
RJEDACTIUNEA ȘI ADMIN1STRAȚ1UNEA s
BRAȘOVO, piața mare Nr. 22.

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unO ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
România și străinătate:

Pe ani 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANUKCIURILE:
O seriă garmondă 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

Sorlsorî nsfrunoata nu ne prlmeaou. — Bcnuoorlpto nu «e rBtrămltu.

ANULU XLIX.

U3 Luni, Marți 20 Maiu (1 Iunie). 1886.

Brașovu 19 Maiu 1886.
Intr’unulă din numerii trecuțl ai fdiei ndstre, 

„Unnlă din cei presențl“ la sinodulă archidie- 
cesei greco-orientale române din Transilvania ne-a 
presentată unti scurtă resumată ală lucrărilor!! 
principale cu care s’a ocupată de rendulu acesta 
întrunirea bisericăscă în Sibiiu. Ne-a arătată 
în liniamentele generale, în ce modă și-a eser- 
citatu sinodulă dreptulu de controlu cu privire 
la afacerile bisericesc!, școlare și fundaționale în 
decursulu anului 1885.

Menționatulu raportă constată, că sinodulu 
s’a declarată satisfăcută cu modulă cum s’a ad
ministrată biserica și scdla în anulă trecută; 
adauge totodată, ca nisce semne de progresă, li
niștea în care au decursă consultările sinodului, 
nobilulă zelă ce l’au documentată membrii lui, 
fiindu presenți într’unu numără considerabilă 
în totă timpulă ședințeloră, și termină (jiceildă 
că mersulă lucruriloră a luată o bună direc-

Repetămă din nou observațiunea ce amă 
făcut’o când amu publicată acestă raportă: să 
dea Dumne4eu să fiă așa!

Nimeni nu s’ar bucura mai multă decâtă 
noi dăcă ’n adevără lucrurile s’ară fi întorsă 
t6te spre bine și dăcă fiii bisericei, chemați a 
conduce poporulu cu mână sigură pe calea pro
gresului în cultura religidsă, morală și intelec
tuală, s’aru fi pătrunsă pe deplină de marea 
răspundere ce o au față cu biserica și cu na
țiunea in aceste timpuri de grea încercare.

Bucuria acăsta însă numai prin fapte îm- 
bucurătdre ni se va pută procura. Asta’i clară, 
precum clară este, că momentele sulevate de ra- 
portulă din vorbă: interesulă pentru lucrările 
sinodului și liniștea în discuțiunl constitue o apa- 
rițiune îmbucurătăre; nu mai puțină însă este 
neîndoiosă, că ori și ce activitate trebue să se 
judece nu după forma esteriără în care s’a să
vârșită, ci după resultatele ei reale.

E vorba aci, dăcă părinții sinodului au 
aflată mijloculă d’a se înțelege între sine cum 
se cade, spre a înainta câtă mai multă scopulă 
ce-lă urmăresce o asemenea instituțiune, precum 
și d’a întări legăturile ce trebue să țină într’ună 
mănunchiu tdte elementele, cari constituescă bi
serica, și d’a le insufla încredere.

Ca să fimu drepți, trebue să mărturisim!! că 
argumentele aduse în raportulă amintită în pri
vința acăsta suntă prea slabe spre a ne însufla 
credința, că ’n adevără lucrurile au pornită spre 
bine. Amu dori ca faptele viitore să dea drep
tate păreriloră optimiste. Pe faptele presente 
însă forte puține speranțe vomă pută întemeia și 
dreptă dovadă vomă releva numai unulă, pe care 
raportulă l’a retăcutu cu totulă, fără ’ndoială nu
mai pentru ca să nu conturbe armonia păreriloră 
esprimate în elă, și acestă faptă privesce atitu
dinea sinodului față cu hotărârile sale din anulu 
trecută în cestiunea ajutorului de stată.

Este încă viuă în memoria fiecăruia hotărâ
rea ce a luat’o sinodulă în anulă trecută cu pri
vire la ajutoruiă de stată. Era atunci părerea 
multora și și a năstră, că sinodulă primindă cele 
4000 fl. puși la disposițiunea Metropolitului și 
refusândă numai cealaltă sumă a deschisă numai 
o portiță pentru paralisarea totală a concluseloră 
sinodale în acăstă privință.

Parte din preoți au primită ajutorulu din 
mâna ministrului, din causă că nu li s’au adusă 
la cunoscință conclusele sinodului din annlu tre
cută. Sinodulă de acuma constatându acestă 
faptă, în locă d’ași esprima nemulțămirea față 
cu procederea consistorului, ia o hotărâre de na
tură a produce și mai mare confusiune în acăstă 
cestiune. Ba mai multă, Metropolitulă a decla
rații însuși, că chiar în interesulă bisericii a aflată 
de lipsă a nu esecuta conclusele sinodului din 

anulă trecută, și cu 23 contra 16 voturi sino
dulu a aprobată purtarea căpeteniiloră bisericesc!.

Astfelu.. amă ajunsă a nu mai sci ce este 
conclusulu sinodului și ce nu. Și acestă confu
siune credemă că nu servcsce nicidecum spre a 
da lucruriloră o bună direcțiune, cu atâtă mai 
puțină spre întărirea autorității bisericesc!.

A mai hotărâtă încă sinodulă din anulă 
acesta^ ca să aștărnă tătă cestiunea ajutorului 
de stată congresului națională bisericescă, spre 
a întreprinde .pașii de lipsă pentru înlăturarea 
știrbire! autonomiei bisericescl.

După ce din amânări și din speranțe nu 
mai eșimă, să sperămă și de astădată, că multă 
amânatulă și acum speratulu congresu națională 
bisericescă ală Metropoliei ndstre greco-orientale, 
va pune odată capătă confusianiloră, ca lucru
rile să se pătă întărce spre bine. 

