe unulu din ei. Ceia- 
lalți o luară la sănătosa înspăimântați, eră Stanley și 
soții săi se folosiră de ocasiune și se depărtară în grabă 
(lela țărmuri.

După câtă-va vreme călătorii noștri se apropiară 
de nou de uscată. Laculu ora aici mărginită de coste 
repedi acoperite cu iarbă. Pădurile lipseau cu totulu. 
Pe aceste coste păsccau turme numerose de oi și ci- 
redi de vite. Socotindu după numărulu celu.mare ală 
sateloră, ce se vedeau în tote părțile, ținuturile aces
tea trebue că erau de totă împoporate. Numele se
minției, ce locuescc aici, este Vavuma.

In apropierea insulei Uvuma călătorii noștri avură 
din nou de lucru cu indigenii.

Dintr’unu mică sînu de mare dela acestă insulă 
se ivi de odată o flotilă de 13 luntri pline cu Vavuma. 
Ncfiindu ventu de locu, Negrii isbutiră a se apropia în 
curend de „Lady Alice." Stanley încercă să începă cu 
nepoftiții ospețl unu scliimbu de obiecte, încercările lui 

însă rămaseră fără nici unu resultată. încurajați de 
numărulu loră celu mare, ei se făceau din ce în ce 
mai cutezători, până când mai pe urmă voiau să în
chidă drumulă navigătoriloru noștri. Cu o dibăciă de 
admirată începură să fure felă de felu de lucruri din 
luntre. De bună semă ei aveau de gându să-lu jă- 
fuiască de totă pe Stanley și pe soții sei, ba pote in- 
tențiunile loră erau și mai rele.

Stanley, îndată-ce băgă de semă, care suntă în- 
tențiunile obrasniciloră visitatori, le făcu semnă cu 
mâna, să se depărteze. Totodată porunci omeniloră 
săi să apuce lapețile și să mâne voinicesce. Când aceș
tia însă voiră să pună în lucrare ordinulă conducătoru
lui, deodată Negrii să grămădiră cu toții asupra lun
tre! călătoriloră noștri căutândă se le ia lopețele din 
mână. Stanley, vădendă, că nu o glumă, își luă pușca, 
încă odată le mai făcu elă semnă atacatoriloră, se se 
depărteze. Ună .strigată sălbatică eș! ca răspunsă din 
piepturile Negriloră. Ei puseră mâna pe lăncile și pe 
scuturile loră. Stanley își slobod! arma astfelă, încâtă 
glonțulă trecu tocmai peste capetele celoră mai cute
zători din ceta năvălitdre. Spăimântați, Negrii se re
traseră deocamdată.

„înainte, copii!... Dați cu lopețile din răsputeri!" 
strigă Stanley cătră âmenii săi, folosindu-se de acestă 
momcntu do ’nvălmășală.

Luntrea se puse în mișcare cu repediune, dară 
dușmanii se reculeseră din nou și se luară după densa 
totă cu aceeași iuțelă. Vasele loră formau atâtă de o 
parte câtu și de ceealaltă câte o liniă de o lungime 
însemnată, și din amândouă părțile începu să curgă 
unu numără așa de mare de darde, încâtă călătorii noș
tri trebuiră să se plece pe fundulă luntre!.

Stanley își descărca arma de mai de multe ori 
și într’o parte și în ceealaltă asupra mișeiloră do Ne
grii. Unulă dintre ci cădii mortă, al doilea fu rănită. 
Vădendu însă, că nici așa nu o pote scâte la cale, nc- 
înspăimântatulu nostru călătorii începu să țîntescă cu 
dibăcia sa obicinuită asupra vaseloru contrariloră sei. 
Gldnțele străbătură prin leinnă până ’n partea ceealaltă. 
Apa începu să pătrundă în micile vase, și dușmanii, 
vădendu-se în perieriiu de a se îneca, își perdură ca- 
pulii cu totulu. Călătorii noștri nu se mal gândiră 
multă vreme, ci o luară la sănătosa câtu putură mai 
iute. Cu toții mulțumiră lui D-deu, că i-a scăpată din- 
tr’o primejdia așa de mare.

