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„Călătorule românii, când treci dela Brașovu 
la Sibiiu în sătulii Avrigu, în mâna drâptă d’ală- 
turea drumului este o biserică. Acolo e mormentulu 
lui George Laza/ru. O cruce albă de marmură 
este frumosulfi lui monumentu de martirii, 
demnft de bărbatuld ce a sciuta suferi cu pa- 
ciență. Sărută acea cruce și vei ceti pe dânsa 
următârea inscripțiă:

Viețuitorule stai puținteii! și cetesce
Și după aceea socotesce 
Trista omului sârce, 
Nepregătitorea mârte I 
Ce ești și eu am fostă 
Asta o învață de rostii, 
Ce sunt eu și tu vei fi 
Cănd căsulă îțî va sosi.

„...E demna epitafula acesta de acela, pe 
care âmenii îlu prepara din juneță pentru Epis- 
copu, și Dumnezeu, când iote ajunseră degenerațiă 
și amorțire, îlu predispuse pentru regenerarea 
Româniloră."

Cu aceste cuvinte încheia neuitatulu I. Eliade 
Rădulescu biografia ce-o face dascălului său în 
„Curierulă românu“ din anulu 1839.

In capitala regatului românu independentă, 
în acelă Bucuresci, unde înainte cu 68 de ani a 
răsunatfi mai ântâiu glasula puternica deșteptă- 
torfi ala nemuritorului „dascăla de bogosloviă și 
de ingineria", se severșesce astăzi, în 11 Maiu 
1886, una mare acta de .pietate și de recunoș
tință ala Românilora.

Afară de modesta cruce dela biserica din 
Avrigă, locuia nascerei sale, va mai vesti de atji 
încolo trecătorilorfi și călătoriloru o mărâță sta
tuă ridicată în mijloculă Bucuresciloră, înaintea 
palatului Academiei, alăturea cu statua lui Eliade 
Rădulescu, a marelui școlara, că în acesta orașă 
a trăita, a lucrata și a suferita pentru deștep
tarea neamului său și George Lazaru marele das
căla alu românismului.

Prigonita de ai săi archidiaconulu Lazara 
trecu din Ardâlu în țâra vecină și aici află pe 
Români „amăriți sub jugula robiei, de totu că- 
„(juțl în prăpastia orbiei, bine gătiți spre slujba 
„vrășmașului omeniiei, răpitorulu casei părin- 
„tesci."

„Totu era degenerațiă și amorțire" — scrie 
I. Eliade Rădulescu — „în ceea ce atinge de nu
mele Româna și de patriă, pănă se nu vină în
tre noi Georgiu Lazaru. Limba începuse a se 
curci și a se corupe cu totulu, prin biserici pre
oții și cântăreții erau plini de orgoliu dâcă pu- 
tâu să facă serviciulă divina pe greciă.... Cine era 
boieru ’i era rușine a spune că e Româna, celu 
cu părinți necunoscuți, dâcă scia două trei gre
cesc! nu mai vrea să trâcă de Româna: dicea că 
este „greca“. Numele de „tată" și de „mamă" 
erau nume prâste și se aucjiau numai în casele 
„mojicilorfi", se (jicea „băbacă și nineacă" și prin 
unele case „afendache". Prin casele boieriloru 
nu cuteza a dice „Tatălu nostru", că ar fi fosta 
o profanațiă să facă pe Dumnedeu „mojica" : Dum
nezeu era și elu lăbacă....“

In acâstă stare află Lazăru pe frații săi de 
dincolo îngenunchiați sub rușinosul u jugu ala 
Fanarioțilora. O scâlă românâscă nu era nică- 
iri, tota ce se învăța se învăța grecesce și bo
ierii români își creșceau copii în spirită grecesca 
prin dascăli grecesci, cari îi învățau să urască 
limba română, să desprețuiască tota ce e româ
neștii și să se însuflețâscă numai pentru limba și 
învățătura elină.

Uneltirile fanarioțiloru în contra limbei ro
mâne erau așa de mari, încâta multe lupte și 
multă suferință l’au costată pe Lazaru până ce 
a dobândita autorisațiunea de a deschide o scâlă 

în limba română, „limba proștilor a," cum o nu- 
miau dascălii greci. Tâte silințele lui Lazara 
de a documenta divanului, că limba română e 
capabilă de a să perfecționa și că în ea să pâte 
preda ori și ce știință, au rămasa deșerte și în 
cele din urmă i se dădu voiă a deschide o scâlă 
numai sub numirea „scâlă inginerâscă" cu per
misiunea ca să învețe într’însa și țîrcovnicii, ce 
să preparau spre preoțiă, „bogosloviă" : catechis- 
mula și serviciile preotului.

Pe unuia din medaliânele de pe piedes- 
talula statuei lui Lazara sunt gravate cuvintele: 
„Domne până când anii IdăstSmztluil11 Acâsta era 
esclamarea lui Lazara în momentele lui de adâncă 
mâhnire, când vedea câte greutăți i se punu 
în cale.

Dâr nici piedecile, nici greutățile, nici duș
mănia, nici persecuțiunile, nici lipsele amare n’afi 
fosta în stare a opri pe Lazara în druma, a’lu 
face să renunțe la lupta pentru limba, cultura și 
naționalitatea română. In patru ani plini de ac
tivitate ela a. pusu temelia scâlei române dincolo 
de Carpați, făcându din școlarii lui apostoli în
flăcărați ai românismului.

Numai suferințele trupeșei au putută pune 
căpătă acestei vieți nobile și scumpe. Lazara 
s’a întorșii bolnava în țâra sa natală, în Tran
silvania, unde a murită în anula 1823.

Falniculu monumenta, ce s’a desvălita astăzi 
în Bucuresci, ne spune câta a muncita și câtă 
a jertfită pentru limba și cultura română George 
Lazară.

Conflictulâ. vamalii.
Se telegrafiază „Agenției Havas" din Viena:
„D. de Pusswald răspun^ându în camera 

deputațiloru la o interpelare privitâre la ruptura 
negociăriloru cu România, face o expunere, în- 
trevorbiriloru angajate la Viena între d. Ferekyde, 
ministrulu afaceriloru streine alu României, și 
delegații Austro-Ungari, precum și a negociăriloru 
deschise Ia 1 Maiu la Bucuresci. Elu constată 
că România nu numai că a respinsă cea mai 
mare parte a propunerilor^ austro-ungare, dâr 
încă ea a formată alte două cereri cu totulu in
acceptabile."

„Astfelă a propusă Austro-Ungariei să re
nunțe la dreptulu națiunei celei mai favorisate 
privitâre la tarifurile ce voră trebui să rămână 
în vigâre pănă la 1891 în folosulă Germaniei, 
Angliei, Italiei și Belgiei. Ea a mai cerută li
bera importațiune pentru tâte cerealele, pentru 
tâte vitele de rassa bovină, pentru porci și oi, 
pentru petroleu și alte articole ce provină din 
România și în fine încheierea unei convențiuni 
privitâre la epizootiă.