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

(Fine )
In a doua categoria a scuseloră aparține căutarea 

unuia căruia să i se încarce în spinare tote păcatele. 
Ministrulă-președinte a contestată acăsta, dăr pressa gu
vernamentală inspirată aruncă păcatele în spinarea căi
loră ferate, respective în spinarea fostului directoră ge
nerală ală acelora. (Aplause’n stânga; contraziceri în 
drepta.) Dăr în acăstă afacere responsabilitatea cade es- 
clusivă asupra ministrului comunicațiunei. (Vii aprobări 
în stânga.) Ca (apă păcătosă caută guvernulă a înfățișa 
și pe intriga națiune și chiar pe oposițiunea, care ase
menea ară fi esercitală presiuni asupra guvernului cu 
privire la sporirea cheltueliloră. Asta trebue s’6 ^res
pingă cu hotărîre. (Vii aplause’n stânga.) Noi numai 
acolo amă cerută dotațiunl mai mari, unde era nevoiă 
de ridicarea bunei stări a țării, dăr de cheltueli risipitore 
totdăuna amă avertisată. (Vii aplause’n stânga.)

A treia categoriă de scuse stă în fărte slabă legă
tură cu cestiunea; aci e vorba numai d’a prepara spi- 
ritele. Căci dăcă ministrulă președinte s’a provocată la 
strînsa legătură ce-lă lăgă la majoritate, asta n’are ni
micii cu creditele suplimentare. (Aplause’n stânga.) Gu
vernulă se laudă cu sinceritatea, (jicendă că proiectele 
de credite suplimentare le-a presentată din pură fran- 
cheță, căci cheltuelile în plus le-ar fi putută justifica la 
ultimele socoteli finale ale aniloră respectivi și atunci 
n’ar mai fi fostă nici o larmă. Asta nu-i așa. Tote 
simptomele arată, că guvernului îi trebue bani și că elă 
nu’șl pole procura altfel! bani, decâtă aducendă aceste 
proiecte. De aci nasce sinceritatea. Câtă de îndreptă
țită e acăstă părere se vede și d’acolo, că guvernulă 
fusese împuternicită să realiseze succesivă, după cum 
voră progresa lucrările, împrumutulă pentru regularea 
Raabului. Ei bine, nici o lovitură de sapă nu s’a dată, 
și guvernulă a și realisată întregă împrumutulă și deja 
l’a și cheltuită. Nu din sinceritate, ci de nevoiă s’au 
adusă proiectele. (Vii aplause’n stânga.) Ca să pre
pare spiritele, ministrulă președinte s’a provocată plină 
de demnitate la simțulă despre sine însuși. Dăr acăstă 
atitudine se potrivesce încă și mai rău, decâtă presupusa 
sinceritate. (Furtunăse aplause’n stânga.) D-lă ministru 
președinte față cu parlamentulă se află într’o situațiune 
nicidecum plină de demnitate. Când ună ministru cade 
d. e. în urma unui răsboiu nenorocită său a unei re
forme neisbutite, încă totă îi mai rămâne păstrată ore- 
care demnitate; dăr când e vorba numai de cesliuni 
bănesci, când micimea și disordinea facă să cadlă minis
trulă, nu e nici o urmă de o sbrte tragică, plină de 
demnitate. (Vii aplause’n stânga.)

Acăsta e situațiunea, acestea suntă scusele, ce con
secințe se potă trage acum din acestea? (S’audlimă!) Ad- 
ministrațiunea, precum s’a văcfută, de anî de tjtle a fostă 
reș, fără sistemă, dămnă de condamnată; scusele nu suntă 
dovedite de hune, Ingreunălore e împrejurarea, că gu
vernulă a spusă sărbătoresce că va restabili ordinea și 
echilibrulă. Acăstă problemă nuși-a îm p 1 i ni t’o, deși 
parlamentulă i-a votată sporiri de dări în sumă de 40

milione. Crisa economică s’a observată deja în 1884 și 
l’ar fi putută îndemna să cruțe. In locă d’a face acăsta, 
tocmai atunci a făcută cele mai mari cheltueli în plus. 
După risipă vine pră târdiu cunoscință și promisiunea de 
îmbunătățite. Ingreunătură cadt,- în cumpănă și mulțimea 
problemeloră neresolvate. In 1875 s’a recunoscută atâtă 
de importantă regularea economiei statului, încâtă s’a 
făcută o fusiune de partide, fiind că ar fi fostă o crimă 
a lăsa țăra nepregătită financiară față cu schimbările 
sorții. (Furtunăse aplause’n stânga.) De atunci au tre
cută (Jece ani de pace, și guvernulă a adusă țăra într’o 
astfelă de situațiune, încâtă nu’șl păte ajuta față cu crisa 
economică, și nu păte corăspunde rugămintei Ardealului 
d’a-i sprijini raporlurile sale de credită. Colonisați în 
vecinătatea unui vulcanii ce clocotesce, nu putemă sci, dăcă 
nu se voră ivi pe neașteptate dile de’ncercare, care voră 
pretinde nu numai sângele cetățeniloră, ci și puterea e- 
conomică și financiară a țării. Sunt convinsă că mo- 
narchia, deși cu amare suferințe, le va suporta; dăr pen
tru care prețu? In urma relei administrațiunî financiare 
suntemă atâtă de slăbiți, cum alte state suntă numai 
după grele răsbăie. Și ministru-președinte mai adresăză 
terii încă și unu avertisment^! Dăr’ ăre ce crimă a co
misă țăra? Nu cumva ea e vinovată de răua economiă 
financiară? Eu aprobă avertismentulă ce l’a adresată 
ministrului-președinte deputatulă Iranyi. (Furtunăse a- 
plause ale oposițiunii.) Unui guvernă ușuratecă și risi- 
pitoră nu’i putemă încuviința nici unu bană și nu pri- 
mescă proiectele. (Furtunăse aplause.)

Ministrulă Tisza t^ice, că nu’i adevărată, că vrea 
s’arunce păcatele în spinarea altuia, mai cu sămă că a 
accentuată însemnătatea rețelei căiloră ferate și a arătată 
și momentele ce potă servi ca scuse pentru cașurile de 
disordine d’acolo. Responsabilitatea nu se aruncă asupra 
direcțiunii căiloră ferate, căci ministrulă de comunica
ți une a spusă espresă în comisiune, că’șl ia asupra sa 
tătă răspunderea. întregă guvernulă chiar e responsa
bilă. Cânds ună ministru cere sentința camerei, asta e 
sinceritate, ăr’ nu să se retragă pentru șăptele din culoare. 
Mai bine să cadă ună guvernă pentru câteva miliăne în 
modă ridiculă, decâtă cu căderea’i tragică să cadă și 
patria. (Vii aplause’n drepta.) Nu pentru că e ărbă 
urmăză guvernului maioritatea, ci pentru că vede cine’i 
șede în față. (Vii aplause și aprobări în drăpta.)