In 28’ Martie ajunseră cei din „Lady Alice" la 
canalulu lui Napoleon, unde laculu Victoria se scurge 
spre partea nordică. Acestă scurgere se numesce Ni
lul» Victoriei. Nilulă acesta formeză mai în colo spre 
nord» cataractele numite ale lui Ripon, unde apa se 
asverle cu putere în adâncimile, din care apoi drăși



Nr 91. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

ci voră dice »cântă-ne una, de care a’ți învățată voi 
la sc-olă!* Dâcă le cântă copilulă ceva frumosu, dicG: 
bine, dragulă meu! âr’ de nu e în stare copilulă, atunci 
îi dică: noi nu stimă ce învâțașT tu, că nu sci nici cânta.

La o veseliă ârășl au datină omenii noștri de a 
pune copiii la probă, și dâcă le cântă copilașii una doue, 
ei suntă satisfăeuțl și se (ină mândri cu odraslele loră, 
er’ în părinții ceialalți se nasce dorința de a’și pute vede 
și pe copiii loră în stare să le cânte, și-și trimită copiii 
la scolă.

Cântarea are o putere fermecătdre. Copilulă din 
legănă ascultă cânteculă celui ce’lă lâgănă, ochii îi scli- 
pescă de bucună și bucurându-se adorme. Cu aseme
nea plăcere ascultă tineri și bătrâni pe ună cântăreță 
bună. Mitulă ne spune că la cântecele lui Orfeu se în- 
duioșeau fierele sălbatice și se mișcau și petrile.

Cunoscândă importanța acestui obiectă de învăță- 
menlă, urmeză că, în proporțiune cu însemnătatea lui, 
să desvoltămă și activitatea în propunerea cantului. La 
întrebarea că ce să propunemă din acestă obiectă de în- 
vățămentă? dămă răspunsulă următoră: la tdtă întâm
plarea avemă a propune cântările liturgice și în genere 
bisericesc!, apoi cântările poporale alese și naționale.

Acum să vorbimă ceva despre modulă propune- 
rei, căci aici se observa dificultățile cele mai mari.

Sunt învățătoră tenără încă, însă, cu tote astea 
m’am convingă pe deplinăJdespre adevărulă acelei aser
țiuni, că >sc61a fără disciplină, e ca o mără fără apă,< 
care adeveră în formă de principiu l’a rostită încă de 
multă Amos Comenius (n. 1592). Și ia cântă disciplina 
e hotărîtore, fără disciplină nu ajunge totă cântulă 
nimică.

De cândă se’ncepe la propunerea cantului copiii 
trebue astrînși a aținti ochii asupra învățătorului — apoi, 
pe lângă cele observate în planulă de învățămentu a lui 
Petri (1882), relativă la cântă, mai am de a adauge, că 
copii au a se scula și a șede la comandă, sculați odată 
ori-ce mișcare le e interzisă.

Cândă cântă învățătorulă, atunci num ti lui îi e er- 
tată a cânta, cândă au se cânte copii din o bancă, nu
mai aceia cântă; cândă cântă fetițele, numai loră le e 
permisă; cândă au se cânte băieții, atunci fetele au se 
tacă; cândă au se cânte cu toții, atunci cu toții trebue 
se cânte, care e semitonistă are să tacă; din aceste nu 
se pote lăsa nimică. Nici unui copilă nu ’i se pote erta, 
ca elă se tacă atunci, cândă ceialalți cântă.

La ori și ce cântă, fiă și esercițiu de-o silabă chiar 
numai învățătorulă are a da tonuu fundamentală, din 
care au a începe copii, insă nu așa cum e la mulți în
vățători, că învățătorulă seu ună copilă începe, apoi cei
lalți după elă la 5 minute; acesta nu e cântă, fnvăță- 
torulă dă tonulă, apoi la semnulă dată au să începă cu 
toții, cu toții se continue și cu toții să finâscă, ca și cândă 
o singură personă ar cânta numai. învățătorulă trebue 
se fiă stăpână peste toți cântăreții așa că ună singură 
semnă se fiă de ajunsă pentru ca cântăreții se începă 
său se înceteze a cânta cu toții deodată.

In scurtă e de lipsă o disciplină esemplară.
(Va urma).

Realismu și idealismu.
(Conferință la Ateneu.)

(Urmare.)