„A mai pusu pe lângă acâsta ca condițiune 
absolută pentru a consâmți la o convențiune, ca 
libera importațiune a viteloră și a cerealeloră se 
fiă acordată sub formă de tarifă convențională, 
ceea ce ar deschide granițele austro-ungare 'libe
rii intrări nu numai a viteloră și cerealeloru ro
mânesc!, dâr și liberii intrări a grâneloră din 
America și Indii, precum și a viteloră rusesci."

„Astfelă de măsuri răsturnândă basele uni
unii vamale comerciale, care există între Austria 
și Ungaria, au trebuită să fiă respinse. Guver- 
nulă a regretată multă că n’a reușită, cu tâtă 
silința și avansurile sale pentru a evita o rup
tură pe terenulă economică. Nu-i mai rămâne 
decâtă să aștepte ca interesele materiale ale ce- 
loră două state să provâce o înțelegere în celă 
mai scurtă termină."

Cu privire la atitudinea guvernului austro- 
ungară în lupta vamală cu România a declarată 
conducătorulu ministerului de comerciu austriacă 
următârele:

„După ce dela 1 Iuniu (20 Maiu) are să 
.intre în vigâre noulă tarifă generală românu față 

cu noi, guvernulă c. r. în înțelegere cu guver- 
nulă regală ungară va fixa pe cale administra
tivă taxele vamale, în basa art. 3 alu legii nâs- 
tre vamale, și va face cunoscută aceste taxe, ce 
voră fi a se percepe dela mărfurile române, în- 
cepândă din acea di. Drepturile ce decurgă din 
art. 44 și 48 ale tractatului de Berlin negreșită 
că nu se atingă prin lipsa unei convențiuni co
merciale cu România, astfelă că rămâne mănți- 
nută libertatea transitulu'i prin România și su
pușii noștri au să fiă pe picioru de egalitate cu 
cei ai altoru state, avândă a se bucura de d r e p- 
turi civile și politice, a fi admiși la pos
turi publice, la funcțiuni și posturi de onâre 
sâu voră avâ liberulă esercițiu de profesiuni și 
industrii. Nici după expirarea convenții actuale 
libertatea navigațiunii pe Dunăre nu pâte suferi 
nici o jignire pentru naționalii noștri, căci ea nu 
e întemeiată pe acâstă convenția, ci pe disposi- 
țiunile tractatului din Paris din 1856 și tracta
tului de Berlină din 1878."

Din protocâlele conferințeloră pen
tru încheierea unui tractată de comerciu între 
România și Austro-Ungaria, ce s’au publicată în 
„Cartea verde a României" se vede, că 
delegații austro-ungari au pretinsă ca să fiă sus
ținute și în noulă tractată de comerciu tâte pri
vilegiile și drepturile ce s’au asigurată supuși- 
loră austro-ungari în convenția ce espiră, de pildă 
privilegiulă Jidoviloră austriac! de a cumpăra 
averi imobile urbane și în timpă de răsboiu 
d’a fi scutiți să primâscă în sălașă oștași români, 
apoi în privința moștenirei etc- Delegații români 
nu s’au învoită cu acâsta, cerendă a se încheia 
o convențiune curată mercantilă. Gu- 
vernulă română pretinde, că după ce art. 44 alu 
tractatului de Berlină numai de egalitatea reli- 
giâsă vorbesce, ori-ce străină, care voiesce să eser- 
ceze drepturi în România, trebue se obțină mai 
întâ'iu împământenirea dela corpurile legiuitâre; 
disposițiunile respective din proiectujă austro-un- 
gară atingă dâr Constituția și n’au locă într’ună 
tractată de comerciu, ci numai într’o convențiune 
consulară și de stabilire.

Amă fostă prin urmare bine informați, când 
amă arătată (în nr. 80 „Gaz. Trans." a. c.) că 
unulă din principalele puncte de neînțelegere 
este acela privitoră la acordarea de privilegii su- 
pușiloră austro-ungari, în sensulă convenției ce 
espiră.

SOIRILE PILEI.
%

Ministrulă Tvefort, care nu găsesce cu cale să dea 
din banii naționalităților!! ce se încassâză ca dări nici 
măcar ună cruceră pentru scolele acestora, mai are pre- 
tențiunea ca pe deasupra să mai întreținemă și scâlele 
de stată, și a cerută ca comuna Brașovului să sacrifice o 
parte din fondulă meseriiloră pentru scălă de meserii a 
statului și să o provadă și cu lemne de arsă. Repre- 
sentanța comunală însă a decisă să i se răspundă minis
trului, că cererea nu i se pote împlini.

—x—
La judecătoria cereuală din Kuty s’a descoperită 

o hoțiă mare. Din oficiulă judecătoresc^ de deposite 
s’au furată cărticele dela cassa de păstrare și bani gata 
în sumă totală de 60,000 11. Făptuitorii suntă încă ne
cunoscuți pănă acum.

—x —
Din Zombor se raporteză, că la esercițiele de arme 

ună reservistă, Stanka Somogyvaratz, a împușcată pe 
căpitanulă Diclit, ună escelentă și severă ofițeră, ră- 
nindu-lă greu; s’a dovedită că l’a împușcată cu in- 
tențiune.

—x—
Ni se scriu următârele: In 5 Maiu s’a începută 

tîrgulă de țeră în Regliinulă săsescu și a durată pănă 
in 13 Maiu. Dâr cu durere caută să mă esprimă, cumcă 
despre acesta tergă ceva îmbucurăloră nu vă potă re
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lata. Mai nainte vreme acestă tergă de țâră era celă 
mai vestită, pentru că neguțătorii din depărtare veniau 
după vite de totă felulă și țăranii noștri vindâu și se 
înturnau cu bani acasă. Acuma nimica n’a fostă de 
tergă, vitele afară de boii cei mari și frumoși nu au 
fostă căutate, și așa sărmanii âmenl, cari au venită la 
tîrgă cu ceva spre vencjare, au avută numai spese și 
pierdere de timpă. Altcum vremea pe aicea după răcâla 
cea mare s’a îndreptată/

—x—
Ucigașii Ilie Isaeov și George Cicarică au fostă 

condamnați la mârte prin spencjurare, celă dânteiu de 
tribunalulă din Panciova, celă d’ală doilea de Tabla r. 
din Petrinja.

—x—
D-șâra Elena Teodorini a fostă angagiată în acestă 

momentă pentru o seriă de optă său nouă representații 
la Londra. In acestă numără de representații întră și 
ună concertă la Curte. Celebra cântăreță va părăsi în 
curăndă Parisulă pentru a merge la Londra.