Proiectele negreșită că s’au votată, pentru că ma
jorității îi era tămă că perde putina cu miere.

O demonstrațiune în Reiclisratli.
Cu ocasiunea discusiunei legei glăteloră în 

camera seniorilor!! (Herrenhaus) din Viena, fos- 
tulu ministru, cornițele Richard Belcredi, a 
terminată discursulă său cu o apostrofă — în 
formă de panegirică asupra armatei, care fu 
primită de seniorii austriac! cu aplause demon
strative. Elă dise adecă în ședința de Vineri:

„O podăbă a acestei camere, o podăbă a flăcărui 
patriotă austriacă este de a prețui și stima armata 
ca pe ună zidă apărătoră în contra inimiciloră din afară 
ficape o scumpă pepinieră spre cultivarea 
sentimentului viu pentru imperiu (Aplanse.) 
Mai este însă o podobă a acestei camere și o podobă a 
flăcărui patriotă austriacă, de a nu uita nicl-odată, că 
spiritulă, care trăiesce în acestă mare corpă ală arma
tei, spiritulă onorei comune, ală comunei cultivări a fi
delității cătră împărată, că acestă spirită este, care dă 
prețulă său zidului de apărare și care oferă puterea lui 
roditore sentimentului pentru imperiu, și acestă spirită 
este, care îșî află cea mai nobilă espresiune în fidela și 
plina de pietate memoriă a morții eroiloru ce s’au jert
fită. (Aplause sgomotose demonstrative în totă camera.) 
Acestea suntă legăturile tari, cari țină la olaltă puter
nica j construcțiune și aș (jice cu bărbatulă de 
stată, că este mai multă ca o crimă, este o greșilă 
de a slăbi aceste legături. (Bravo! Bravo!) T6te da
rurile legiloră și ale bugeteloră, cu cari este întâmpinată 
armata, de ar fi aduse ori câtă de bucurosă și în ori 
ce mare măsură, ele voră fi, domnii mei, aduse fără 
folosă, ba voră deveni chiar o adevărată risipă decă nu
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va fi ferita spiritulu militară de sguduiri. (Bravo! 
Bravo!) Decă nu-lă vomă îngriji și apâra cu delicateța 
adevăratei iubiri de patriă (Bravo! Bravo!). înaltă ca
meră ! In sensulă ac’esta și totodată ca ună omagiu pen
tru nobilulu spirit u alu armatei, vă rogă să primiți 
acestă proiectă de lege. (Aplause sgomotose și înde
lungate.)

Apostrofa acdsta, cu care a terminată co
rnițele Belcredi discursulă său, este răspunsulu 
ce-lu dau seniorii anstriaci la declararea ce 
a făcut’o în camera maghiară în afacerea de- 
monstrațiuniloru dela Buda, ministrulu-președinte 
Tisza. Acăsta o asigură tdte foile din Viena și 
acăsta se vede din cuprinsulă cuvinteloră de mai 
susu destulă de lămurită.

Scimă că d-lă Tisza între aplausele camerei 
ungare a numită procederea generalului Ianski, 
care în fruntea oficeriloru imp. din Buda a de
pusă o cunună pe mormentulă generalului Hentzi, 
căzută la 1849 în lupta de apărare a cetății 
Buda, a numit’o „procedare necorectă și fără tactil11 
și a adausă, că acăsta e și opiniunea cercuriloru 
militare hotărîtore până și in sferele cele mai înalte.

„Oposiționalulu „Pești Naplo,“ a adusă în
dată scirea că pentru ca să pătă face acăstă de
clarația d-lă Tisza a primită mai întâiă o împu
ternicire telegrafică din partea Majestății Sale.

„Pester Lloyd" a răspunsă, că d-lă Tisza 
n’a avută lipsă de-o împuternicire specială, dăr 
că densulu cunăsce părerea cercuriloru hotărîtăre 
și este așa de sigură de ea, încâtă a putută să 
se pronunțe așa de categorică fără a face mai 
înainte întrebare. Celelalte foi guvernamentale 
s’au grăbită de a confirma acăsta, făcendu elo- 
giuri d-lui Tisza pentru „făia cea albă" ce a 
primit’o dela Regele. „Pester Lloyd" a mai a- 
dusu înainte ca dovadă, că au trecută deja patru 
dile dela declararea d-lui Tisza și nu s’a întâm
plată nimică ce ar pută să dea ansă a se crede 
că cercurile hotărîtăre nu ară aproba acesta de
clarare.

Ei bine, a sosită și a cincea di și în acăsta 
di maturulă corpă ală Senioriloră austriac!, în 
care suntă representate tote căpeteniile armatei, 
desavuăză în modă demonstrativă cuvintele des- 
aprobătăre, ce le-a rostită d. Tisza la adresa ge
neralului Ianski.

„Fremdenblatt“, organulă cercuriloru compe
tente militare, scrie următărele despre manifesta- 
țiunea din vorbă a Senioriloră, pe care o nu- 
mesce „o manifestațiune importantă a patriotis
mului austriacă": ,

„Aprobarea generală ce au întîmpinat’o cu- ( 
vintele lui Belcredi în ședința de adi a camerei , 
Senioriloru, dovedescu, că aceștia sciu apreția im- , 
portanța lucrului. Bărbații din acăstă cameră nu 
potă fi bănuiți că ară avă pofta de- a face de- 
monstrațiuni fără de tactă și totuși s’au folosită , 
cu entusiasmă de ocasiune de a da espresiune ( 
sentimenteloru ce au mișcată în aceste (jile pep- c 
turile Austriaciloră".

