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Partidele politice în Ungaria și 
șovinismul ti.*).

*) Dămă locă acestui articolă ce-lă primimă dela 
ună Română din Țâra ungurâscă și în care să esprimă 
marea îngrijire ce au cuprinsă spiritele adevărațiloră pa- 
trioțî în tâtă țâra. Red.

I.

Statulu ungară se află într’o stare decâtu 
care mai rea și mai insuflătdre de grijă în timpii 
de pace abia se păte cugeta.

Cetățenii lui de diferite limbi trăiescu în 
desbinare și înstrăinați unii de alții din causa ne
dreptăților u și a prigoniriloru, ce trebue să le su
fere în micu și mare sub diferite pretecste, între 
cari escelăză cele „patriotice4'. Amărăciunea, des
pre care înzadaru să încărca ministrulu-președinte 
a ne face să credemu, că e numai în gura „agi- 
tatoriloru", a pătrunsă pană și la țăranulă în su- 
manu.

Financele statului se află într’o stare, care 
pune pe gânduri și pe cei mai sangvinici tra- 
banți ai lui Tisza. Sarcinele publice suntă așa 
de mari și grele, încâtCt scotă din paciință chiar 
și pe Maghiari, cari mai tragă și ceva folosă 
dintr’însele, necum pe celelalte popăre, cărora nu 
li se dă și nu li se face nimică din veniturile 
statului, ca și cum aru fi nisce seminții de ho- 
tentoți, cari nu privescă țăra ndstră. Banii, pe 
lângă t6te aceste sarcine, cari nu se mai potu 
urca fără ca sa iea poporațiunea lumea. în capă, 
nu’să de ajunsă pentru multele domnii create de 
îngâmfarea națională, pentru a săturaJ pe cei ce 
stau lângă biele cu carne și pentru a astupa 
multele guri flămânde și leneșe din saculă țărei. 
De aici înspăimântătorulu deficită, care se mă- 
resce din anu în anii.

Interesele economice ale statului uniculă dăr 
bogatulă isvoră de înavuțire alu lui, subordinate 
intereseloră străine.

Legi, de care își bate jocu fie-care păcătosu 
de adjunctă solgăbirăescă. Justițiă cu judecă
tori, cari nu pricepă limba poporului și pe cari 
nu-i pricepe poporulu.

Instrucțiune publică cu palaturi de o parte 
și cu deci de mii de colibe de alta, cu profe
sori domnesce salarisați de una și cu învățători 
peritori de f6me de alta, cu ajutbre de stată de 
Zeci de mii florini de una și cu oprblă d’ați în
ființa pe banii tei proprii institute de cultură de 
alta, cu învățământă poporală la concurință, 
adecă redicândă scoli de stată maghiare unde 
suntă scoli bune confesiunale de altă limbă, ca 
aceste să înceteze, și năpăstuindă acele locali
tăți, unde confesiunea său n’are scblă de locă 
său nu păte susțină una cum se cade.

Moralitate publică cu pricopsirea acelora, 
cari desconsideră decisiunile supremului loră foră 
bisericescă, spre a face cu timpă unelte bune 
din ei.

Dieta, cu o maioritate, care votăză tăte cu 
cu ochii închiși și față cu care unii miniștri nu 
să genăză a cheltui cu miliănele peste budgetulă 
loră votată.

Cine va nega în asemeni împrejurări că 
suntemă guvernați ca și ună comitată înainte 
de 1848?

Ce va fi de noi de va merge totă așa să 
întrăbă adi cu îngrijire Ungurii, Română, Slavă, 
Germană, care părtă binele țărei în inimă și nu 
în gură? — Bine nu va fi, acăsta o vădă chiar 
și aderenții d-lui Tisza.

De care partidă să ne alipimă dără ca să 
ieșimă din acăstă stare, care ne duce vă^endă cu 
cu ochii la peire?

De partida „liberală", de acestă „lucus a 
non lucendo" ? — Partida liberală e Tisza. Când 
se va duce Tisza, partida lui îlu va întreba, ca 
odiniără sinodulă pe fericitulă episcopă Maioră,

plângăndă : „unde te duci și cui ne lași" ? Tisza, 
în lucrurile cele mai de căpeteniă, jbcă așa pre
cum i se flueră de susă. Acăsta o face ca apoi 
în alte privințe să joce ceilalți așa, cum flueră 
elă. Tisza, făcătorulă, nu de minuni, cidema- 
iorități, ca să ’și câștige nimbulă de bărbată pro
vidențială, de mentorulă națiunei unguresc!, mai 
bine disu ca să se perpetueze la putere, a pusă 
la cale șovinismulă ungurescă. Ce bine ne pbte 
aduce acestă omă cu partida lui ? — Ne putemă 
închipui din cele severșite pănă acuma.

Să ne alipimă dără de fracțiunea Szilagyi- 
Pulsky, de fracțiunea candidațiloră de miniștri? 
Acăsta nu este decâtă anticamera partidei lui 
Tisza.

De partida lui Apponyi? — Apoi acăsta 
primesce basele lui Tisza și emulăză în șovinismă. 
Prin aceea, că ministrulă-președinte s’ar numi 
Apponyi și nu Tisza, țăra n’ar scăpa de năca
zurile ei. Aceleași principii nască aceeași pro- 
cedere, precum aceleași cause au același efectă.

Cu partida independențiloră să mergemă? 
— Acăsta vrea să elupte independența țării fără 
să voiască a fi drăptă față cu naționalitățile ne
maghiare, ba nu voiesce nici măcară a recunbsce 
îndreptățirea esistenței loră în stată. Acăsta 
partidă vrea să care apă cu ciurulă.

Alte partide nu mai suntă adi în dietă. 
Spre a scăpa țăra din năcazurile în care se află 
nici una din partidele dietale nu oferă destule 
garanții. Nu ne putemă alipi de nici una, pen
tru că parte le lipsesce bunăvoința, parte le lip- 
sesce tactulu, parte capacitatea de a duce 
statulă la limanulă celă dorită de toți cetățenii 
lui fără deosebire.

puțină modestia nu ți-ctr strica (furtunăse aplause în 
stânga estremă), mai cu sâmă pentru aceea nu, fiindcă 
ministrulă președinte în discursulă său de fusiune șl-a 
susținută principiile, pe care de atunci, nu-i vorbă, nu 
și le-a retrasă, dâr în laptă s’a lăpădată de ele. De 
altmintrelea aștepte-ne orl-ce sârte, eu sunt convinsă, 
că națiunea, îndată ce ar dispărâ acelă Alpă ce o 
apasă și sub care voința și consciința a sute de mii e 
încovoiată, s'ar alipi veselă la stegulu tradițională și va 
binecuvânta chiar cenușa aceloră bărbați, cari au ținută 
susă acestă stâgă ală independenții, au nutrită foculă 
însuflețirii și au luptată pentru idealulu independenții, li
bertății, egalității de dreptu, patriotismului și curățeniei 
moravuriloru. Nu primescă proiectele."