—x—
„Bomba*  din Brăila comunică, că în săptămâna 

trecută au plecată din portulă Brăila două vapâre, unulă 
sub pavilionă germană, numită >Dithmarchen*  cu 362 
boi și »Fusi Yama“ sub pavilionă englesă, cu 100 
boi, ambele cu destinațiă pentru Italia.

*) SS dea Dumnecjeu să fiă așa ! R e d.

—x—
In Paris a apărută, după cum ne spune »Ro

mânia/ o carte întitulată .Studii asupra scoleloră de 
comerciu din Germania, Austro-Ungaria, Belgia, Italia, 
România, Rusia, Elveția și Statele-Unite. Autorii cărții 
suntă domnii Jourdan, directorulă scolei de înalte studii 

* comerciale, și Dumont, profesoră la aceeași scolă.
—x—

Atragemă atențiunea celoră interesați asupra 'Ma
nualului de stupăritiP ce e anunțată la bibliografia.

Dupîi sinodulu archidiecesaiiu gr. or. 
diu anuliî acesta.

Sinodulă archidiecesană ordinară din anulă acesta 
a durată din 20—29 Aprilie st. v.

Cumpănindă cu de-amăruntulă împrejurările sub 
care a decursă acestă sinodă putemă constata în unele 
privințe progresă. O spunemă acăsta la adresa acelora, 
cari încă și acum, după ce biserica gr. or. română din 
Ungaria și Transilvania aprâpe de două decenii se bu
cură de viâța constituțională, suntă cuprinși de ună scep- 
ticismă fatalistică în privința durabilității și a practici- 
tății ei.

O dovadă despre interesulă ce l’au manifestată de
putății sinodali avemă în împrejurarea, că dela începută 
pănă la sfârșită au foslă presențl într’ună numără con
siderabilă. Acăstă faptă câștigă în importanță, dâcă 
ținemă sema de ună lucru: că referințele reale ale 
vieții devenindă din 4' ma* Sre^e absorbă mai
multă de câtă ori când activitatea nâstră în lupta dil- 
nică pentru esistență.

Este dâră justă și echitabilă dâcă relevămă nobi- 
lulă zelă, cu care deputății noștri au perseverată întru 
resolvirea problemeloră așternute înaintea sinodului.

Ună progresă s’a arătată și în modulă cum s’au 
pertractată agendele acestui sinodă. Ce e drept fi au 
începută a se împuțina căușele, cari punândă în perspec
tivă deputațiloră ore care avantaje pentru ei sâu pentru 
condescendenții loră — și acăsta mergea câte odată 
peste a șăptea spiță — provocau cestiunl personale și 
conturbau mersulă naturală ală discusiuniloră. Astfelă 
de cause cum a fostă regularea afaceriloră consistoriale, 
arondarea și intregirea protopresbiterateloră etc. etc. au 
dispărută, cu tdte aceste nu au lipsită și nu voră lipsi 
niciodată cu desăvârșire cause de acele, cari să nu atingă 
de aprâpe interesele, fiă directe seu indirecte ale unuia 
sâu altuia deputată, și totuși a predominată în generală 

în discuțiunile acestui sinodă mai multă obiectivitate și ună 
tonă mai calmă ca altădată. — Se pâte dâră afirma 
cu multă probabilitate că acesta împrejurare a contri
buită ca sesiunea actuală să-și încheie activitatea sa în 
timpă, relativă luată, mai scurtă.

Sub condițiunile premenționate s’a examinată și 
s’a controlată purtarea agendeloră bisericescl școlare 
și fundațienale în decursulă anului 1885 și sinodulă prin 
votulă său s’a declarată satisfăcută.

Inșirândă după resorturi momenlele mai însemnate, 
aceste ar fi următorele:

1) . Din raportulă generală ală senatului bisericescă 
se vede o crescere de 11,093 de suflete în decursulă a- 
nului 1885. Numărulă acesta este destulă de favorabilă, 
dâcă luămă în considerare emigrațiunile cele numerâse 
din causa sărăciei, precum și împrejurarea, că în unele 
părți o mulțime de copii au cădută jertfă bâleloră epi
demice : difteritei și vărsatului. Numărulă sufleteloră a 
fostă în archidiecesă cu finea anului espirată 688,535.

Clerici au fostă în anulă trecută în tâte 3 cursu
rile 69. Din aceștia 26 au fostă cu esamenă de matu
ritate, âr’ 42 cu 6—8 clase gimnasiale.

Dâcă căutămă numai cu 10 ani în trecută, aflămă 
că clerici cu esamenu de maturitate erau numai ca corbii 
albi; prin urmare numărulă de 26 ală clericiloră matu- 
risanțl ne pâte servi de bună augură pentru viitoră, căci 
ună cleră luminată este prima condițiune pentru înain
tarea unui poporă.

Nu putemă retăcâ aci o aparițiune forte tristă ce 
bântue de bună sâmă și în societatea altoră confesiuni. 
E vorba de concubinate. Numărulă acestora cresce 
din ană în ană și în unele protopresbiterate a ajunsă la 
o cifră, care trebue să ne insufle grijă. Așa de es. în 
protopopiatulă Devei este numărulă concubinateloră a- 
prope îndoită ca celă ală cununieloră. In anulă 1885 
au fostă 91 de cununii față cu 157 de concubinate. Ofi- 
ciolatele politice nu intervină de felă, de aceea sinodulă 
a încuviințată inițiativa consisloriului de a înainta o re- 
presenlațiune la In. Mmisteriu reg., cu rugarea ea să in
tervină pentru sanarea acestui rău socială.

2) . In raportulă generală ală senatului școlară se 
caracterisâză activitatea acestuia ca o luptă pentru exis- 
tința scileloru nâstre confesionale. E forte tristă, că a- 
colo, de unde ar trebui să vină încurajare și ajutoră, 
întîmpinămă cele mai multe piedici și greutăți. Ca e- 
semple citămă aci numai următorele:

Prin ordinațiunea ministerială din 28 Maiu 1885 
se cere ca învățământulă limbei maghiare la scâlele po
porale să se facă în aceeași limbă (1); mai departe dis
pune citata ordinațiune ca lângă învățătorii așezați îna
inte de 1872 (cari nu sciu limba maghiară) să se insti- 
tue pe spesele confesiunei învățători adjuncți cunoscători 
de limba maghiară. Față cu acâstă ordinațiune sinodulă 
îndrumă pe consistoră a face la guvernulă țârei o repre- 
sentațiune motivată, cerândă revocarea acestei ordina- 
țiunl — âr’ încâtă acestă representațiune va remânâ fără 
resultatulă dorită, să facă o asemenea representațiune și 
la legislațiunea țârei.