„Lupta în contra armatei comune nu s’a 
terminată în Peșta, de când cu declararea pon- i 
derăsă a ministrului-președinte, care a dată peste [ 
măsură satisfacțiunea cerută de „patriotismulu" s 
d-loră^ Ugron, Szalay și a cetei loră de pe strade. , 
Numele Ianski și Hentzi se cităză încă mereu în i 
colănele diareloră radicale, încă suntă în deplină s

! activitate acei publiciști, cari se ocupă cu aceea 
i d’a pângări memoria morțiloră, de a profana mo- 
- numente, și pentru Lunea viităre, este anunțată
■ ărăși o interpelare, care va cere delăturarea mo- 
î numentului lui Hentzi. Mai sci, p6te că după
■ acăsta va urma încă o solemnă devastare a mor- 

minteloru din cimeteriulă militară."
„Lumea din afară a privită cu mirare la 

i aceste evenimente din Pesta. Unde, pentru Dum- 
! nedeu, să mai oferă ună asemenea spectaculă
■ propriei armate, unde, pentru Dumnedeu, să pdte 
s ofensa armata propria fără contradicere din vre-o 
i parte, fără apărare, cum s’a întâmplată în Peșta?.."

„Fremdenblatt" ia apoi în apărare fapta 
generalului Ianski și a oficeriloru, cari împreună 
cu elă au onorată memoria „generalului împără
tesei! “ care a cădutu „servindă causa monar- 
chului său," la 1849, și repetă că lumea din 
afară a trebuită să se mire, că în aceea ședință 
a parlamentului ungurescă, în care. generalulă 
Ianski și oficerii de geniu din Pesta, au fostă 
așa de aspru criticați din partea ministrului, 
despre „faptele de pe strade ale junimei univer
sitare politice pline de speranță nu s’a disă 
nici o vorbă." In fine salută cu bucurj^ și cu 
satisfacțiune manifestațiunea Senioriloră austriac! 
pentru armată și spiritulă ei.

„Neues Wiener Tagbl." dice că dela 1867 
se întâmplă acum pentru întâia 6ră, că se arată 
o asemenea divergență de sentimente și păreri 
între cele două parlamente ale monarcliiei.

SOIRILE PILEI.
Generalulă Ianski, în contra căruia au demonstrată 

studenții din Pesta, a cerută să fiă transferată. Se vor- 
besce că cererea i se va primi, și va fi trasferată la 
corpulă din Galiția.

—x—
In Monos-Petri, comit. Bihorului, au arsă, Vineri 

a fostă săptămâna, într’o jumătate de oră 32 case și 70 
edificii laterale. Câțiva copii se jucaseră într’o curte 
de a nunta și voiau să pregătescă ospățulă. In scopulă 
acesta aprinseră o grămăjoră de paie, flăcările cuprinseră 
gardulă și astfelă acele edificii au fostă prefăcute în 
cenușă.

—x—
Notarulă din Sandorhaz, Ștefană Szemes e urmărită 

pentru defraudare de bani publici.
—x—

In Bielany, aprăpe de Cracovia, s’au făcută în 
săptămâna trecută probe de împușcată cu turele (cupole) 
cuirasate în presența șefului autorității militare. Locuitorii 
au trebuită să se retragă în depărtare de 9 chilometri 
spre a fi feriți de nenorociri.

—x—
După cum află »Epoea« br. Mayr, ambasadorulă 

Austro-Ungariei în Bucuresci, a remisă guvernului română 
o cerere pentru prelungirea convenței încă pentru 30 
(Jile. Guvernulă română nu s’a pronunțată încă.

—x—
Benumiții gimnastici români și profesori de gim

nastică, d-nii Moceanu și Velescu din Bucuresci, voră 
pleca în Iuniu spre Calcula. In călătoriă se voră opri, 
spune „România», la Constantinopolă, Alexandria, Cairu, 
Port-Saidu, Adenu și Bombai, unde voră da câte trei 
representațiuni, fiindă angagiați mai dinainte. La întorcere 
se voră opri Ia Cipru și la Atena.

„Telegrafulă*  din Bucuresci spune, că consiliulă de 
miniștri a luată decisiunea d’a espulsa de pe teritorulă 
României pe evreulă Iosefu Ullmann, domiciliată la 
Tulcea. Acestă evreu s’a dovedită a fi ună agentă 
secretă ală unei societăți israelite din străinătate, care 
încerca a turbura ordinea publică.

*) Tcetonulu (tectona gramlis) este unu arbore din ținuturile tropice cu 
loinnii ușoră dară forte tare și olasticu. Lemnul» acestui arboro se întrcbuințdz.ă 
multă la facerea corăbiiloru.

—x—
Tragerea loteriei Ateneului din Bucuresci se va 

face în diua de 22 Maiu.
—x—

Teatru ungurescă. Astă sără se va juca: »Zilah 
Herczeg», dramă în 4 acte, de Claretie. Venitulă este 
destinată în favorulă d-nei Matilda L. Veress

Cougregațiunea comitatului Carașft- 
Severînft!

Lugoșă, 23 Maiu 1886.
Onorate D-le Redactoră! In filele de 20 și 21 a 

1 c. s’a ținută adunarea ord. de primăveră a comitatului 
Carașă-Severină. De astă-dată adunarea municipală a 
fostă forte slabă cercetată, cu tâte că multe puncte de 
interesă erau la ordinea cjilei. Așa să vede că nu numai 
Români — ci și omeni de ai celoră dela cârmă cu ju
decată mai sănetosă — au începută a se sătura de con- 
stituționalismulă ungurescă și de practisarea lui și în co
mitate. Și cum și să nu se sature, când numai o do
rință să respectă — ca în tâtă țera — și în adunările 
municipale ale comitatului Carașă-Severină, dorința pre
mierului Tisza, întrupată în pașa dela Aradă, Tabaydy.

E semnă fârte tristă pentru o țâră, în care cetățenii 
începă a deveni indiferenți față cu afacerile ei cele mai 
momentose. Ar fi forte de recomandată ca puternicii 
(Jilei cei mari ca și cei mici să nu le trâcă cu vederea 
acestea.