Furtunâse aplause și »eljenurl< isbucniră în stânga 
camerei. Amândouă fracțiunile opositiunii să întrecâu 
a’șl manifesta aprobarea și recunoscința. Ministrulă pre
ședinte se ridică să răspundă, dâr aplausele isbucniră a 
doua și a treia âră, așa că abia după cinci minute potu 
replica.

Ministrulă Tisza : Iau cuventulă să răspundă, nu 
atâta la cestiune, câtă în afacere personală... (In stânga 
estremă: Cine a începută ?) Eu de sigură nu! (In stânga: 
Ba da! — Larmă ’n drâpta : S’audimă 1) Mă simță da
toră a declara, că vorbele mele de erl nu s’au referită 
la nici o personă, nici la deputatulă Iranyi, nici la altulă. 
Dâr dâcă domnii de colo au dreptulă a condamna poli
tica mea, și eu sunt îndreptățită a esprimă o sentință 
asupra politicei loră. Ca să fimă drepți, deputatulă Iranyi 
afară de diferența păreriloră asupra representațiunii di
plomatice ar fi trebuită să amintâscă și aceea, că cen- 
trulă stângă de odinioră, ală cărui conducătoră am fostă, 
’șl-a reservată espresă a’șl alege timpă și ocasiune pen
tru esecutarea acelui programă. Acestă punctă a fostă 
atacată cumplită de partida independentă și atunci, atâtă 
în cameră câtă și în diare și eu am avută să întâmpină 
atacuri înverșunate din partea stângei estreme. Se tjice 
mai departe, că țăra se află într’o stare demnă de com
pătimită. Am arătată deunăzi, că nu suntemă la mar
ginea prăpastiei. Nici o retorică din lume nu ’ml pâte 
dovedi, că situațiunea financiară a țării nu e multă mai 
bună ca în 1873. (Mișcare ’n stânga). Larmă și strigăte : 
nu suntă argumente. (In stânga: Sinamăgire!) Decă con
testați acăsta, vă rogă a vă împrospăta puțină me
moria !

Numai cu neplăcere vorbeseă despre aceste lucruri. 
(In stânga estremă: Asta o credemă!) Trebue adi să um- 
blămă cu hârtiile statului în Europa, ca să obținemă 
50—60,030 fl. ? Atunci trebuia să facemă acăsta. (Con
traziceri în stânga). Trebue adi să facemă împrumuturi 
pe amanete cu 81/2 procente, cu polițe pe timpă scurtă? 
Dobânda, cursulă hârtiiloră, tâte dovedescă cătimpulă de 
față în comparațiă cu anii 1873, 1874, 1875, stă glo- 
riosă. (Contraziceri în stânga). Fără a răspunde cu ace- 
lâșl cuvinte la asprele vorbe ale deputatului Iranyi, ob
servă numai, că nu e tocmai modestiă nici aceea, a lua 
asupră’șl rolulă judecătorului istorică și a judeca asupra 
patriotismului âmeniloră, asupra curățeniei procederei 
loră. Istoria va judeca cui se cuvină laurii și pe cine 
are să condamne, âr nu deputatulă Iranyi și nici eu. 
Orice părere ar avă deputatulă Iranyi cu soții săi despre 
mine, eu, care respectă libertatea opiniunii, o potă su
porta; da, o potă suporta în liniște, fiindă că consciința 
mea îmi spune, că totdâuna mi-am împlinită datoria. 
(EIjenurI și aplause în drâpta, larmă ’n stânga estremă). 

(Va urma.)

Cestiunea Arab-Tabiei.
Amu comunicații în dilele acestea, că o co- 

misiune româno-bulgară a plecată să reguleze 
granițele dintre Dobrogea și Bulgaria. Lucrările 
comisiunei au mersu înainte fără să se ivăscă 
nențelegeri. Stă ce scrie „Națiunea" în acăstă 
privință.

Aflămă, din sorginte positivă, că cestiunea Arab- 
Tabiei este definitivă regulată. Comisiunea mixtă de 
delimitare a fruntariei bulgaro-române a recunoscută po
sesiunea României asupra Arab-Tabiei; pe lângă acăsta 
s’a mai cedată României și Ianlîk-Tabia. Din apropierea

Starea financiară a Ungariei.
(Desbaterile asupra crediteloră suplimentare.) 

(Urmare.)
In ședința dela 15 Maiu n., Lucasă Enyedi cu ci

fre critică întrâga administrațiune a cabinetului Tisza. 
Actualulă guvernă nu vrea nicî măcară să lămurâscă 
situațiunea, așa că trebue să te’ndoiescî în viitorulă pa
triei. Ministrulă de finance a disă, că trebue să stea la 
loculă său, pănă ce se voră descurca lucrurile (în stânga 
estremă: Atunci rămâne pentru veciăl), der celă ce a 
stricată situațiunea n’o mai păte îndrepta. Ministrulă 
de finance vinde bunuri d’ale statului; ce nu păte vinde, 
le încarcă cu împrumuturi hypotecare. Pretutindenea 
se tacă datorii; asta dovedesce, că Ungaria se apropiă 
de (alimentă. Oratorulă votăză moțiunea lui Helfy.

Ministrulă Tisza caută să justifice cheltuelile în 
plus. ț)ice că situațiunea financiară de adi a Ungariei e 
multă mai favorabilă ca în 1874. Elă nu se retrage 
dela loculă său, câtă vreme se bucură de încrederea co- 
rânei și a maiorității dietei. »Multă mai bărbătescă 
lucru e a dice: Asta s’a întâmplată, aci stau, judecați! 
decâtă a dice: Mă ducă, păte că prin mergerea mea 
împacă pe mulțl. Noi rămânemă pănă ce va veni 
peste țâră calamitatea, ca să veniți d-vbstră (oposițiunea) 
aci. (Larmă și neliniște în stânga.)

In ședința dela 17 Maiu a fostă o scenă furtunăsă. 
Danielă Iranyi dise, că partida sa, cea dela 48, ține 
strînsă la punctele din Bihoră dela 1 Aprilie 1868, opera 
lui Tisza; prin urmare, dâcă ataculă ministrului preșe
dinte s’a referită la principiile acestei partide, atunci 
Tisza s’a atacată pe sine însuși. Dâcă din contră ata
culă s’a referită la persone, atunci e convinsă oratorulă 
că, decă ar veni la guvernă partida sa, țâra nu s’ar 
afla într’o situațiune atâtă de desperată, ca sub guver- 
nulă de 11 ani ală lui Tisza; din contră o calamitate 
este ună astfelă de guvernă, sub care moralulă publică 
decade, bunăstarea poporului cade, finanțele ajungă în 
cea mai regretabilă situațiune. Iranyi își încheiâ dis- 
cursulă cu următărele cuvinte: .Guizot a strigată odată 
contrariloră săi pentru o Imputare nejustificată : Mes- 
sieurs, je vou rappelle ă la pudeurX (Domniloră, nu fiți 
nerușinați.) Eu mă esprimă mai blândă: Domnule mi
nistru președinte, considerândă trecululă și viitorulă d tale,
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Silistrei, a rămasă Bulgariloră numai Megidi-Tabia. Ro
mânii se află astfelă la o distanță de 200 metri de 
Silistra.