O altă ordinațiune ministerială din 18 Iuniu 1884 
prescrie, ca decisiunile consistoriului, privifâre la discipli
narea învățătoriloră, întru câtă privesce amovarea aces
tora din oficiu să fiă așternute înaltului ministeră spre 
suprarevisiune, căci din contră, învățătorii destituițl prin 
consistoră voră fi susținuți în oficiu prin organele admi
nistrative. ale statului. Obiectulă acesta, privindă scâlele 
din întrâga metropoliă și fiindă cestiune de apărarea, au
tonomiei bisericescl, s’a transpusă consistorului metropo
litană a face pașii de lipsă.

Totă aci se cuvine să amintimă și următorulă casă: 
că inspectorulă regescă de scâle din testimoniele a 43 
candidați, cari au suportată cu succesă esamenu'ă de 
cvalificațiune pentru cariera învățătorâscă numai la 22 a 
subscrisă, âr’ la 21 a denegată subscrierea, (Jicendă că 
nu suntă destulă de cvalificați în limba maghiară.

Aceste 3 casări suntă de ajunsă pentru de a arăta 
sit națiunea nefavorabilă, în care au ajunsă scâlele nâstre 
confesionale și sinodulu s’a pronunțată asupra pașiloră 
de lipsă pentră delăturarea acestei stări nefavorabile.

Celelalte date cuprinse în raportulă școlară, în ceea 
ce privesce starea învățământului, frecventarea și altele 

suntă salisfăcătore și ne arată ună progresă cu tâte pie- 
decile ce ne stau în cale.

3) Din raportulă senatului epitropescă se vede o 
sporire considerabilă ală fonduriloră nâstre. Schimbarea 
unoră hârtii de valâre a contribuită la ună sporă aprâpe 
de 200,000 fl. v. a.

Cu tâte acestea o avere de peste 1 milionă este 
multă prâ mică și neînsemnată față cu trebuințele nâs
tre și față cu sărăcia poporului nos’ru, deși unii au nai
vitatea de a crede, că acăsta este o avere așa de mare 
încâtă nu e bine a o spune în publică. Firesce concep
tele âmeniloră despre avere suntă relative.

4) Prin hârtii speciale s’au pusă pe masa sinodu
lui mai multe agende dintre cari amintimă :

a) Regulamentulă afaceriloră interne ale comisiunei 
administrative a fundațiunei Șaguna. Acestă regulamentă 
s’a primită și s’a votată fără nici o modificare și astfelă 
credemă că va începe și comisiunea acâsta a eși din re- 
serva care o a observată pănă acum.

b) Propunerea consistoriului archidiecesană din 18 
Aprilie 1886: ca taxa sidoxială de pănă aci de 5^2 cr. 
v. a. pentru fiecare contribuabilă membru ală bisericei 
ortodoxe răsăritene din archidiecesa Transilvaniei se se 
urce, începândă dela 1 Ianuarie 1886 la 10 cr. v. a. se 
primesce de cătră sinodă, deârece erariulă arătândă că 
taxa de pănă acum nu prestă salariulă archiepiscopescă 
de 8000 fl.

c) Pe basa unui proiectă așternută de consistoriu 
s’au regulată diurnele și spesele de drumă ale asesoriloră 
consistoriali și ale altoră funcționari bisericescl în exmi- 
siunl consistoriale.

Din cele amint.te aci se vede că s’au luată con
clusele și s’au făcută disposițiunî nouă pentru promo
varea și regularea unoră agende și astfelă mersulă lu- 
cruriloră este în bună direcțiune.*)

Ce amă mai putâ adauge la aceste observări ge
nerale ară fi obiecțiunea, ce se face din multe părți, că 
vieța nâstră constituțională este costișitâre și în specială 
numai instituți inea sinodului o costă pe archidiecesă 
aprâpe la 2000 de fl. v. a. Acâstă sumă dispare însă 
față de resultatele acestei instituțiunl, dâcă luămă în 
considerare numai următârele două momente:

a) Că toți credincioșii bisericei nâstre suntă puși 
prin mandatorîi loră în curentă cu tâte afacerile nâstre 
bisericesc!, școlare și fundaționale de susă pănă josă.

b) Că fundă organulă supremă administrativă — 
consistoriulă — resposabilă sinodului, acâsta îi regulâză 
activitatea conformă intereseloră generale.

Din aceste puncte de vedere avemă speranță că și 
sinodulă acesta îșl va arăta fructele sale în interesulă 
bisericei și ală națiunei nâstre.

Unulă din cei presenți.

Privire istoricii asupra trecutului politicâ- 
socialiiși naționalii al „Ducatului Bucovina14.

Introducțîune.
Motto: »Quousque tandem abutere, Catilina, 

patientia nostra? Quam diu etiam 
furor iste tuus nos eludet? Quem ad 
finem sese efiienata jactabit au- 
daeia?c....

Cicero in L. Catilinam.
In .Tribuna*  din Sibiiu și anume în numerele 24 

și 25 din 11 și 12 Februariu 1886 au apărută două co
respondențe din Bucovina, datate din Cernăuți în 22 la- 
nuariu (3 Februariu) 1886, subsemnate de ună ârecare 
Grachus, carele ocupându-se cu societatea politică „Con
cordia*,  și in specială cu alegerea delegatului pentru se- 
natulă imperială vienesă, făcută în 20 Ianuariu st. n. a. 
c.. îșl introduce descoperirile recte restălmăcirile și mis
tificările sale în modulă urmăloră :

„încâtă privesce activitatea societății politice „Con- 
cordia“ și mai alesă demersulă președintelui și ală se
cretarului acestei societățT în afacerea alegerii ablegatului

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Ei ținură în grabă o scurtă sfătuire și când 
glasulă din forță Ie striga pentru a doua oră: „Răs- 
pundeți’mi. . . nu potă se mai așteptă!“, unulă dintre 
conducători răspunse : „E destulă; Mtesa va fi mulță- 
mită. Chiar astădi vomă aduna tributulă și vomă veni 
la Mtesa, să-lă rugămă de iertare. Intorcc-te, duliă 
bună seu rău, răsboiulă s’a sfersită!“

Cei din lăuntrulă întăriturei nu așteptară să li se 
spună acesta de două ori. Colosulă se întorse lină și 
sărbătoresce îndărătă la tabăra lui Mtesa, unde fu pri
mită cu strigăte de bucuriă în adevără asurditore.

După trei ciasuri Vavuma aduseră tributulă. Cu 
acesta răsboiulă se sfersi, și nu numai Vaganda săl
tau de bucuriă, ci și Vavuma.

Vaganda dădură focă taberei loră. Ostasii se în- 
torseră prin satele loră la ocupațiani mai pacinice, îin- 
păratulă de asemenea se întorse în capitala sa.

CAPITOLULU XI.

La Muta Nzighe. — Sanbuzi. — Ultima vorbire cu Mtesa și des
părțirea. — Călătoria prin Unyoro. — Puterile, de care dispunea 
Stanley. — PiedecI din partea indigenilor^ din Uzimba. — Muta 
Nzighe. — Sanbuzi și Vaganda stăruiescă pentru întorcere. — Su
părarea lui Stanley. — Intorcerea. — Mtesa pedepsesce pe nea- 
scultătorulu subcomandantă și-I face lui Stanley o propunere stră

lucită.