Deschidendu-se adunarea prin Cornițele supremă 
Tabaydy, primulă punctă din programulă dlilei a fostă: 
Raportulă vice-comitelui. — După cetirea acestui raportă 
mai lungă decâtă o di de veră, întunecată și compli
cată se scdlă d-lă adv. din Lugoșă Coriolană Brediceanu 
și face observările sale cu privire la densulă cam în 
modulă următoră:

După cum amă putută constata din congregaț.iune 
în congregațiune raportulă vice-comitelui devine iotă mai 
lungă, der nu pentru-că ar tracta mai esactă și mai în 
detailă ramurile administrațiunei, ori pentru că s’ar es- 
tinde peste tote sferele de activitate ale organeloră sub
alterne, ci pentru că cuprinde în sine atâtea nimicuri 
er’ adevărurile așa de mistificate-să într’cnsulă și țesătura 
ui atâtă e de complicată și întunecată, încâtă omulă pe 
ângă cea mai mare încordare și bună-voință nu se pâte 

orienta din elă. De aceea recomandă, ca pe viitoră 
d-lă vice-comite să cerce a face ună raportă mai gene
rală, mai măduosă, ca așa fiă-care ascultătoră să-și p<5tă 
ușoră câștiga o iconă câtă se pâte de clară despre func- 
•.ionarea organismului administrativă.

Adauge mai departe: Că suspendările și căușele 
disciplinare dintre amploiați, în locă să scadă, pe di ce 
merge se totă înmulțescă și pare că-i făcătură, că totă 
dintre omenii d-vâstre. fîtă pe cine a-țl alesă ! Vedeți 
cum să resplătâsce esclusivitatea cu care a-ți făcută ale
gerile! Omeni onești cualificați nu v’au trebuită pentru 
că au fostă Români, ci a-ți pusă unde numai a-țl pu
tută „barați» și »koma“ numai pentru că suntă Unguri 
ără considerare ori de- au cualificațiune ori nu, ori de 
merită pâne ori ba. Călcarea de legi, abusurile și ne- 
gligințele cu tâtă protecțiunea, cu totă nepotismulă, nu 
e puteți ascunde.

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

într’una din dile însă, ducându-sc barbatulă cu 
nu sciu ce trebă afară din orașă și rugând-o prietinulă 
din nou să-i tălmăccscă istoria pesciloră, ea nu se mai 
putu stăpâni, și disc: „Iată, îți voi arăta, de unde am 
scosă pescii, dar nu care cumva să spui la vre-o ființă 
pămentenă ceea ce vei vede, căci altfclu se pdte în
tâmpla unu rău grozavă atâtă mic, câtă și nouă 
tuturora. “

Prietinulă, poftitorii să scic taina pesciloru, fă
gădui că nu va spune nimenui nimicii, și nevasta ușoră 
de minte îi arătă isvorulu. Văilendu elă atâta frum- 
sețe de pescc, nu se putii stăpâni de a întinde mâna, 
ca să prindă unulă din ol, dar atunci ce să vetjî?.... 
„Muzimu", spiritulu care locuia în fântână, se măniă, 
frumosulu și roditorulă șest! începu a se cufunda, fân
tâna se lăți totii mai multă, până când în sfârșită aco
peri totă șesulă de mai ’nainte. Așa s’a făcută laculă 
Tankanika.

Stanley îdgriji, ca deosebitele părți ale luntrei 
„Lady Alice", care fuseseră aduse pe umeri de Vang- 
vana și de Vanyamvczi, să se înciscăleze ' erăși la-o- 

laltă. După aceea mai împrumută dela guvernulă din 
Ugigi o luntre marc „Meofu", care era făcută din- 
tr’unu tectonă uriașă.*)

In 11 Iunie tote cele de lipsă pentru călătoriă 
erau gata. Stanley îșî alesese ca tovarăși totă omeni 
tineri, sdraveni, sprinteni și credincioși.

Locuitorii din Ugigi se temeau, că „Lady Alice," 
care li se părea de totă șubredă, nu se va pute îm
potrivi valuriloră năvălitorc ale lacului.

„Băgați de semă, băgați de semă!", îi strigară lui 
Stanley și soțiloră săi mulți din cei ce se aflau pe țer- 
mure, când vasulă lucrată în Europa începu a se 
depărta.

La începută călătorulă nostru nu avea nimică nou 
de vădută, dedre-ce elă mai fusese spre sudă până la 
ună punctă dre-caro împreună cu Livingstone și vă- 
duse lucrurile mai de căpeteniă. In curendă însă se 
iviră ținuturi, lui până acum necunoscute.

Deluri acoperite cu păduri variau cu șesuri găl
buie. Mai încolo se vedeau munți estinși, ale căroru 
stânci se perdeau în valurile lacului. Țărmuril aci 
aveau unu aspectă prietinescă, aci stâncile cele înalte 
le dau o înfățișare de totă sălbatică.

Călătorii noștri trecură pe la îmbucătura lui Ma- 
lagarazi celui repede și pe lângă a rîului Rugufu. In 
regiunea, în care se varsă acestă rîu, dise unulă dintre 
însoțitorii lui Stanley, care fusese înainte prin locurile 
acestea împreună cu Camcron: „Când am mai fostă 
aici cu celălaltă omu albă, am poposită pe o limbă 
de pământă, care acuma este sub apă. In adevăru 
Tankanika înghite uscatulă, vădândă cu ochii!"

Și aicea se adeveri, ceea-ce constatase Stanley în 
Ugigi, că adecă laculu cresce din ce în ce totă mai 
multă. Mai încolo elă avu din nou prilej ă să se con
vingă despre adevărulă părere! sale.

Ajungândă la ună promontoriu stâncosă, Stanley 
constata după mai multe semne, că aici laculă a tre
buită să fiă împărțită printr’ună șiră marc de stânci în 
două părți deosebite, într’una sudică și într’una nordică. 
De bună semă apa înălțându-se totă mai multă a ruptă 
cu timpulă acestă zăgază puternică, seu l’a înecată cu 
desăvârșire. Dela promontoriu spre sudă laculă deve- 
nia totu mai îngustă, așa încâtă pe vreme bună se putea 
vede dela ună țermure pănă la celălaltă.

In 4 Iuliu ajunse călătorulă nostru și cu soții săi 
la sătulă Moangala așezată la partea de miadă-di a țăr- 
murelui vestică ală lacului. Și aici se putea băga de 
semă binișoră, că laculă cresce în continuă.