In Arab-Tabia s’a instalată ună serviciu telegrafică 
românescă.

Pentru îndreptarea liniei de fruntariă, ună sată, 
Kadikiei, locuită de Turci și care pănă acum se afla pe 
teritoriu românescă, a fostă cedată Bulgariei.

Comisiunea îșl urmâză lucrările cu activitate. In 
curendă Intrigă delimitarea se va sfîrși.

Conflictulti turco-grecu.
La granițele dintre Grecia și Turcia e erăși 

liniște. Conflictele de deunădile au fostu prici
nuite prin nisce neînțelegeri, precum a declarată 
Trikupia în camera grecă. P6rta aruncă t6tă vina 
pe trupele grecesc!, care, după cum dice într’o 
circulară adresată representanțiloru ei din străi
nătate, suntu desciplinate. Guvernulă turcesctl 
nu crede, că foculft s’a deschisă la vr’unu ordină 
din Atena, ci la vr’unu ordină ală unui coman
danții superiorii, aderentă ală lui Delyannis. 
Pdrta a și dată ordină comandantului Ejub- 
pașa, ca să se abțină dela orice mișcare agresivă, 
câtă vreme trupele grecesci nu voră trece 
granița.

De altă parte guvernulă grecescă a și înce
pută demobilisarea cu două classe de reservă, a- 
vândă a le urma după câteva dile alte trei clase. 
Fi-va ori nu acesta ună semnă de îndelungată 

, pace, nu putemă sci.

Cartea verde a României.
Protoctilele conferințelor ă pentru încheiarea tracta

tului de comerciu intre Austro-Ungaria și România.
Ședința 5-a, 23 Aprilie 1886. Delegații austro- 

ungari’ propună, ca următorulă articolă să fiă trecută în 
proiectulă de convențiune:

„Nu să va percepe pe Dunăre nici o taxă basată 
„numai pe faptulă navigațiunei, precum și nici ună dreptă 
.asupra mărfuriloră ce să găsescă pe vase.

„Să va face o excepțiune în favărea taxeloră ce 
„bastimentele trecendă pe la cataracte între Moldova 
„și Turnu-Severină voră fi obligate d’a plăti, conformă 
„tractatului dela? Berlină, precum și taxele ce comisiu- 
„nea europănă a Dunării stabilesce asupra bastimente- 
„loră ce frecă pe la gurile Dunării.»

Discuțiunea să deschide asupra cestiunei taxei de 
1/2 0/0 percepută în porturile române.

Delegații austro-ungarl susțină că sumele deja per
cepute suntă îndestulătâre pentru sfîrșirea lucrăriloră.

Ei declară că desființarea taxeloră care lovescă 
exportulă austro-ungară suntă o condițiune esențială, 
pentru a ajunge la încheierea unui tractată.

Delegații români afirmă că sumele produse prin 
tacsa de 1/2 0/0 nu se urcau, pentru Brăila și Galați 
până la 4 milione pe când lucrările de făcută voră ne
cesita o cheltuială de 5 milione

Ei refusă d’a admite propunerea delegațiloră austro- 
ungari, reservândă guvernului deplină și întrăgă li
bertate.

Delegații austro-ungarl întrăbă, de ce s’a ștersă din 
proiectulă română articolulă privitoră la mărcile de fa
brică.

Delegații români explică că guvernulă română vrea 
să închee o convențiune specială în acăstă cestiune.

Delegații austro-ungarl propună atunci să se pri- 
măscă o disposițiune transitoria.

Plenipotențiarii români iau actă de acestă propu
nere pentru a o supune guvernului regală.

Delegații austro-ungarl întrebă de ce s’a ștersă din 
proiectulă română, art. XVII, din uonvențiunea actuală.

Delegații români răspundă că insertiunea acestui 
articolă nu e necesară, de și ei nu se opună ca să se 
înscrie, într’ună articolă adițională, ună regimă specială 
pentru câte-va mărfuri ale comerțului vecină de graniță.

Delegații români declară că comerciulă cerealeloră 
și viteloră fiindă principala sorginte a producțiunei na
ționale, ei nu voră admite ca el fi se fiă privită ca în 
proectulu austriacă ca unu comerciu de graniță (comerce 
de frontiere) și că disposițiunile ce îlă privescă să fiă 
înscrise într’ună actu adițională-, aceste dispcsițiunl voră 
trebui să fiă cuprinse chiar în corpulu tarifului.

Asupra acestui punctă urmăză o importantă dis- 
cuțiune.

Delegații Austro-Ungariei replică că le este cu to- 
tulă în neputință să primăscă acăsta propunere, de 6re- 
ce, în virtutea clausei națiunei celei mai favorisate, alte 
țări ca Serbia, Italia și Germania ar beneficia de același 
tratamentă. Ei propună de a înscrie clausele privitâre 
grâneloră și viteloră în însuși textulă tractatului, dăr 
ceru ca începutulă redacțiunei art. XX din proiectulă 
austro-ungară să fiă păstrată, pentru ca să fiă bine sta
bilită că România se va bucura de aceste favoruri în 
cualitate de comerciu de graniță (comerce de frontiere.) 
Ei facă din acestă cestiune o condițiune esențială a în
țelegerii între ambele părți.

Delegații români îșl reservă d’a lua ordinele guver
nului regală în acăstă privință și d’a aduce răspunsulă 
Ia viitărea ședință.

La art. XXII delegații austro-ungarl declară că gu- 
vernnlă imperială și regală mănține cifra de 10 ani pen
tru durata tractatului.

Procesele verbale nu dică nimică mai multă în a- 
căstă privință și nici nu arată dăcă delegații români pri- 
mescă ori nu acăsta propunere.

Delegații români, conformă cu îndatorirea luată în 
precedenta ședință presintă lista producteloră române, 
pentru care România cere ca intrarea să fiă scutită de 
taxe ori ca taxele să fiă reduse Ia intrarea în Austro- 
Jngaria

Iată acăstă listă:
Lista producteloră române (pentru care România 

cere scutirea de taxe la intrarea în Austro-Ungaria) a) 
cerealele în genere, b) făinele de grâu și de secară; c) 
egume făinose uscate ; d) grânele oleginăse de totă fe 
ulă; e) vitele: rasa bovină, ovină și porcină; f) rămă

șițele și productele animaleloră diverse; g) pieile brute 
de totă felulă; h) lânele de totă felulă; i) peștele pros- 
pătă și sărată; j) petroleulă brută și rafinată.