Apoi imitarea naturei nici nu este cu putință în tn- 
tregulă domeniu ală arteloră. Cum am putea-o noi imita 
în două forme de căpeteniă ale ei? în architectură și 
musică? Nu e vorbă, piramidele egiptene imiteză mun

ții ; dâr acestă architectură este tocmai cea primitivă și 
densa a propășită tocmai în timpulă greco-romană și în 
architectură gotică, cu câtă s’a îndepărtată de formele 
naturei. In musică ârășl se află une-ori imitarea natu
rei, precum de esemplu furtuna, chiar cântulă cocoșului 
în simfonia pastorală a lui Beethowen, der acăsfa se în- 
tâlnesce forte rară și în deobște musică este cu lotulă 
altceva decâtă reproducerea suneteloră din natură. De 
altfelă decă architectură și musică ar trebui să repro
ducă și ele natura, amă avă în locă de catedralele, mu
scele și palatele nostre, nisce grote săpate prin stâncile 
munțiloră; în locă de sonetele, quartetele și concertele 
mariloră măestri, reproducerea cântului privighătorei seu 
a măcăleandrului.

Intru câtă două din formele de căpeteniă ale artei 
nici nu potă fi imitate de pe obiectele naturei, ne între- 
bămă, ore acestă imitare să fiă ea esențială în acele forme 
unde fondulă artei trebue să fiă reproducerea obiecteloră 
naturale? (pictura, sculptura și din poesiă mai alesă ro- 
manulă și drama.) Și unele și altele au petrecerea dreptă 
scopă și țintă supremă. Decă în unele acestă scopă este 
ajunsă fără imitarea naturei, s’ar putea ore ca în cele
lalte acestă imitare tocmai să fiă o condițiune a esenței 
artei, petrecerea? In aceste de pe urmă arta fără în
doială ca modulă loră de esprimare a frumosului se face 
prin reproducerea obiecteloră din natură; dăr acăstă re
producere nu este esența chiar a artei, ci ună elementă 
de-a doua mână. Esența frumosului și aceea stă în com
binarea estetică a elementeloră naturei, precum în mu
sică elă răsare din combinarea melodiei și armoniei su
neteloră, cari și dănsele există în natură. Acăsta procură 
artei elementele sale, materialulă său; forma, adică toc
mai esența artei, trebue să fiă creațiunea minței ome
nești. —

In sfârșită scopulă artei este de a procura sufletu
lui o petrecere înălțătăre. In deosebire de petrecerile 
fisice, cari amețescă numai câtă simțurile, arta trebue să 
caute a nobiliza inima, a insufla omului dorința după 
bună și adevără, prin mijloculă mai ușoră de pătrunsă 
ală frumosului.

Acestă înălțare spre ideală nu se va pută niciodată 
ajunge prin slugarniculă realismă. Spre ideală nu se 
pote înălța decâtă prin idee și deci forma firâscă a ori
cărei arte trebue să fiă idealismulă.

Este timpulă însă de a ne esplica asupra înțelesu
lui ce trebue dată acestui cuvântă. Prin elă nu voimă 
să însemnămă părăsirea totală a temeliei reale în artele 
cari întrebuințâză ca forme de espresiune obiectele natu
rei. Nu susținemă scâla veche ârecuni spiritualistă a 
artei, care credea că pote șă nu țină sâmă întru nimică 
de realitate, bunăoră, în romană, figuri ca d’Artagnan, 
Portos și Aramis ale lui Alexandru Dumas tatălă, care 
nu se prea deosibea în privința imposibilului caracteru
lui și situațiiloră loră de eroii Greciei antice, Țicemă și 
noi că artele imitative trebue să aibă o basă reală, adică 
să represinte figuri și scene cari să fiă posibile în reali- 
talea lucruriloră.

Unde ne deosebimă însă de naturalismă ? In ur
mătorulă punctă prea însemnată. Realiștii admită în lu
crările loră nămai acele figuri ce se intâlnescă în fie ce 
di cu grămada în tote colțurile lumei. Idealiștii alegă 
escepțiunile, acelea ce se înfățișeză rareori în evenimen
tele omenești și pe cari le înfățișâză contemplărei ca in
teresante și vrednice de amintită.