După finirea răsboiului Stanley hotărî cu totă 
dinadinsulă să plece din Uganda.» Cu tâte acestea elă 
mai așteptă câtc-va dile, până când îl aduse aminte 
împăratului de făgăduiala sa de a-i da sprijinulă de 
lipsă pentru a pute cerceta laculă Nzighe.

Mtesa nu se opuse de locu la plecare. Elă îi 
dote lui Stanley o trupă numărosă, care să-lă însoțescă 
prin țările, ce se estindă între laculă Victoria și între 
Muta Nzighe, care se află mai spre vestă. Totodată-i 
dote voiă să’și alegă singură ună conducători’! pentru 
acestă trupă.

Stanley denumi do conducătorii pe ună tânără 
cu numele Sambuzi, care se distinsese în luptele cu 
Vavuma printr’ună mare curagiă personală. Mtesa în
tări acestă alegere și la dorința lui Stanley îlă făcu 
atentă înaintea tuturoră pe noulă „generală/ să-i dea 
omului albă totă ajutorulă posibilă.

„Ascultă cuvintele mele/ îi dise elă. Mai în tote 

rândurile s’au plânsu Albii de Vaganda, pe cari i-am 
dată ca tovarăși la plecarea loră. Să nu cum-va să 
audă și asupra ta asemenea plângeri. Fă totă, ceea- 
ce’ți poruncesce Stamlih și să nu cum-va să te întorci 
în Uganda, până când nu vei căpăta o scrisore dela 
Stamlih, în care’ți dă voiă să te înapoiezi. De vei veni 
fără acestă scrisâre, să- sci, că nu va fi bine de tine. 
Ți-am spusă 1“

Sambuzi făgădui, că va fi ună soță de drumă 
credinciosă călătorului nostru și că-i va sta întru apă
rare în ori și ce împrejurări.

Cu câtă se apropia mai multă ciasulă despărțire!, 
cu atâtă se putea băga de semă mai multă, câtă de 
greu îi cade acesta împăratului, căci do bună semă des
părțirea avea să fiă pentru totdeuna.

Călătorulă nostru mai avii âncă câte-va convor
biri destulă de amănunțite cu Mtesa. Obiectulă celă 
mai de căpeteniă îlă formă și acum religiunea. Stan- 
loy mai repetă încă odată cu împăratulă principiile 
religiunei creștine, ca să-lă întărescă câtă se putea maîi 
multă în acestea. Când îlă cercetă mai pe urmă, ca s G’șî 
ia rămasă bună, elă îlă îndemnă să” țină strînsă cre
dința cea nouă și să roge pe Dumnedeu cu osârdiă, ca 
să-i dea putere, să facă totă ceea-ce este scrisă în bibliă.

Desă de dimineță se depărta călătorulă nostru 
încărcată cu felurite daruri dela marinimosulă Mtesa. 

i
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la senatulO imperială pentru ținuturile Suceva-Rădăuțî- 
Câmpnlungă, — mă simță îndatorită a împărtăși publi
cului cetitoră adevăratele împrejurări relative la alegerea 
amintită, ca să se potă judeca, cum se face la noi în 
Bucovina politica, și mai cu sămă, din care causă nu ne 
putemă folosi de drepturile constituționale și nu putemă 
obțină posițiunea, care ni se cuvine nouă, ca unui poporă 
autoehtonă în Bucovina.

Drepții ’a'ceea rogă a primi aceste șire în colănele 
prețuitului (jiară alb d-văstre, asigurându vă totodată, că 
numai iubirea de adevără m’a îmboldită, a vi le îm
părtăși'.

După aceste declarațiunl și asigurări, că numai-iu
birea de adevără l’a îmboldită se împărtășăscă și publi
cului împrejurările amintite, îndrugă apoi așa numitulă 
Grachus două corespondențe haine, carele conțină ori și 
ce numai nu aceea ce a promisă publicului, adecă ade
văratele împrejurări relative la alegerea amintită.

Cetindă subsemnații aceste mistificări necalificabile, 
răutăciăse, tendențidse, emanate din sufletă negru de bă- 
laură cu douăspredece capete pline de otravă și deduhă 
nihilistică, distrugători,................ne-amă adusă aminte
de Himpurile nihilismului romană, condusă de vestitulă 
L. Servius Catilina ,creatură miserabilă, fără sufletă, fără 
cugetă, fără inimă, fără lege, fără- patriă, fără națiă și 
fără Dumnezeu*,  ipochimeni plini de ciumă și de pes- 
tilență morală și socială, ce’șl asociase toți nihiliștii tim
pului său și ’șl propusese să ajungă cu ori și ce preți 
în fruntea republicei romane, spre a ’șl îndestula pati
mile sale trupesc! și sufletescl, vanitatea și ambițiunea 
sa nemărginită, fanta na sa desfrânată și inima sa înse
tată de omori morali, sociali și materiali ! — Nl-amă 
adusă aminte, dicemu, de decă(|utulh Catilina, carele prin 
planurile și agitațiunile sale nihilistice l’a siliți pe marele 
Cicero să’li întrebe in sînuli senatului romani plină de 
mdignațiune și de îngrijire patriotică națională astf'elă :

*) Cotesco Bek’r. Baker iacâ călStorin sa dintre anii 18G2—18C5, trimișii 
fiindu de cătrâ societatea geografică din Londra.

„Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nos- 
tra? Quam diu etiam furor iste tutțs nos eludet? Quem 
ad finem sese effrenata jactabit audacia ?“

Și apoi să esclame în decursulă apostrofăriloră ur 
mate cu indignațiune amară: „O temporal O mores!<

(Dumnezeule, vai ce Z^e amă mai ajunsă! Părinte 
cerescă, câți de tare a slăbiți și a decă^uti credința în 
Tine!)