Lista producteloră române (pentru care România 
cere reduceri de taxe la intrare în Austro-Ungaria): Vi
nurile în butăe de o capacitate de celă puțină 5 octo- 
itre să fiă taxate 8 franci suta de kilograme, cărnurile 
prospete de măcelăriă să fiă taxate 7 franci și 50 cen
time suta de kilograme.

SOIRILE PILEI.
Prăsfinția Sa Mitropolitul^ Mironu Romanulă, 

printr’ună circulară, datată 8 (20) Maiu c., convâcă con- 
gresulu națională bisericescu gr. or. în Sibiiu pe Dumi
neca tuturora sfințiloră, adică pe diua de 8 (20)' Iuniu 
c. Dare-ar Dumnedeu să nu se mai ivăscă pănă atunci 
.dificultăți pricinuite prin emise trefortiane*.

—x—
M a i a 1 u 1 ă tinerimei școlare române de aci s’a ți

nută Marți în Stejerișă. Lume a fostă fârte multă. Câ
teva picături de ploiă, care au căzută spre sără, n’au tur
burată petrecerea. Ună numără de 30 de tineri îmbră- 
cațl în costume naționale au jucată „Călușarulă" și „Bă
tuta". Animația a fostă forte mare. Musica militară și 
o bandă de lăutari au făcută să ’și petrăcă de o potrivă 
și inteligența și poporulă.

—x —
Căpitanulă orășenescă Ladislau Szalay din Er- 

lau se presentă la procuratura din Pesta și se acusă 
pe sine, că a defraudată bani oficiali, rugându-se tot

odată să-Iă și aresteze. Szalay a fostă adecă și cassieră 
ală orașului și administra banii incurși din dări. De luni 
de dile sosiră plângeri, că li s’au încassată ămeniloră 
aceeași dare de câte două și trei ori; oficiele superiăre 
de dare din contră anunțară că din Erlau nu sosesce 
nici o dare. Afacerea ajunse înaintea adunării repre- 
sentanțiloră, care alese o comisiune să revisuăscă cassa. 
S’a constatată o lipsă de 7138 fl.

—x—
In urma invitării făcute de guvernulă francesă Ro

mâniei pentru participarea la esposițiunea universală ce 
se va face Ia Parisă în 1889, guvernulă românescă a 
și răspunsă că va lua parte la exposiția din Parisă.

—x —
„Națiunea" scrie, că de câteva dile se vădă prin 

Bucurescl o mulțime de representanți ai caseloră de 
comerță din Germania, veniți ca să lege relațiunl cu 
comercianții de acolo, în prevederea rupturei cu Austro- 
Ungaria.

—x—
țiilnică trecă, prin gara Severinului, scrie „Dra- 

pelulă Severineana", cantități enorme de mărfuri, ce so- 
sescă din Austro-Ungaria în urma complicațiuniloră ce 
au luată relațiunile comerciale între România și Austro- 
Ungaria.

—x—
I se scrie din Predeală „Voinții Naționale": >0 

femeă, Maria Robeseu, din Moldova stă de mai multe 
dile aci cu mai multe vaci de Svițera, pe cari voiesce 
să le trăcă în Austro-Ungaria. Autoritățile ungare nu-i 
permită esportarea viteloră. Maria Robeseu a reclamată 
la Pesta și n’a dobândită nici ună resultată».

—x—
Se scrie din Brăila, că din luna Martie și pănă 

acuma s’au esportată 2500 boi grași la Palermo, Nea- 
pole, Ancora și Messina. Mai totă ațâța boi au fostă 
esportați din Galați spre Italia. Acum se facă tratări pen
tru esportulă porciloră. De asemenea se comunică că 
mai multe case englese au făcută cereri să li se trimită 
carne tăiată.

—x—
Compania italiană de navigațiă va deschide în cu

rendă o nouă liniă: Constanți nopole-Ga lațl-Br ă i la. » 
Acestă linie va activa multă esportulă română spre Italia, 
scrie »Voința Națională».

Convocarea congresului naționala 
bisericesc!! gr.-or.

„Tel. Românii“ publică următorulă circulară : 
Mironfi, din îndurarea lui Dumnedeu archiepiscopu alu 
bisericei ortodocse în Transilvania și metropolitu ală 
Româniloru greco-orientali din Ungaria și Transilvania, 
Preasânțițiloră frați episcop!; venerabileloră consistorii 
eparchiale; iubițiloră și onorabililoră depufați congresuall; 
iubitului cleră și poporă din provincia Nostră metropo

litană: Dară și milă dela Dumnedeu, și salutarea 
Nostră cordială!

Dupăce congresulu ordinară națională bise
ricescu alu provinciei ndstre metropolitane, care 
la espirarea periodului de 3 ani av6 să se întru- 
n^scă la 1/13. Octomvre 1884, în urma unorh 
dificultăți-create prin emisulu înaltului ministeriu 
regio-ungarică de culte și instrucțiune publică 
din 24 Septemvre 1884 Nr. 35,214 nu a pututii 
fi convocată pe acelă termină normală; de ase
menea nu a putută fi convocată nici pe altă 
termină ficsată mai apoi în conțelegere cu con-

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

In 18 Aprilie, după ce caravana trecu prin țera 
Usambiro, ajunse în sătulă Ndeverva în Urangva. Aicea 
avu elă o (întâlnire de totă interesantă. Anume pe 
neașteptate i se aduse vestea, că „Mirambo" cu jo câtă 
do totu numerosă de ruga-ruga (tâlhari) suntă fârte 
aprope, și că drumeții noștri potu s’o pățescă câtă 
de rău.

Mirambo este spaima întregei Africe centrale. 
Elu este conducătorulă unei bande puternice și se 
ivcsce când într’o parte, când într’alta, unde atacă pe 
locuitori și cu deosebire pe Arabi. Popore întregi tre
mură la audulă numelui lui Mirambo, de ore-ce peste 
totă elă este ținută de celă mai mare tâlhară.

Cei din Ndeverva âncă erau de totu înspăimân
tați. Ca să se potă apăra, ei își făcură întăriturl de 
trunchi și de crăci mari de copaci. Stanley âncă fu 
învitată să ia parte la lupta împotriva lui Mirambo; 
călătorulă nostru însă nu voi nici-de-cum să’și facă din 
capă călindară. A doua di elă plecă mai departe. Elă 
trimise iscode în tote părțile și se îngriji, ca nu cum-va 
să fiă atacată pe neașteptate.