„Să ne mai plouă încă odată, și vomă fi siliți să
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Der dâc-ă nia-țl fi lăsata și pe noi să ajungemă în 
comisiunile disciplinare, în comisiunea de scontrare, ca 
să vedemh de aprăpe ce facă amploiații, și să putemîî 
să-i tractămă drepții și neparțialfl!

Ce credeți d le comite și vice-comite! ? nu ar fi de 
<}ece ori mai mulțî amploiați pe lista celoră cu pedepse 
disciplinare? Și pentru personele și pentru ocrotirea râu
lui răspunderea pe D-vostră cade și aprăpe tare e 4>ua 
de răspundere. (Va urmâ.)

Turnulfl roșiu, 18 Maiu st. n.

Sântirea unei cruci în o comună săsâscă. In sătulii 
săsescă Monariu (Corn. Bistrița-Năsăudă) se află și câ
teva familii române — cele mai multe lipsite, căci se sus
țină parte ca păstori, parte ca dileri, der se susțină binișoră 
de pe o Ț pe alta. Aceste familii aparțină după religiă 
bisericei gr. cat. din Șomfalău, sată jumătate din Unguri, și 
jumătate din Români. Numărulă familieloră ce se țină de bise - 
rica gr. cat. din Șomfalău este 16, ăr’ ună numără de 
vre-o 3 familii se ține de comuna gr. or. Șomotelnică. 
Poporațiunea săsâscă s’a îngrijită și a dată acestora fa
milii locă de înmormântare. Acestă cimiteriu — fără a 
esagera, încunjurată fiind cu stoboră (palangă) bine făcută și 
cultivată cu pomi, întrece pote multe alte cimiterii româ
nesc! din comune curată române. Micuțulă numără ală 
familiiloră române la îndemnulă preotului administratoră 
ală Șomfalăului a pusă cruceriu lângă cruceriu și și-a 
făcută o frumosă cruce — monumentă, ce represintă pe 
d-lij nostru Is. Christosă răstignită și lângă dânsulă două 
mironosițe. Crucea acesta e din lemnă și s’a sânțilă în 
4 (16) Maiu a. c. p. m. Actulă sânțirii s’a îndeplinită 
de preoții M. Briciu și S. P. Simonă, la espresa dorință 
a familieloră gr. cat. și gr. orientale. In totă timpulă 
ceremoniiloră, poporațiunea săsâscă, mai tată a asistată 
cu cea mai bună și onorifică țînută pănă la fine, admi- 
rândă și lăudândă ceremoniile bisericei nostre. In fine 
după ce crucea a fostă pusă la loculă său în pămentă, 
preotulă S. P. Simonă a adresată celoră presențl o cu
vântare, în care a arătată ce este cimiteriulă, cum trebue 
se fiă îngrijirea și pentru trupurile răposațiloră, ce însem
nătate au iconele și monumentele puse de cei vii în lo 
culă unde dormă cei morțl în Domnulă. Gratuleză tu- 
turoră, celoră ce au contribuită și asudată pentru face
rea crucei, și’șl esprimă bucuria Inimii, că ună poporă 
așa micuță românescă are darulă înaintării și a zelului 
în ceea ce e frumosă, piu și dumnedeescă. Leofteză: 
, Mulțî ani! Orațiunea și-o finesce cu cuvintele: „Să tră- 
iăscă și națiunea săsâscă din acestă sată, care s’a în
grijită de vă-a dată ună locă așa frumosă pentru cimi
teriu !“ . . .

A urmată apoi ună prânijă poporală în decursulă 
căruia Sașii — mai cu semă fruntașii din Monariu prin 
gura unui Sasă bătrână a răspunsă la cuvintele preotu
lui din Șomfalău <j>cendă între altele: «Nouă ne place tare 
când Românii aceștia dintre noi potu face ceva lucru 
bună și D-$eu să-i țină dimpreună cu cinstiții Domni 
preoți la mulți ani! Bine a (jisă cine a disă că multă 
păte face Românulă, când îlă iai cu buna! . . .

E de însemnată că dăcă măre ună Română din 
Monariu, să petrece la gropă mai de multe ori fără clopote, 
căci clopote românesc! nu se află. Și bietulă nostru poporă 
din Monariu e forte îngrijata pentru acesta și și-a exprimată 
acela năcază și cu ocasiunea sânțirei crucei. Cei doi 
preoți au mângâiată pe acestă poporă, care să vede că 
scie și pricepe ce e legea romântscă — promițândă fie
care că se va îngriji a le câștiga nisce clopote câtă de 
mici. îmi vine „volens nolens*  în minte ună casă, când 
adecă repausatulă episcopă rom. cat. din Alba-Iulia Fo- 
garasy a dăruită gratis la 10 familii rom, cat. din ună 
sată, două clopote, vădândă că ei dorescă din totă su- 
fletulă să aibă clopotele loră — papiste. Ore bieții Mo- 
nareni, carî.și noptea visâză de două clopote frumăse bote
zate pe legea loră, nu voră avă noroculă ca vre-ună 
prelată se le dăruiască loră două mici clopote ? Răspun- 
dă-ne aci viitorulă! . . . *Cor.*

Privire istorică asupra trecutului politică 
sociala și naționala al „Ducatului Bucovina".

(Urmare.)
Cu durere trebue să constatămă, cumcă poporulă 

bucovineană încă nu era destulă de pregătită, spre a 
pută face întrebuințare recerută de drepturile, ce i se 
acordase prin grația monarchului. Ba încă mai multă I 
trebue să constatămă cu durere, cumcă străinismulă fu
rișată în sînulă poporului a lucrată din resputeri, și nu 
fără succesă, chiar dela începutulă erei constituționale, 
— spre a sămăna ne ’ncredere în poporă față cu nobi
limea, preoțimea și în genere față cu întrâga inteligință 
națională, și mai cu semă față cu acei bărbați naționali, 
cari erau cunoscuți ca buni și sinceri patrioțl bucovineni, 
legați de țâră și poporă prin nascere, prin lege și chiar 
prin naționalitate! Spre a paralisa folosele constituțio
nale, inimicii noștri confesionali și naționali predicau po
porului nostru neluminată în modulă următoră :

«Nu vă încredeți în boieri și nu-i alegeți de re- 
presentanți ai voștri, pentru că ei voră introduce erăși 
boeresculă, pre carele l’a desrădicată Impăratulă șpre a 
vă ușura pe voi/

«Nu vă încredeți în preoții voștri, pentru că aceștia 
suntă înțeleși cu boierii și nu se gândescă la binele vos
tru, ci se gândescă cum și-ară mai mări sesiunile și le- 
fele, cum ară mai înmulți veniturile parochiale, cum ară 
pute să vă jupescă încă mai bine!