Pe când realismulă represinlă tipuri, idealismulă se 
oprește la caractere. Să luămă câteva esemple din sfera 
romanului. Să esaminămă Nana de Emile Zola seu 
Margareta Gauthier (Dama cu camelii) de Alexandru 
Dumas fiulă. In Nana aveți tipulă unei femei perdute 
— grand style — a timpului nostru, zugrăvită cu o 
amărăciune desgustătâre pănă în ultimele colțuri ale 
vițiului. Se pretinde că acâstă pictură realistă ar desgusta 
pe âmeni de patima desfrâului. Eu credă din contră că 
fermecătârea espunere a sceneloră bachanalice din capo- 
d’opera lui Zola atrage tocmai la imitarea vițiului. In 
totă romanulă nu se găsesce nici o ideiă insultătore, 
descrierea unei cocote grand genere, cum suntă cu su
tele în Paris, și reproducerea sceneloră de orgii date 
mai în tâte filele de ele, iată totă cuprinsulă acelui ro
mană. Din contră în Dama cu camelii avemă ărăși o 
femeiă perdută, însă asupra căreia a căzută o ratjă ce

râscă, o iubire care inobilâză ființa ei cădută, o gene- 
rositate și o putere de caracteră, care facă din ea o 
martiră. Voră întâmpina realiștii, der acesta este tipulă 
emeiloră perdute? Intr’ună milionă s’ar pute cu greu 

afla una, și tocmai pe aceea o alegeți spre a o zugrăvi ? 
Ce folosă resultă pentru cetitoră d’aci ? de a cun6.-ce 
escepția și dea rămână nesciut.oră asupra imensei gene
ralități a casuriloră? Apoi tocmai acâstă escepțiă merită 
să fiă studiată, suferințele și curățirea sufletului ei prin 
martirulă îndurată, facă din ea ună personagiu intere
santă, pe care nici când nu-lă voră ave damele de tro- 
toară înșirate de Zola. Pentru a cunosce tipulă pusă 
în lumină de Zola, ai nevoiă de romană ? dâr le întâl
nesc! la fiă ce colță de stradă, la fiă ce răspinte și nu 
e de lipsă a le mai zugrăvi spre a ,le cunâsce. Ș’apoi 
chiar dâcă ar rămână necunoscute cu patimele loră bes
tiale, cu frigurile loră de desfrânare, ce ar perde socie
tatea? Dâr se va spune că e de nevoiă a se cerceta și 
acestă rău socială. Cine tăgăduesce lucrulă? der atunci 
faceți studiu asupra prostituției, citiți lucrarea lui Jves 
Guyot, dâcă nu mă înșelă și veți avă ună tablou multă 
mai deplină și într’adevără înspăimântători ală fenome
nului, âr nu unulă atrăgătoră care să ademinâscă a-i 
esprimenta stâncile ascunse în valurile sale.

_________ (Va urmă )

Bibliografii.
»Foia scolastică/ organă pedagogică, literară, 

sciențifică și economică; apare in Blașiu la 1 și 15 st. 
n. a fiecărei lune. Redactoră: Ioană Germanu, Pre
țuia de abonamentă: pe ană 3 fl., pe jumătate de ană 
1 fl. 50 cr. Pentru România pe ană 8 lei n. Nr. 8 
dela 15 Aprilie are următorulă sumară: Cum și când 
trebue să memoriseze copiii de scdlă. — LecțiunI prac
tice din limba română. — Prelegeri afară în liberă. — 
Despre asecurațiuni. — Bibliografiă.

„Cărțile Săteanului românu,< scriere pentru poporă, 
apare în Blașiu la 1/13 a fiecărei lune. Redactoră: 
Ioanu Popu Reteganulu. Prețuia de abonamentă: pe 
ană 1 fl. 20 cr., pe jumătate de ană 60 cr. v. a. Car
tea IV dela 1 Aprilie 1886 are următorulă sumară : De- 
metriu Cichindeală. — Muierea și găină. — Ângerulă 
morții. — Lupii țiganului. — Versulă lui Lazară. — 
Altuia (la Florii.) — Altuia ală restignirei. — Altulă 
ală județului. — Ce să lucre economulă în luna Aprilie? 
— Ce ne spună bătrânii despre timpă.