Ținemă deci de datoria nostră, nu a ne apăra pre 
noi, nici causa nostră particulară, ci a ne împlini numai 
simplu datoria împusă de consciința nostră, și luată asu- 
pră-ne de-o dată cu primirea posturilori onorifice, pos
turi pline de responsabilitate, cu cari ne-a onorați so
cietatea politică „Concordia" în genere Ia adunarea con
stituantă în Z'ua de 20 Maiu 1885, — ținemă de datoria 
nbstră sacră și imperiosă să apărămă triumfulă celă mai 
legitimă și mai memorabili aii Româniloră bucovineni 
serbată în decursulă anului trecută și la începutulă anu
lui curentă, să apărămă adevărulă și dreptatea nepângă
rită, să apărămă vestiaruli bunătățilori poporului nostru, 
să apărămă isvoruli mântuirii lui patriotice naționale și 
materiale, ca bălaurulă celă cu doue-spre-Zece capete, 
bălaurulă nesățioși și neîmpăcată să nu se încuibe în 
acești isvoră și să nu’lă otrăvăscă, — să apărămă esis- 
tența «Concordiei," ficioria și viitoriulă ei, să apărămă 
patriotismulă și românismulă sinceră și neînteresată con
tra ambițiunii și vanității nesatisfăcute, contra nesațiului, 
contra naționalismului și patriotismului fățărită, contra 
orgoliului înverșunată, contra moralității stigmatisate, con
tra atlețiloră catilinarl, cari văZendu-se respinși și des- 
prețuițl de poporulă nestricată și de amicii adevărațl ai 
acestuia, începă a se mișca și încărcă din resputerl și 

cu orice mijloce să nimicescă legăturile frățesc!, să surpe 
morala socială, să răsvrătăscă poporulă tulburândă și 
otrăvindă sufletulă lui curată ș’ inima lui nevinovată, cu 
scopulă și inlențiunea egoistă să ajungă în fruntea tre- 
biloră, să devină dictatori și astfelă avendă cuțilulă și 
pânea în mână să ’șT potă face parte după placă, să-și 
satisfacă măcară încâtva poftele diavolesc!, c’ună cuvântă 
să ’și îndestuleze iadulă concentrată în sufletulă și inima 
loră și representată, spre rușinea legii și a nemului, prin 
ipochimenele loră cobitbre și antinaționale 1

Fiă-ne deci permisă și nouă a arăta: 1) cum s’a 
făcută politica pănă acum la noi în Bucovina, 2) cum 
ară dori unii s’o facă încă și astăZb 3) ce politică face 
societatea «Concordia" dela constituirea sa și pănă as- 
tăZI, 4) ce politică a urmată «Concordia» la alegerea din 
nrmă, și în fine 5) ce politică va urma ea, vrendă Dum- 
neZeu și ’n viitoră, chiară dâcă ară fi să vedemă ples- 
nindă Hidra cea cu 12 capete și împreună cu ea și tote 
creaturile molipsite și infectate de otrâva răspândită de 
acelă monstru, carele bântue de multă timpă țera și po
porulă nostru.

I.
Cum s’a făcută politică pănă acum la noi în Bu

covina !
După ocuparea Bucovinei prin Austria la anulă 

1775 respective anexarea ei la anulă 1777 și pănă cătră 
anulă desceptării generale 1848, remase poporulă română 
Bucovinână cu totulă în valulă sorții și întru tate la dis- 
posițiunea ocârmuitorilorft și aceloră elemente străine 
aduse, cu școpă său furișate pe nesimțite în pămentulă 
și în sînulă Ini, neavândă pre nimeni altulă de razimă 
și ocrotitoră, decâtă numai și numai pe biserica ndstră 
și preoții ei, precum și pe puținii boerl și rezeși ro 
mâni, cari nu părăsiseră țâra, ci remaseră și după ane
xare în ea, păzindu-șî vetrele străbune, păslrândă și con- 
tinuândă vechile datini și legături de sânge și de lege 
cu vechiulă poporă moșnenă, păzindă privilegiile strămo- 
șesci și câștigându-șl prin acâsta merite nespusă de marî 
în privința continuării nobleței naționale și a drepturiloră 
ndstre istorice-politice, în privința hegemoniei în acestă 
țâră. (Va urma).

Convocare.
Prin acâsta se convocă și se dechiară de convocată 

adunarea generală a Reuniunei femeiloră române din Me- 
diașă și jură pe 2 Iunie n., 21 Maiu v. 1886 la 2 ore d. 
a. în scâla gr. cat. din Mediașă, la care se învită în spe
cială domnii bărbați din consiliu, d-nii Gedeonă Blășianu 
prot. gr. cat., Dionisiu Chendi prot. gr. or., George Cri- 
șian parochă gr. or. Simeonă Ianculescu not. cerc., și 
Dionisiu Romana când, de adv. >-

Membrii comitetului de presinte: d-le Alesandrina 
Gerasimă, Maria Moldovană, Ana Chendi, Ana Bogațianu, 
Elena Dozsa, Anica Lichirie, Maria Bozosianu, Elena fost, 
cas. Ianculescu, Maria Hulea, Ioana Racoția; membrele 
fundatore: d-le Rachila Tilea, Judita Rusană, Ana Chendi, 
Maria Marian, Maria Moldovană Bucșa, Amalia Rosalia 
Heler, Maria Rusană, Maria Bozoșianu, Elena Neagoe, 
Elena Dozsa, Ioana Dorea; dâmnele membre ord. și ono
rare, precum și orl-care binevoitoră ală Reuniunei.

Obiectele de consultare și decidere suntă: 1) Ra- 
portulă comitetului despre activitatea sa în periodulă de 
3 ani dela 1883—1886 în legătură cu raportulă despre 
starea cassei. — § 6 stat.. 2) Alegerea comitetului per
manentă și a bărbațiloră din consiliu precum și a mem- 
breloră suplente pentru periodulă de 3 ani dela 1886— 
1889. — § 6 stat. 3) Alegerea președintei și a cassie- 

rei. — § 13 stat. 4) Defigerea Z’lei și locului a proxi
mei adunări gen. — §7 stat. 5) Eventuale propuneri 
din partea membriloră Reuniunei, cari țintescă la pros- 
perarea materială și morală a Reuniunei.

La interpelațiunl, cari nu suntă predate președintei 
în scrisă celă puțină cu o âră înainte de deschiderea 
ședinței, spre a pută fi consultate cu bărbații din consiliu 
— nu e obligată președinta a răspunde.

Comitetulă Reuniunei ține ședință în Ziua și loculă 
de susă la 10 ore a. m.

Mediașă, în l-a Maiu 1886.
Maria Romană, președ. Elena Suciu, secret.

A visă!
«Reuniunea învățătoriloră români gr. cat. din giu- 

rulă Gherlei va țină adunarea sa generală de ăstimpă 
în Gherla la 15 și 16 Iunie st. n. adecă a treia și a 
patra di de Rusalii, la care voră participa : membrii ordi
nari din oficiu, âr alți iubitori de scolă, ca âspețl — cu 
tdtă stima suntă Invitați.

Din ședința comitetului administrativă ală „Reuniu
nei învățătoriloră români gr. cat. din giurulă Gherlei", 
ținută în Gherla la 10 Maiu st. n. 1886.

Președintele: Michailu Șerbanu, canonică.
Secretarulă : Iaanu Ilodoreanu.

SCUd TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.«)

ATENA, 23 Maiu. — Soirea „Agenției Ha- 
vas“ : Raporturi oficiale constată HOUe ciOCIlil’i 
între Greci și Turci dealunguiu graniței. Gre
cii respinseră pe Turci și ocupară câteva 
posturi turcesc!.