In 19 elă ajunse în sătulă celă mare Serombo 
din Unyamvezi, ală cărui conducătoră Ndega este unulu 
dintre cumnații lui Mirambo. Acesta’și așezase tabăra 
în apropierea satului Serombo și’lu încunosciințase pe 
Ndega, că’lu va cerceta în curând. Călătorulă nostru 
doria forte multă să facă cunoscință părsonală cu te- 
mutulă „Marte africană."

A doua di după sosire veniră la Stanley trei ti
neri oficeri de-ai lui Mirambo.

„Mirambo salută prin noi pe omulă albă," clise 
celă mai de frunte dintre aceștia. „Elă are nădejde, 
că omulă albă nu-i este dușmanii și nu are despre 
dânsulu părerile Arabiloră. Omulă albă de bună semă 
nu’lă ține pe Mirambo de cine scie ce omiî rău."

„Spuneți-i Iui Mirambo," răspunse Stanley, „că 
sunt forte doritoră să-lă vădă, și’mi va face mare 
plăcere, să potă 'strînge mâna unui bărbată așa de re
numită. Și de 6re-cc în călătoria mea am încheiată 
prieteniă cu Mtesa și cu alți mulți domnitori, aș fi de 
totă veselă, decă aș întră în asemenea relațiunl și cu 
Mirambo. Spuneți-i, că’lă așteptă, să mă cerceteze, 
câtă se p6te de curend."

In diua următâre Mirambo veni însoțită de 20 din 
omenii săi cei mai de frunte.

Când Stanley îi strînse mâna cu multă putere, 

elă (lise: „Omulă albă dă mâna cu ună adevărată 
prietină!“

Stanley fu surprinsă, când vădă, că temutulă 
„bandită" este ună (bărbată jbine făcută cu o purtare 
de totă frumâsă și cu multe însușiri vrednice de 
lăudată.

Călătorulă nostru ’și petrecu cu densulu mai 
multă vreme în modulă celă mai plăcută și, încântată 
de purtarea lui neașteptată, hotărî să încheiă împreună 
cea mai strînsă legătură de prietiniă obicinuită în 
Africa centrală, se încheiă așa numita frăția de sânge.

Spre scopulă acesta se făcu următdrea ceremoniă 
sub conducerea lui Manva Sera: Stanley și Mirambo 
se așezară față’n față pe o rogojină. Manva Sera făcu 
la piciorulă dreptă ală amândurora câte o mică sgărie- 
tură, din care luă câte puțină sânge și’lă sfcliimbă între 
cei doi prietini. Făcândă acesta, elă dise astfelă:

„De cum-va vre-unul dintre voi, cari încheiați acuma 
legătura frăției, va cuteza să rupă vre-odată acestă le
gătură, pe unulă ca acela să’lă sfășie leulă, să’lă sugă 
șerpele, hrana să i se prefacă în amărăciune, prietenii 
să’lă părăsescă, pușca să i se sfarăme în mâni și să-lă 
rănescă; tâte relele să vină pe capulă lui, până se va 
sfârși în cliipulă celă mai grozavă!"

Mirambo dărui noului său frate 15 vestminte 
pentru conducătorii omeniloră săi. Stanley i dote ca 
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sistoriulii metropolitanii pe 11/23 Noemvre 1884 
din causă, că resoluțiunea prea înaltă a sosită 
numai puținii înainte de acestu terminu nou; 
în fine nu a pututu fi convocată nici la termi- 
nulă de 1/13 Octomvre 1885 din causa unoră 
dificultăți create prin emisulă ministerială din 
27 Octomvre 1885 Nr. 1821: acum, când Ma
iestatea Sa cesareă și apostolico-regtiscă, prin 
prea înalta resoluțiune datată în Budapesta, la 
16 Maiu a. c. și notificată prin emisulă minis
terială din 17 Maiu a. c. Nr. 997, a binevoită 
preagrațiosă a lua la cunoscință intenționata con
vocare a congresului nostru pe 8/20 Iuniu a. c. 
— Noi cu privire la disposițiunile statutului 
organică,cari regul^ză ținerea congresului, și la 
împregiurările estraordinarî intrevenite, convocăm, 
și prin acdsta dechiarămă de convocată congre- 
sulă națională bisericescă ală provinciei ntistre 
metropolitane la biserica parochială din cetatea 
Sibiiu, pe Dumineca Tuturoră Sânțiloră, adecă 
pe 8/20 Iuniu a. c. la 9 6re înainte de m^dadi, 
în care di după terminarea ritualeloră bisericesc! 
va urma numai decâtă deschiderea congresului 
și se voră începe lucrările congresuale conformă 
regulamentului afaceriloră interne.

Dată în reședința ndstră archiepiscoptiscă 
metropolitană în Sibiiu, la 8/20 Maiu, 1886.

Miron Romanul m. p.,
metropolitfl.

Cortinele depuse pe statua lui George 
Lazaru.

fită corânele ce au fostă depuse pe statua lui Ge
orge Lazară:

Ștejară și olivă verde cu ghindă: lui G. Lazaru, 
societatea „CarpațiP din București ți secțiunile Craiova, 
Brăila, Ploiești, Caracalu, Drăgățani, Zimnicea; Olivă 
poleită : lui George Lazaru, profesorii liceului St. Sava; 
Olivă și ștejară verde: lui George Lazaru, reintemeetorul 
învețămentului românescă, gimnasiulu Cantemir- Vodă ; 
Olivă și ștejară verde: profesorii gimnastului Lazaru-, 
Sălcâmă roșă șiroșiu: gimnasiulu Mihaiu-Bravulă-, Olivă 
și ștejară: lui George Lazaru, corpulu didacticii ală scâlei 
centrale de fete din București', Ștejară și olivă : lui George 
Lazaru, studenții în medicină-, Ștejară: familia Eliade 
Bădulescu, lui George Lazaru; Ștejară cu ghindă: lui G. 
Lazaru, societatea sciențifică literară „ Tinerimea română *;  
Olivă verde: liceulii Matheiu Basarabii-, Olivă poleită: 
Marelui unchiu, micii nepoți; Ștejară: lui George Lazaru, 
elevii liceului St. Sava; Ștejară eu ghindă: învățătorului 
George Lazaru, institutulă Eniu Bălteanu; Ștejară : lui 
George Lazaru, apostolulă luminărei poporului, societatea 
pentru învățătura poporului românii, recunoscetâre ; Flori de 
câmpă naturale: lui George Lazaru, scâla de agricultură 
ți silvicultură.

*) Unu pomu din familia cucurbitaceeloru (nemț. Mcloneubaum), cc crescc 
prin locurile caldurosc.