„Candela/ fâiă lunară, bisericâscă-literară; Apar- 
în Cernăuți. Redactoră primară responsabilă: Protoprese 
viterulă Artemiu Berariu. Administratoră și editoră: 
Arehimandritulă — Mitroforă Arcadiu Ciupercovicî. Pre
țuia de abonamentă pentru Austro-Ungaria: pe ană 4 
fl. v. a., pe jumătate de ană 2 fl. v. a. Pentru România 
și alte țări 12, respective 6 franci. Broșura din 1 
Aprilie cuprinde: Învățătura celoră 12 apostoli. — No
tițe despre viâța și activitatea Metropolitului Moldovei 
Vârlăamă (1632—1653.) — Cuvântare la priveghiare 
(deniă) în Joia mare. — Predică la scăterea aerului în 
Vinerea mare. — Cronică.

Zwischen Donau und Kaukas, călătorii pe uscată 
și pe apă în regiunea Mării negre de A. de Schweiger 
Lerclienfeld, editura A Hartleben, Viena, Pesta și Lipsea. 
Sumarulă fasciculei prime: Introducere. IlustrațiunI: Ună 
Cechincjă, Livadia în Crimea. — Castelulă de plăcere 
Orianda. Ună sală în România. Catena principală a 
Caucasului. — Vârfulă Elbrului. MusicanțI săteni din 
Kaucatia. Palatulă Șdhului în Teheran, Ună Tătară 
din Rusia sudică. KosacI cu bani. Castelulă de plăcere 
imperială Ericlik în Crimea (Livadia). Dervișulă cerși- 
toră. Ună Schiță din secolulă ală 5-lea în. de Chr. 
Ună Bulgară de origine fino-ugrică din secolulă V. d. 
Chr. Simpleiadele. Pădure Cholchică, ună ținută în 
Abchasiâ. Flota de răsboiu feniciană. Impăratulă Alexe 
III și soția sa Theodora. Mitridate celă Mare. Mașină 
de aruncată, pentru focă grecescă. Turci din secolulă 
X. Charta popâreloră din țerile de pe lângă Marea 
nâgră (ținutulă Ponto-Caspic.)

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

isbutesce a eșf, și’și urmeză drumulu mai departe. Ni- 
lulu Victoriei ia mai în colo numai numele Nilă și se 
varsă în marea mediterană. Așadară rîulă Nilu își are 
originea sa în laculă Victoria.

Spre ostii dela canalulii lui Napoleon se estinde 
țera Usoga, spre vestii țera Uganda.

Călătorii noștri după-ce trecură de canalulii lui 
Napoleon, se îndreptară de-a lungulă țărmuriloră îm- 
poporați și bogați de insule ai țerel Uganda. Indigenii 
îi primiră în aceste locuri în modulă celă mai prieti- 
neseft, deși câte odată cu totă prietinia nu le prea dau 
cele de lipsă pentru traiu. Unele dintre căpetenii ară
tară față de Stanley atâta afabilitate și politeță, • încâtă 
par’că studiaseră diplomația din firii în păru, nu sciu 
în care țera din Europa civilisată. Ei se făleau, că au 
făcută pregătirile cele mai mari etc., dară cu tote aces
tea străinii se depărtau dela el, întocmai cum sosiseră.

„Numai după doue (Iile/ scrie Stanley, „ne con- 
vinserămă de gradulă celă mare de sălbătăcime al 
acestei teri. Brațele tuturoră se ridicară cu turbare 
asupra străiniloră. In țera învecinată însă dedurămă 
de ună poporă afabilă, plăcută în purtare, cu manierele 
cele mai fine, care ’și arată cu totă căldura admira- 
țiunca sa față de străini, dar care cu tote acestea este totă 
așa de puțină ospitală ca și ună hotelieră din Londra seu 
din Ncw-York față de unii 6spc cu punga ofticosă."

Alte căpetenii însă nu numai se făceau, că suntă 
ospitali, ci și erau ospitali în t6tă puterea cuvântului. 
Unulă dintre ei, la 'care remaseră călătorii noștri în- 
tr’una din nopți, trimise scire la împăratulă Mtesa din 
Uganda, că Stanley îlă va cerceta.