ATENA, 23 Maiu. — O telegramă a gene
ralului Sapunzakis raportâză, că luptele la gra
niță au încetată.

ATENA, 23 Maiu. — S’a răspândită sgo- 
motnlti, că Bretonii au proclamații unirea 
loru CU Grecia. Soirea are lipsă de con
firmare.

DIVERSE.
Copiii de aZI. — Miculă Ghiță întrâbă pe pretina 

sa Sidonia: «Câți ani ai?« — «Șâse ani, Ghiță!*  — 
„Șese ani ? Asta nu o credă. Femeile se facă totdâ- 
una mai tinere, decâtă cum suntă în realitate. <

Pentru agricultori. — „Voința Națională" află că 
în comuna Dridu din județulă Ilfovă, precum și în alte 
părți, s’a ivită ună gândacă care mâncă spiculă fragedă 
ală secarei și ală grâului. Acestă gândacă, numită Agri
cola, face parte din ordinulă Coleoptereloră, genulă sca- 
rabeiloră, specia anisoplia. Miuisterulă agriculturei din 
România a luată măsuri pentru distrugerea loră. Acești 
gândaci să distrugă, în Francia, prin culegere directă ce 
să face de copii, diminâța mai cu sâmă când ei suntă 
amorțiți, fiindă fârte impresionabili la frigă ; după aceea 
să îngropă, se pune ună strată de vară d’asupra și să 
băt'ătoresce bine loculă. In Anglia, distrugerea acestoră 
insecte să face prin arderea spiceloră bântuite, cari mai 
înteiă să cosescă.

Bibliografia.
Manualii de Stupăritu, de Iânu Costinu, preotă gr. 

cat., a eșilă de sub țipară, cu treiZeel de figuri în textă. 
Editura autorului. Gherla 1886. Imprimeria «Aurora" 
p. A. Todorană. Manualulă cuprinde 135 pagine scrisă 
cu ortografia Academiei și costă 65 cr. sâu 1 leu 65 bani 
Abonații îlă voră primi peste puține Zile.

Editoră: Iacobti Muresianu.
Redactară responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu

Scopulă acestei călătorii așadară era laculă Muta 
Nzighe. Călătorulu Baker*)  descoperise în anulă 1864 
ună Iacă mare, pe care’lă numise laculă Iu! Albert seu 
Albert-Nyanza. Nu era greu de presupusă!, că acestă 
Iacă nu aru fi altulă decâtu Muta-Nyighe. Stanley voia 
să’și câștige convingerea, decă în ade.vără este așa, seu 
nu. Problema, ce șl-o pusese călătorulu nostru, nu era 
tocmai ușoră, de ore-ce drumulă ducea prin statulu 
Unyoro, care pe timpulă acela tocmai șe afla în răs- 
boiă cu Vaganda. Din causa acesta și fusese de lipsă, 
ca Mtesa să-i dea o trupă așa de mare.

Mai ântâiu ajunse călătorulă nostru la Ntovi lângă 
laculu Victoria. De aici se puse pe luntri cu o parte 
a 6menilorft săi până la Dumo, pe când partea ceea- 
laltă condusă de Sambuzi porni pe uscată spre unii locă 
anumită, unde aveau să se întâlnescă crăși cu toții.

Stanley o luă așadară din nou spre suda pe lângă 
țărmurelc lacului Victoria până la Dumo. Aici părăsi 
laculă cu Vangvana și cu Vanyamvczi și se îndreptă 
spre nord-vestu, ca să se întâlnescă cu „generalulă" 
Sambuzi.

Chiar de acum pută elă să vadă, că Sambuzi 
este unu omă totă așa de slabă de caracteră ca și 

Magassa. Elă nu sosise âncă la loculă hotărîtu, deși 
ară fi putut-o face acesta destulă de bine, ba ce e mai 
multă, călătorulă nostru trebui să aștepte după elă nu 
mai puțină de cinci dile. Numai într’a șesea sosi;

Câtă de mare fu mirarea lui Stanley, când vădu, 
că purtarea cuviinciosă și prevenitore de mai ’nainte a 
lui Sambuzi se schimbase tocmai în contrarulă. „Ge
neralulă" se făcuse deodată așa de mândru si de - în
fumurată, încâtă abia răspunse la salutarea călătorului 
nostru.

„Este ceva, ce să te supere?" îlă întreba Stanley, 
cuprinsă de mirare, vădendă o purtare așa de neașteptată.

„Nu," răspunse scurtă Sambuzi, „tbte suntă în 
regulă."

„Nu cum-va nu mai voiesci să mă întovărășesc! 
la Muta Nyighe? In casulă acesta l’așă ruga pe Mtesa 
pentru ună altă conducătorii."

„Mi s’a dată poruncă să te 'conducă până la Iacă. 
Acesta se va întâmpla. Sambuzi nu este copilă, Sam
buzi o bărbat, Sambuzi e acum .... generală. M’aî 
întelcsă ?“J

Sumeția așadară îlă făcea pe conducătorii așa de 
rece și de respingătoră față de călătorulă nostru. Ce 
nebuniă! . .. Stanley își păstră și acum demnitatea sa, 
cu tote acestea se arătă cu prieteșugu și’lă îndemnă pe 
Negru, să’și facă datoria.

Călătorii noștri o luară mai departe pe țermurele 
rîului Katonga și pe marginea țărei Uganda spre Unyoro. 
Ei trecură mai multe rîurl mici, care se varsă în Ka
tonga. Cele mai multe din ele însă abia meritau acestă 
nume, de ore-ce apa loru părea că nu se mișcă de locă, 
ci sta în tocmai ca apa unei bălți. Ele erau ca și Ka
tonga acoperite aprope cu totulu cu pipirigă, stufu și 
papyrus.

In diua de anulă nou 1876, când ceta călătore 
ajunse în țera temută Unyoro, Stanley dispunea cu to
tulă de 2290 bărbați harnici de a purta arme.

Ținuturile percurse până acum aveau ună carac
teră blândă, de șesă, de aici înaiute însă se începu o 
regiune din ce în ce mai aspră, mai muntosă. Din tote 
părțile se ridicau munți forte înalț!, unii din ei pleșugi 
de totă.

Vanyorii (indigenii din Unyoro) păreau, 
de gândă să pună nici o pedecă caravanei, 
unulă nu se ivise aprope în totă drumulă. 
ținea tocmai acesta de ună semnă forte rău.

„El se adună în altă parte, ca să ne 
atâtă mai strașnică", dicca elă.