«Nu alegeți pe nici ună învățată de ai voștri, fiă 
elă judecătoră, fiă elă profesoră seu orice ar fi alta, căci 
ei domnindu-se au uitată de poporă și acuma dispre- 
țuindu-lă se rușinâză de elă și caută numai cum I’ară 
pută înșela, amăgi, suge, stârce și mulge, spre a se în
avuți !...«

Ba trebue să constatămă spre nefericirea năstră, 
cumcă și ’n sînulă națiunii și bisericii năstre s’au aflată 
mulțî rătăciți, nepricepuți seu pote chiar vânduți străi
nismului, cari îi predicau poporului în modulă arătată 
mai susă.

Astfelă se întâmplă, cumcă poporulă nostru, chiar 
dela începutulă erei constituționale, nu făcu întrebuințare 
recerută de drepturile, ce i se acordase prin constituți- 
une, nu se încredu pretutindeni și totdeuna în fiii și apă
rătorii săi naturali, ci mai multă în străinii prefăcuțl seu 
în fiii săi cei mai răi, mai egoiști, mai ambițioși, mai 
fără sufletă și mai fără Dumnedeu, c’ună cuvântă, în acele 
caractere mârșave și fără de rușine, cari vândă țeră și 
lege, limbă și drepturi, pe tată și pe mamă . . . numai 
și numai ca să ’șl p(5tă ajunge scopulă: înmulțindu-și 
averea și puterea și, înălțându-se din rangă în rangă, 
să ’șl îndestuleze mândria și îngâmfarea personală!

Astfelu s'a făcută politica la noi în Bucovina pănă 
în anulă trecută 1885, și astfelă ară dori-o unii s’d mai 
facă încă și mai departe, pentru că ei suntă convinși, 
cumcă numai pe asta cale practicată pănă acuma, a- 
decă: ațîțândă poporulă neluminată în contra boierimei 
și preoțimei năstre, în contra inteligenței naționale bine- 
voitare poporului și intereseloră năstre naționale-biseri- 
cesci etc. etc. își potă ajunge scopurile sale egoistice, îșl 
potă satisface ambițiunii și îngâmfării nemărginite, îmbă- 
tândă poporulă cu promisiuni nerealisabile și profitândă 
de nevoea în care se află elă.

Metodă miserabilă: neumană, necreștinâscă și mai 
pre susă de tote, de totă nepatriotică, neromânâscă!

Metodă demnă de cei mai mari trădători de patriă, 
de lege și de naționalitate!

Metodă machiavelistică, carea ne-a redusă la starea 
în care ne aflămă, fiindcă, nepătrun(|ându-o poporulă 

pănă acuma, nici nu încercase de a o paralisa și a o 
respinge cu indignațiune cuvenită!

Metodă otrăvifăre și omorîtăre, pre carea trebue 
să o combată din răsputeri orice sufletă românescă, dâcă 
voiesce în adevără binele patriei, națiunei și bisericei 
nostre!

Metodă, căreia Societatea politică „Concordia*  i-a 
declarată rUsboiu pe vUță și pe mirte!

III.
Ce politică face Societatea politică „ Concordia'1 dela 

constituirea sa și pănă astădi ?
Experiențele, considerațiunile și adevărurile consta

tate mai susă au reclamată imperiosă și au dată în anulă 
1885 ansă la înființarea Societății politice „Concordia11 
în Cernăuți.

Experiențele de pănă acuma ne-au învățată, cum 
că relele, ce otrăvescă, bântue și surpă necontenită și 
sistematică biserica, legea și populațiunea năstră bucovi
neană, — suntă emanate din două isvore, și anume: 
din ună isvoră străină, pe care l’amă pută numi mai ni
merită galițianu-catolicu, și din unulă indigenu-egoisticu- 
mârșavu-ambițiosu-îngâmfată, și totă atâtă de periculosă 
ca și celă dintâiu.

Delăturarea siu celu _pu/mu paralisarea releloră 
emanate din aceste două isvăre șl-a făcut’o societatea 
politică „Concordia» de problema sa principală, pentru 
că numai prin delăturarea său paralisarea loră, vomă 
pute reconstrui și desvolta frăția și încrederea în sînulă 
populațiunii și bisericei năstre ortodoxe-orientale buco- 
vinene, căci unde nu-i unire și încredere, acolo nu păte 
fi nici putere, nu pote fi nici viâță, ci numai stagnare 
său chiar peire.

încâtă privesce delăturarea releloră emanate din 
isvorulă străină galițiano-catolică, apoi societatea politică 
«Concordia11 operăză purcedendă dela următârele prin
cipie :

Noi Concordianii nu voimă și nici nu dorimă, ca 
se se facă siluire limbistică aceloră fii bisericesd buco
vineni, cari, uitându-și limba strămoșiscă, se vedă astădi 
siliți se vorbiscă în o limbă străină, și anume în limba 
veciniloră galițiani, în limba slavonă,—dăr nici nu voimă, 
nici nu putemă rămână nepăsători, când o mână de 
apostoli străini: străini de lege, străini de nămă și sânge, 
c’ună cuvântă: străini de țeră, de biserică și de poporă, 
nizuescu din resputeri se despartă poporulă nostru bu
covineană în doue tabere vrăjmașe, propoveduindu-i cum
plita și otrăvitdrea minciună, cumcă elu (poporulă nostru) 
nu este unulă și același din moși restrămoșl, avendă 
aceeași patriă, aceeași lege, același Dumnedeu!

Nu voimă și nici nu putemă remână neîngrijațl, 
vătjândă aceste țăseturl străine, întreprinse și practicate 
cu scopulă răutăciosă, cu scopulă diavolescă, de-a în
vrăjbi țâra și poporulă, biserica și legea lui și de a face 
cu ori și ce preță din unu poporă doue popăre, din o 
Ură doue teri, din o biserică doue biserici! (Va urma).