Mtesa este unulă din principii cei mai puternici 
din Africa. Față do Albii, cari l’au rugată să-I spriji- 
nescă, seu cari au făcută apelă la ospitalitatea densului, 
acestă domnitoră s’a arătată totdeuna cu cea mai mare 
atențiune. La „curtea" acestui „monarehă" nădăjduia 
Stanley să petrecă câtă-va vreme în pace și liniște. 
Ținutulă dimprejurulă lacului era minunată de frumosă. 
In lăuntrulă uscatului se ridicau munți înalti, cu forme 
admirabile. Mai în apropierea lacului se vedeau pă
duri estinse de banani, smochini, tamarindi etc. și pă
șuni cu iarbă verde și desă. Marginea lacului era îm
podobită cu trestiă gălbue și mlădiosă. Pe țermurc se 
vedeau sate numărose, bine împoporatc.

In dimineța dilci de 3 Aprilc, tocmai când Stan
ley după o nâpte petrecută în liniște voia să plece mai 
departe, îi eși înainte în sînulu Buka o soliă a împă
ratului Mtesa compusă din șese luntri pline cu omeni. 
Acestă soliă îi aduse salutări din partea domnitorului 
și-I împărtășiră, că Mtesa doresce din t6tă inima să-lă 
vadă pe omulă albă. Când conducătorulă soliei, ună 
bărbată tenără și bine făcută, cu numele Magassa, zări 

vasul u călătorilor^ noștri, deodată își puse pe capă o 
învălitdre lucrată din mărgele și împodobită cu pene de 
cocoșă, se încinse dela brâu în jostt cu o piele albă și 
părdsă de capră, eră pe umeri luă unu vestmentă roșu 
închisă.

După-ce Magassa sosi lângă luntrea călătoriloră 
noștri, sări într’ensa, îngenunchiâ înaintea lui Stanley și 
vorbi astfelă:

„Kakaba (împăratulă) mă trimite la tine, ca să te 
salută în numele său. Elă este sigură că o să vii să-lă 
cercetezi, și spre scopulă acesta, ca să fiă mal apropo 
do Iacă, și-a mutată tabăra în Usavara. Elă nu scic 
din ce țeră vil, dar eu am la ’n-demână ună curieră, 
carele nu se va opri cu luntrea sa, până când nu va 
fi dusă lui Kakaba deslușirile de lipsă. Mama lui (a 
lui Kakaba) a visată într’una din nopțile trecute, că pe 
Nyanza a venită la noi ună omă albă. A doua ții a 
istorisită acestă visă lui Kakaba, și iată acuma visulă 
s’a împlinită. Dă’mi răspunsulă cuvenită, ca să-lă potă 
trimite pe omulă meu câtă mal în grabă!"

Stanley dădu cu bucuria ascultare acestei cerințe. 
Elă încredința pe Magassa, că se va folosi cu plăcere 
de ospitalitatea domnului său. Când sosiră împreună la 
sătulă Kadzi, solulă lui Mtesa porunci indigeniloră:

(Va urma.)



Nr. 92. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.
Qorsaîn la bursa de Vlona

din 1 Maid st. n 1886
Rentă de aură 4°/o ■ • ■ 103 45 
Rentă de hârtia 5% . . 94.90 
împrumutată căiloru ferate

ungare....................... 152.—
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.—

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.25 

Bonuri rurale ungare . . 105 — 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5 — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................10 5
Bonuri cu cl. de sortare 104.90 
Bonuri rurale transilvane 105

Bonuri croato-slavone . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
împrumutul^ cu premiu

ung................................. 118 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.40 
Renta de arg. austr. . . 85.45
Renta de aură austr. . . 114 50 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 873 —
Act. băncel de credită ung. 293.— 
Act. băncel de credită austr. 293.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.02 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.27 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.05

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

Bursa de Rucurescl.
Cota oficială dela 20 Aprilie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 90— 9P/2
Renta rom. amorf.. (5°/o) 93^2 94V2

* convert. (6%) 88*| 3 89i/2
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32i/a 33i/2
Credit fonc. rural (70/0) . 102— 103—

» „ „ (5%) ■ 86— 87—
» urban (7%) . 99— 100—

» . (6’/o) • 91 — 92—
> . > (5°/o) • 8D/3 82Va

Banca națională a României 500 Lei 1030 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 285 290