(Va urma.

că nu au 
Mai nici
Sambuzi 

atace cu



Nr. 107. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

CtarsuJu la bursa de Viena
21 din Maiu st. n. 1886

Rentă de aură 4°/o • • • 104 45 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.— 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 153.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung,
(1-ma emisiune) . . . 100.75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.90 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124.20 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.70 
Renta de aură austr. . . 116 30 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 880 —
Act. băncel de credită ung. 290.— 
Act. băncel de credită austr. 283 80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..................5.96
Napoleon-d’orI .... 10.04 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.05 
Londra 10 Livres sterlinge 126.85

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 10 Maiă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 90- 91—
Renta rom. amort. (5°/0) 94V< 95—

> convert. (6°/0) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 331/a
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103 *| 3 104V2

> ■>i » (5°/o) ■ 87Va 87*/ a
> » urban (7%) 99Va 100—
> ’ » (6°/0) < 91— 92—
> > (5«/0) . . 82— 82i/a

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 60 14.70
Bancnote austriace contra anrti. . 2.00— 2.02

Cursuiu pieței Brașovu
din 22 Maiă st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vend., 8.72
Argint, românesc . . . . . . » 8.65 • 8.70
Napoleon-d’orI................. . . > 10.01 10.04

Lire turcescl..................... . . • 11.27 * 11.30

Imperiali......................... . . • 10.26 > 10.29

Galbeni............................. . . » 5.90 » 5.94

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

Ruble RusescI................. . . » 123.— > 124.—

Diseontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

,Nr. 60—1885.

9
Luni, a doua (ji deRosalii, în (2) 14 Iuliu 1886 înainte de amiatjl 

la 10 6re să va arânda prin licitațiune pe 6 ani unulu după altulu, în
cepând! din tdmna anului curentă 1886, Stupina de lângă, Bârsă, 
proprietate a Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae din suburbiulft 
Scheiu în Brașov!, — fostă odinidră a lui Kl’istof — și care stupină 
cuprinde peste tot! circa 100 jugăre.

Licitațiunea se va ținea în Casa de Ședințe a Comitetului paro- 
cbialu dela Biserica St. Nicolae în suburbiulu Scheiu.

Condițiunile arendărei să pot! ceti la Epitropulu Domnul! Ioane 
A. Navrea, în suburbiulu Scheiu.

Brașov!, 1 (13) Maiu 1886.

(i-6) Epitropia parochială
. • ■ “(1 ’

a bisericei române ort. res. dela St. Nicolae.

Ad. 3348.—1886. szâmhoz.

Ărverfei hirdetm6nyi kivonat.
A brassdi kir. torvănyszăk mint tlkkvi hatdsâg kOzhirră teszi, hogy 

Rusu Nicolae văgrehajtatdnak Bâlint Mârton văgrehajtâst szenvedo elleni 
300 frt. toke kovetelăs ăs jâr. irânti văgrehajtâsi iigyăben a brassdi kir. 
torvszăk teriiletăn levo, a Tatrang kozsăg hatârân tekvo a tatrangi 442. 
sz. tlkjvben A + 731, 732, ăs 3018. hrsz. fekvore 904 frt. ezennel meg- 
âllapitott kikiăltâsi ârban, valamint a tatrangi 44. sz. tlkjvben f'elvett A + 
3447. ăs 3449. hr. sz. fekvon az ârverăst 5.5 frt. ezennel megâlapitott ki- 
kiâltâsi ârban elrendelte, 6s hogy a feneti ingatlanok az 1886. ăvi julius 
h6 22-ik napjân d. e. 9 drakor Tatrang kozsăg irodăjâban megtartandd 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Ărverezni szândăkozăk tartoznak az ingatlan becsârânak lO’/o-ât 
văgrehajtatd ăs kăpviseloje kivitelăvel kăszpănzben, vagy az 1881. 60. 
torv.-czikk 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâmitott ăs az 1881. ăvi no- 
vember 1-ăn 3333. szâm alatt kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8 §4- 
ban kijelolt dvadăkkăpes ărtăkpapirban a kikiilddtt kezăhez letenni, avagy 
az 1881. 60. torv.-czikk 170. §. ărtălmăben a bânatpănznek a birdsâg- 
nâl eloleges elhelyezăsărol kiâllitott szabâlyszerii elismervânyt âtszolgâl- 
tatni. —

Kelt Brassdban, 1886. ăvi April hd 24-dn.
A kir. torvenyszek mint telekkdnyvz hatâsdgndl.

Mersulu trenurilorU
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predealâ

Trend 
de 

persăne
Tren 

accelerat
Trend Trend 

omplbua omnibus

Timișă

BucurescI

Predealu

( 
(

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișdra * 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

Aiudă
..Vințulă de susă 
Uiâra!
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușin
Nedeșdu
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

3.00|

— 7.45
12.50 _____

— 1.09 —-
— 1.40 —
— 2.27 —
— 2.55 —
— 3.38 —
— 4.17 —
— 4.47 —
— 5.42 —
— 7.37 —
— 8.01 —
— 8.21 —
— 9.05 —
— 9 43 _

10.02
10.30 —

— 10.50 —
— 11 29 —
— 11.47 —
— 11.35 —
— 1 04 —
— 1.30 —
— 1.39 —
— 2.07 —
— 3 03 —
— 5.08 —
— 5 35 —
— — 8.00
— — 8.34
— S— 8.59
— — 9.34
— — 10.16
— — 11.04
— — 12 17
— — 12.47
— — 1.21
— — 2.05
— — 3.08
— — 3.39Î
— — 3.55
— — 4.06
— 10.37 —
— 1.45 —
— 5.34 8.22
— 10.05 10.30
— 10.50 —
8.50 6.05 —

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cncerdea

Uiâra
Vințulă de susă 
Aiudă
Teinșă
Crăciunelă
Blașă
Micăsasa
Copșa mic».
Mediașă 
Elisabetopolo
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Timișă

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuf

Trenă 
de 

persdne

Tr«nă 
omnibus

— — 1
1

—
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 -
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 — •
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —

10.01 — 5.05 6.43 —
10 26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26
12.37 — — 8.51 —
136 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 —
3.45 — — 11.28
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —
_ — — 1.22 6.01
— — 1 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— 1 — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — -— 1— 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, Zernesc*.

Teiuști- Aradft-Budapesta Budapesta-Aratlft-Teiiișft.

Trenu Trenă Trenfi de Trenă de Trena Trenă
omnibus omnibus persane persâne accelerații omnibus

Teiușik 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZOlIlOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovații 4.13 — 6'19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 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 Conopft 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovații 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibottî 10.34 — 12.53

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

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeut

Trenă Trenfi de Trenu de Trenu de Trenă Trena
omnibus pers6ne persone persane omnibus omnibus

Aradfi 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulii nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00i
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 14.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
Timisfira

5 8.42 — 10.09 Petroșeui — 4.04 6.39

Tiniișdra-AraclA Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenfi Treni Trenu Trenă
persdne persdne omnibua omnibus omnibus de pers.

Timișdra 6.02 5.00 PetroșenI 6.49 9.33 _
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulii nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Arndfi — , — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