**) Unu felă de semințe, din care se scote unu uleifi. plăcuții.
*** Fructele plantei aracliis din familia papilionacceloru. So mal nu- 

mescu și migdale de p ă m eu tu.

Afară de acâsta s’au mai depusă și altele de fiori 
naturale.

Pe piedestalulă statuei se vede pe o parte in
scripția :

Lui George Lazaru, reîntemeetorulu, învățământului 
românescu, Națiunea recunoscetâre, 1886; 6r’ pe cea-laltă 
parte, inscripția:

Profesorii de limba românăscă ți de matematică în 
București, născută în Avrigu (Transilvania), 1779—1823.

Privire istorică asupra trecutului politicu- 
socialilși naționala al „Ducatului Bucovina".

(Urmare.)
Deră pornirea acdsta spre a slavisâ totulă, ce era 

nume românescă, nu se mărgini nici nu se îndestulă nu
mai cu atâta, adecă cu o unică botezare slavică, ci ea 
merse și mai departe și boteză pre finii săi și a doua 
6ră, pare-că ar fi voită să dică cu acesta, eumcă numele 
loră încă nu li se păreau destulă de slavone, și așa îlă 
schimosiră și pe Popo-vicI în Popo-vici-ucu.

Dăr’ aceste tăte încă nu erau destulă!
Bunătatea și ospitalitatea Bucovineniloră, cum se 

vede, esploătată de cătră protectorii și conducătorii sla
vismului, merse încă mai departe. Consistoriulu Buco
vinenii episcopescu ort. or. din Cernăuți primi până în 
timpulii mai nou chiar candidați de pălimariă, dăscălia 
ți preoțiă (sic} din numărulu veneticiloru galițiani, cari 
toți erau chiămați a fi, precum ți deveniră mai apoi în 
adevăru, totă ațâți apostoli credincioși aPslavismului Ga- 
lițianic!!!

Ce minune dără! căci aflămă încă și astă-cjl între 
preoții ort. or. Bucovineni mulți, cari se fălescă, cumcă 
ei nu’să Români, ci curate și adevărate litve ruso-polone, 
deore-ce părinții, moșii și strămoșii loră, după disa loră 
de astăzi, au fostă venetici alungați, fugiți și rătăciți din 
Galiția, fugari, cari-șl aflară scută și ocrotire în părțile 
năstre Bucovinene ortod. orientale?!

Mai încape apoi să ne mai mirămă, că altariulă 
ortodoxiei bucovinene în multe parochii deveni vatra sla- 
visării, — dăcă palimariulă, dascălulă (cantorulă) și în
suși preotulă era slavă galițiană născută și crescută, și 
carele simula numai a fi ortodoxă-orientală bucovinănă, 
spre a-șl pute câștiga pânea de tote filele pentru sine 
și familia sa, ce nu înceta a profesa în credeulă său 
casnică familiară pre mazuro-polonulă »filioque“ (ot otta, 
i sena odchodiasciaho) (sic) ? !!

Ce minune apoi, că vizitiulă, bucătărița, spălătorița, 
pălimariulă, dascălulă (diaculă), preutesa (dobroziica), so- 
crulă și socra unui ast-felă de părinte — parochă ort. 
orientală bucovinănă — erau mazuro-ruși galițiani născu ți, 
crescuți și încarnați ?! ți ca atarî totu ațâți apostoli de 
slavisare!

Ce minune apoi, că rândașulă (slrujulă), locaiulă, 
fata din casă, bucătarulă, grădinarulă, vătafulă (vichilul), 
pădurarulă, cu ună cuventă: totu personalulu servitorescu 
și administrativă ală unei curți, respective ală unei fa
milii boierești bucovinene era slavă, slavă ți ăr' slavă ți 
numai slavă!

împrejurare tristă, carea slavisa vrendă nevrăndă 
pe boieriu, pe cucănă, pe cuconl și cuconițe și îi silea 
să învețe limba galițiană, chiar fără de a fi vătjută Gali
ția, chiar fără de a se fi mișcată de acasă ?! 1

Ce minune, că, preferindu-se ast-felă veneticii gali
țiani și limba loră în casele și familiele preoțesc! și bo- 
ierescl, — poporulă nostru ortodoxă-orientală bucovinănă 
se vedea pe sine și limba sa românăscă înnapoiată, ne
considerată, disprețuită, ... și căuta a’șl impropria limba 
și cultura mazuro-galițiană, spre a avă săraculă și elă 
trecere înaintea familiei pălimarului, dascălului (diacului) 
parochului și a boierului din loculă respectivă ? 11

Și în adevără! chiar străinii, înși-șî galițianii înră
dăcinați la noi în Bucovina ne spună astăzi, mirându-se, 
cum se întreceu Românii bucovineni culț! din acele tim
puri întru învățarea limbei ruso-polone, rușinându-se de 
limba loră română-națională și neglijându-o cu totulă, 
nu numai în convenirile loră cu străinii galițiani, ci chiar 
în sînulă familiei loră !!

Ce minune dăr’! că vădendu-ne ei astădl, cum ne 
sbuciumămă și ne opintimă a ne revindeca drepturile 
călcate sub piciăre, a arăta romanitatea țării și a popo
rului nostru, a arăta ortodoxia bisericei năstre, ce mi
nune (jicemh, că Galițianii înrădăcinați ne întrăbă în modă 
satirică: »Da, bine domniloră I unde ați fostă pănă acuma 
și de ce v’ațl trezită așa de târziu? Noi galițianii pe- 
trecemă deja 40, 50 de ani în Băcovina vorbindă și scri- 
indă cum ne-amă născută și amă învățată dela părinții 
noștri în Galiția, și tocmai acuma voițl d-vostră domni
loră Români bucovineni, să ne siliți, ca să învățămă și 
să vorbimă și noi limba română, adecă limba poporului 
bucovinănă? !<

Ce minune! că poporulă nostru bucovinănă s’a de
dată din ce în ce totă mai multă a privi de stăpâni pe 
străini, ăr’ pe sine însuși de sclavă ală loră ! I!