« > » Națională 235 240
Aură contra bilete de bancă 14 — 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Gurstilu pieței Brașovîi
din 3 Maiă st. n 1886

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.68 Vend. 8.70
Argint, românesc .... * 8.60 t 8.65
Napoleon-d’orI................. » 9.98 10.02
Lire turcescl..................... e ’ 11.20 > 11.30
Imperiali......................... T 1 10.20 • 10.30
Galbeni............................. » 5.86 > 5.9©

Scrisurile fonc. »Albina < 100.— > 101.-

Ruble RusescI................. » 124.— > 125.1/,

Nr. 156. 1886.
a. f. sc. c. d.

Publicare de licitat™.
M6ra din Entradam cu realitățile ținătdre de ea se va da în 

arendă la licitațiunea ce se va țin6 în 1 Iuniu 1886 la 11 ore îna
inte de amâdi, pe timpulă de cinci (5) ani începându din 1 Ianu- 
ariu 1887.

Prețulu strigărei va fi 3000 fi. v. a. pe ană. Vadiu e 10 °/o 
din acestă prețu în bani gata.

Până la începerea licitațiunei se primescu și oferte însărcinate cu 
acestu vadiu și licitațiunea se va țind în Năsăudu în cancelaria admi- 
nistrațiunei. Condițiuni speciali se potii vedd aici în 6rele oficidse.

Din ședința comisiunei administrătdre de fondurile scolastice cen 
trall din districtulfi

Năsăudă, 17 Februariu 1886.
Președintele : Secretarulu:

Ioanu Ciocanii. loacliiinu Mureșanu.
Vidi! B. Bânffy Dezso m. p.

com. supr. și comis, reg.MersulU trenuriloru
pe linia S®a*edeailw-B«i«iapesta și pe linia Tefiuștt-Aradtt-lBudapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Budapesta—l^redealtâ

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovtt

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blaștu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora; 
Cucerdea 
Qbirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriș ă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

( 
(

Viena

Trend 
de 

persdne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trend 

omnibus
Trend 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenti 
omnibuf

I

Trenă 
de 

peraone
I

Trend 
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
6.08

6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58
6.00

6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10.23
12.32
12.59

10.37
12.59
4.45
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

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Rdv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

3.15
7.29
8.27

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudfi 
Teinștt 
Grăciunelfi 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mit. 
Mediaș ă 
Elisabetopole 
Sigișfira 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovii 
Timișă

( 
(

susă

12.05
12.31
2.16
3.12
3.32
3.41
3.50
4.25
4.50
5.41
6.02

6.40
7.00

Predoalu

BucurescI

(
(

(
( I

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXT Brașovu.

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
211
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

I

Teiușft^Âradft“J3udi&jpesta SSsBdujBesta-AB’adft-Teiușiii

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persone

Trenu de 
persâne

Trenă 
accelerații

Trenă 
omnibus

Teiușik 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.0U,
Vințulă de josă 12.^0 — 4.53 11.02 3.44 11.40;
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 4.02 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 7.53 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 .— 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — -7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 - 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Avadft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 12.00 4.53 Șibotă 10.43 — 12.53
3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22

Budapesta 7.10 | 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.401
Viena — 8.00 6.05 TeSușii 12.05 — 2.24

Aradft-Timișdra gJiimeB’iffl (Piski) IPetroșemll

Trenă Trenă de Trenă de 1 Trenă de Trend Trenu
omnibus perudne pers 6 ne persone omnibus omnibus

Araafift 6.00 12.55 8.25 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orezifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9.36 Banița 10.11 3.35 6.07
’S'fiEnișdB’a 8.42 3.40 10.06 Petronenl5 10.43 4.04 6.39j

'JTimișdE’a-Aradfc Fetroșeui—Simeuda (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenu Trenu
persine pereono omnibus omnlbufl omnibus de pers.

TtBMiișds’a 6.07 12.25 5.00 6.49 9.33 5.28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orezifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 1054 6.4"'
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
N6meth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegă 9.31 12.17 8 02
Aradulă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Ajradti 7.50 3.10 ‘7.40 | Ștațrfa 10.53 1.35 9.15