II.
Cum ar dori unii să facă politica în Bucovina încă 

ți astă-dî?
In capitolulă întâiu ne-amă încercată în trăcătă să 

arătămă, care era starea socială, morală, confesională și 
națională a populațiunii bucovinene în timpulă, când a- 
junse Bucovina sub stăpânirea Augustei dinastii Habsbur- 
gice, și amă văzută, cumcă înalta curte Impărătăscă din 
Viena, gloriăsa dinastiă Habsburgică, remânăndă credin- 
ciăsă tradițiuniloră și principieloră sale nobile și salva
tore, — a și îndrumată tote măsurile necesare, spre a 
rădica teritoriulă deslipită de Moldova și anexată marelui 
imperiu Habsburgică, — spre a rădica noua provinciă 
Bucovina la o înaltă și însemnată stare de cultură, de 
înflorire și de îndestulare generală, — amă arătată, cumcă 
Inaltulă tronă Habsburgică a fostă totdăuna pentru țera, 
populațiunea și biserica nostră bucovinenă ună adevărată 
sore Iuminătoră, încălditoră și bine-voitoră în tcStă pri
vința, cruțândă noua provință pănă și de birulă celă mai 
simțită : de birulă sângelui, de recrutare pentru oștirea 
impărătescă, căutândă a afla modulă adevărată și calea 
nimerită spre a rădica starea materială și culturală a po
pulațiunii, căutândă a rădica și ameliora starea clerului 
și a bisericei bucovinene, înființândă scoli pentru poporă, 
introducăndă legea obligătăre de instrucțiune pentru fiă- 
care fără escepțiune de naționalitate, de rangă și de confes. 
(aftgenieiner ©djitfstvancj,) și ună institută clericală pentru 
crescerea și pregătirea învățătoriloră și preoțiloră popo
rului nostru bucovinenă ortodoxă-orientală, — îngrijindă 
c’ună cuventă în tdtă privința 'de înflorirea și îndestula
rea teritorului nou anexată, căci pănă la anulă 1792 se 
făcuse o scălă poporală primară în Cernăuți, apoi 32 de 
scoli triviale poporale și se îndrumaseră deja alte 28, 
asigurându-li-se tdte condițiunile de esistență. (Va urma.)

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

PARIStJ, 28 Maiu. — In cameră, minis- 
trulti de justiția a presentattl o lege, care împu- 
ternicesce pe guvernă a espulsa pe membrii fami- 
lielorit odinioră domnitore. Camera a votată urgența 
și legea s’a trimisă în secțiuni. Alegerea comi
tetului probabilă că se va face Sâmbătă.

PARIStJ, 28 Maiu. — Basly, socialistă, 
propune ca averea familieloră odinitiră domnittire 
se se confisce. Propunerea se declară asemenea 
urgentă.

GUGOT propune separarea bisericei de stată. 
Editoră: Iacobti Mureșianu.

Redaetoră responsabilă; Dr. Aurel Mureșianu

dară lui Mirambo trei haine și unu revolveră cu 200 
patrone, ceea-ce îi făcu e plăcere așa de mare „fratelui 
de sânge“ africană, încâtă îi mai dărui călătorului 
nostru trei vaci și trei boi. Totodată-i dete și trei 
conducători.

In 23 Aprilie Stanley plecă din Serombo. Mirambo 
’lu întovărăși o bucată de locă și apoi se despărți de 
densulu în chipulu celu mai prietinescu.

Caravana se îndrepta acum mai ântâiă spre sudu 
și apoi spre vestă de totu, deore-ce țînta cea mai de 
aprdpe era laculu Tankanika și tergulă așezată lângă 
elă Ugigi, pe care Stanley îlă cunoscea de mai’nainte.

Fără nici o întâmplare mai deosebită ajunseră că
lătorii noștri aici în 27 Maiă.

CAPITOLULt XIH.
In Ugigi, la laculu Tankanica. — Tftrguia din Ugigi. — Mijloce de 
schimba. — Populațiunea — Scopulă venirel la laeulfi Tankanika.
— Descoperirile lui Cameron. — Are lacuia vre-o scurgere, s6u nu?
— Tradițiunea despre lacuia Tankanika. — O furtună. — Ună 
foca uriașă. — Se constatăză, că lacuia n’are nici o scurgere. — 
Munții Goma. — Mărimea lacului și lungimea drumului percursă.

Ugigi este ună însemnată locă de negoțu. Elă 
este formată dintr’ună numără însemnată de bordeie 
parte rotunde parte în patru colțuri, totodată însă are 
și case regulate, locuite de Arabi. Aceste case suntă 

făcute din Iută și au coperișe puțină ridicate și tind! 
răcorose. Piața din Ugigi are o estensiune forte mare. 
Printre case și printre colibi se vădu palmi, granați 
(rodii), carice*)  și pisangi.

Piața e plină aprdpe într’una de unu mare nu
mără de vendători și cumpărători. Ca peste totu, 
perde-vară nu lipsescă nici aici. In acestă piață se 
desfacă totă felulă de producte dinprejurulă lacului 
Tankanika.

„Din Uhha se aduce,“ dice Stanley, „în fiecare 
di la tergulă din Ugigi mtama (grâulu Kaffriloru), bu
cate, meiu, sesamă,**)  bobu, păsări de casă, capre, oi 
grose la codă, untu, și din când în când boi; din Urundi 
vinu capre, oi, boi, untii, uleiă, nuci do palmi, păsări, 
banane și fructe de pisangă; Uziglie ’șl trimite boii săi 
și uleiă de palmi; Uvira ferulă său lucrată în sîrmă de 
deosebită grosime și felă de felă de brățare; Ubvari 
cantități enorme de bucate și pesce sărată și sventatu; 
Uvinza sarea sa; Ugulia caprele, oile și bucatele sale, 
— din acestea din urmă mai cu semă păpușoiu ; Vagigi 
mai depărtați de lacu aducă lapte bătută, nuci de pă- 
mentă***)  cartofi dulci, banane și fructe de pisangu, 

bobă, măzăriche, zarzavată, 'pepeni, castraveți, trestiă 
de zachară, mustu și nuci de palmi, ouă și totă felulă 
de vase de Iută; cei de pe țerniurele lacului vendă 
sclavi, fildeșă, coșuri, rociuri, lănci, arcuri și săgeți; 
alții din alte părți aducă materială pentru focă, fructe 
sălbatice și miere.

In locă de bani se întrebuințâză ca mijloce de 
schimbă stofe de diferite colon și pânză din fabricele 
din Massachusetts (America nordică), precum și mărgele 
de sticlă în forma unoru țăvi albe și negre de pipă. 
Mărgelele acestea se rupă în bucăți cam de câte o ju
mătate de policară. O astfelă de bucățică se numesce 
unu „masaro" și este valdrea cea mai mică, cu care se 
pdte cumpăra ceva. Pentru ca unii omă să’și pdte 
cumpăra mâncare de ajunsă pe o di, suntă de lipsă 
cam vre-o 20 masaro.

Ncgoțulă cu sclavi era în flore. Ună sclavă dela 
13—18 ani costa cam vre-o 12—45 metri pânză; o 
sclavă de aceeași verstă 70—175 metri. Sclavii și scla
vele mai în verstă erau mai eftini.

Ugigi este o țeră binișorft împoporată. Pe unu 
milă cuadrată germană vină cam 847 locuitori. Peste 
totă suntă 36,000 6meni, dintre cari vre-o 3000 lo- 
cuescă în tergulă Ugigi.

(Va urma.



Nr. 111. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ourauln la bursa de Vieua
26 din Mai îl st. n. 1886

Bursa de BucurescI.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105 45
Rentă de hârtiă 5% . . 94 90 
Imprumutulii căilord ferate 

ungare ..........................153.70
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 118.—

Bonuri rurale ungare . . 105.30
Bonuri cu cl. d6 sortare 105.30 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă..............................105.30
Bonuri cu cl. de sortare 105.30
Bonuri rurale transilvane 105 30

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

vinii ung............................99.75
împrumutul^ cu premiu

ung. '........................... 119 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.60 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.40
Renta de aurii austr. . . 117-20 
Losurile din 1860 . . . 138 60
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 869 —
Act. băncel de credită ung. 289.50 
Act. băncel de credită austr. 283.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ..................5.95
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.05 
Londra 10 Livres sterlinge 126.75

Cota oficială dela 13 Maiă st. v. 1886.
1 Cum’p. vând.

Renta română (5%). . . . 9O‘|a 91 Va
Renta rom. amort. (5°/0) 94Va 95Va

> convert. (6°/0) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104— 105—

» „ !) (3°/o) • 87— 88—
> > urban (7°/0) . . 99Va lOOVa
> > (6°/o) • 91— 92—
> , > (5’/0) ■ • 82— 82Va

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 60 14.70
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Maiă st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.66 Vend. 8.69
Argint românesc .... » 8.60 1 8.65
Napoleon-d’orI................. 9.98 » 10.02
Lire turoescl..................... » 11.27 > 11.30
Imperiali......................... > 10.26 » 10.29
Galbeni............................. > 5.90 5.94

Scrisurile fonc. »Albina* • * 100.— A 101.—
Ruble RusescI................. » 123.— » 124.—

Discontulă ... » 7—10 % pe ană.

Nr. 60—1885.

9
Luni, a doua di de Rosalii, în (2) 14 Iuliu 1886 înainte de amiadi 

la 10 bre să va arânda prin licitațiune pe 6 ani unulti după altulu, în- 
cepându din tbmna anului curentă 1886, Stupina de lângă Bârsă, 
proprietate a Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae din suburbiulu 
Scheiu în Brașovă, — fostă odinidră a lui Kristof — și care stupină 
cuprinde peste totu circa 100 jugăre.

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

Condițiunile arendărei să potă ceti la Epitropulu Domnulu Ioane 
A. Navrea, în suburbiulu Scheiu.

Brașovă, 1 (13) Maiă 1886.

(a-o Epitropîa parochială
a bisericei române ort. res. dela St. Nicolae.

Nr. 1982/1886.

(referitore la darea de câștigi! de a 111-a clasă.)
Se aduce spre sciință generală, cumcă consignațiunile de dare de 

a 3a classă statorite în sensulă §lui 12 ală art. de lege 44 din anulă 
1883 de către inspectorul^ reg. ung. de dare, conținendă professiunile și 
întreprinderile nou existânde, să aflu la subscrisulă oficiolată în decursă 
de 8 dile și anume din 26 Mai ii până în 2 Iuniu a. c,

Aceste consignațiuni se potă în 6rele dela 8—12 înainte, și dela 
3—5 bre după prâmjă examina, de cătră fie-care, pentru ca să se p6tă 
face eventualele observări asupra dărei prescrise pentru persbna sa pro
pria său alte; aceste observări au de a se așterne în decursulă celoră 8 
dile în scrisă inspectoratului reg. ung. de dare, mai târețiu însă comi- 
siunei măsurărei de dare.

pilele în cari se voră ținea pertractările acestei comisiuni asupra 
dărei de câștigă de a 3-a clasă, precum și ordinea acestoră pertractări, 
— să voră face cunoscută mai târziu.

Brașovă, 24 Maiă 1886.
Oficiolatulu de dare.

Mersulu trenurilor!!
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușîi-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Budapesta—Predealii

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu

BucurescI
Predealu J

TimișO

Sighișâra ' 

Elisabetopole 
Mediaștt 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi
Aiudă 

iJVințultf de susfl
Uiâral 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfi 
Stana
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Nota:

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

perabne
Tren 

accelerat
Trenu 

omnibus

7.45
— — 12.50
— — 1.09
— — 1.40
— — 2.27
6.22 — 2.55
7.01 — 3.38
7.33 — 4.17
8.01 — 4.47
8.45 — 5.42

10.10 — 7.37
10.29 — 8.01
10.39 — 8.21
11.19 — 9.05
11.54 — 9 43
12.12 — 10.0210.3012.56 — 10.50

1.30 — 11.29
1.45 — 11,47
2.11 — 11.35
2.55 1.04
3.17 — 1.30
3.24 — 1.39
3.31 — 2.07
4.09 — 3 08
5.36 — 5.08
5.56 — 535
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 — 10.37
12.37 — 1.45
2.58 — 5.34
6.00 — 10.05
— — 10.50

3.00| 8.50 6.05

— Viena
— Budapesta
—- Szolnok
_____ P. Ladâny

Oradea mare
Vărad-Velencze
Fugyi-Văsărhely

■ Mezb-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș

_____ Ghirbău
— Nedeșdu

Clușiu '—

__ Apahida
— Ghiriș
— Cucerdea

Uiâra
_ Vințulă de sustt
_ Aiudfi
— Teiușă

8.00 Grăciunelfi
8.34 Blașfi
8.59 Micăsasa
9.34 Copșa mic

10.16 Medrașă
11.04 Elisabetopole
12 17 SIgișâra
12.47 Hașfaleu

1.21 Homorod
2.05 Agostonfalva
3.08 Apatia
3.39 Feldiâra
3.55
4.06 Brașovă

— Timișă

Predealu8.22
10.30 BucurescI

— 1
Orele de ndpte suntfi cele dintre liniile grâse.

Trenă 
onrnlbufl

Tren 
aceelerat

Trenii 
omnibu

Trenă 
de 

perudne

Trenă 
omnibua

T— — — 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 —
1026 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 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
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — — 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zerneset

'ffeiușft- Iradft-Budapesia Budapesta» Aradă-Teiușă.

Trenă Trenu Trenu de Trenă de Trenii Trenii
omnibua omnibus persone persbne accelerată omnibua

Teiușă 11.09 — 3.56 Viena 11.00 __ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 ■ — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 mZ0J.11.0K 11.12 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Sîmeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — . 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 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
Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok \ 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

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

Aradă-Timișdra Simeria (Piski) PetroșemI

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibua persdne persbne persdne omnibua omnibus

Aradă 6.00 8.18 ISimeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 14.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
Timișăra 8.42 — 10.09 Petroșeul — 4.04 6.39

Timișdra-Aradă PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenu
persbne perabne omnibua omnibua omnibua 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 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1,35 —