DIVERSE.
Frica de divorțu. — La o serată două tinere dame 

stăleu retrase în fundulă salonului și vorbâu încetă: — 
Dăr sci tu, draga mea, ce mi-a spusă soțulă tău eri ? — 
Ce țî-a spusă? țe rogă spune-mi. — MI-a disă că te 
cunăsce atâtă de bine, în câtă îți simte și bătăile ini- 
mei. — Der mă faci să mă cutremură, amica mea! 
Dâcă-i adevărată acâsta, atunci... de sigură c’o să ceră 
divorțulă!....

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

ne dămii joșii colibele și să le aședămu în altă parte,» 
răspunseră locuitorii, când Stanley îi întrebă despro lu- 
crulu, despre care voia să se convingă cu desăvârșire.

,Spre ce parte se îndrepteză apa din Iacii?» îi 
întrebă călătorulu nostru pentru a doua oră.

«Spre miadă-nopte se îndrepteză, dar după aceea 
par’că se întorce spre îndărătu cu mai multă putere 
decâtii mai’nainte.“

„Este pe aicea vre unu rîu, care să curgă spre 
apusă?11

„Noi n’amu audiții nici odată despre unu ase
menea rîu11, răspunseră indigenii.

Stanley nu dote credămentă acestoru cuvinte 
numai așa cu una cu două. Elu. voia să se convingă 
cu ochii săi despre starea lucrului.

Călătorii se îndreptară acuma spre miadă-nopte 
de-a lungulu țermurelui vestică ală lacului. Nu multă 
după ce trocură pe lângă vărsarea însemnatului rîu 
Rufuvu, avură ei a se lupta cu o furtună așa de gro
zavă, cum nu mai văduseră până acum.

„Meofu“, povestesce Stanley, „mai nu se mai 
putea întrebuința, de ore-ce cârma i se rupsese de 
valurile cele puternice. Luntrea nostră europână sbura 
ca o pasăre pe undele întărîtate. Vântulă bătoa cu o 
putere nespusă și valurile de apă vâjeiau, trecândă pe 
lângă noi cu repejune.“

Din norocire „Alice11 isbuti a ajunge într’ună 
sinii micu dar bine apărată. Și omenii din luntrea 
africană nu numai că scăpară cu viață, ci totodată 
reușiră a’și adăposti și vasulii într’unu locă destulă de 
sigură.

Poposindă călătorii noștri într’ună din (jLile în
tr’unu locă de pe marginea lacului, aflară de bine a 
da focă la nesce iarbă, ca să potă ave o privire mai 
deschisă în tote părțile. Cu o iuțelă nespusă se în
tinse foculă pe polelc muntelui în susă, îndreptându-se 
din tăte părțile spre crescetulu lui. Chiar și după trei 
dile mai ardea cu 25 chilometri mai spre miadă-nopte, așa 
încâtă noptea străluciau flăcările până la o depărtare 
însemnată.

Lățirea acesta de totă repede a focului provine 
de acolo, că în părțile acestea pe timpulă ploiloră ră
sare din pămentă o iarbă așa de mare, încâtă în cu
rând se face ca trestia de grăsă și ajunge până la o 
înălțime de 4 și Va metri. In anotimpulă sccotosă 
acestă iarbă se uscă așa de tare, încâtă o singură 
scânteia este în stare a o preface la momentă lntr’o 
mare de flăcări. Trosnetele și pârâiturile pricinuite de 
flăcări semănă întocmai cu sgomotulă ce l’ar face două 
regimente de' infanteria, luptându-se unulă cu altulă.

De-a lungulu părții mai înguste sudice a lacului 
Stanley nu găsi nici o scurgere. Spre nordă’ însă te- 

renulu devenia totă mai șesă, și astfelu era cu putință, 
ca aici să se găsescă vre unu loch, pe unde apa din 
Tankanika să trecă într’altă parte.

In 15 Iuliu ajunse espedițiunea la gura rîului 
Lukuga, despre care susținuse Cameron că conduce 
apa din Iacă în rîulă mai mare Lualaba. Deși mer- 
sulă apei nu sc putea observa destulă de bine, totuși 
călătorulu nostru se convinse, că acestă rîu nu duce 
nici-decum apă din Iacii, ci dimpotrivă îi aduce. Prin 
urmare nici aicea nu putea fi vorba de vre-o scurgere. 
Greșala lui Cameron se putea jscusa cu aceea, că în 
adevării nu era ușorii de constatată, spre ce parte se 
îndrepteză apa din rîu. De ore-ce cursulu apei este 
câtii se pote do lină, este probabilii, că dâcă laculu 
va cresce și mai tare, apa lui se va îndrepta spre 
Lualaba pe albia rîului Lukuga, așa încâtu acesta îsi 
va schimba cu totulii cursul ii seu. Acesta a foștii re- 
sultatulii, pe care l’a aflată călătorulu nostru în urma 
cercetărei rîului, despre care e vorba.

In 21 Iuliu călătoria se continuă mai departe spre 
nordă. Ținuturile, și până acuma destulă de romantice, 
începură a ave o privire din ce în ce mai imposantă. 
Șirulă de munți Goma se estindea grandiosii, câtă 
puteai vede cu ochii.

(Va urma.
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Cursul u la bursa de Viena
29 din Maiă st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 105,10
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95 85 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare ....... 154.—
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.60

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vină ung........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 119 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 85.05 
Renta de arg. austr. . . 85.40
Renta de aură austr. ., . 117 25 
Losurile din 1860 . . . 139 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 879 —
Act. băncel de credită ung. 288.25 
Act. băncel de credită austr. 281.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

Bursa de Bucuresel.
Cota oficială dela 17 Maiii st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . — _ —
Renta rom. amort. (5°/0) 94Va 95Va

> convert. (6%) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104— 105—

> „ » (5°/o) • 87— 88—
> » urban (7%) . . 99Va lOOVs
> > (6%) • 92— 93—
» > (5%) • ■ 82— 83—

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 i/a 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 03 Maiu st. n. 1886

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.66 Vend . 8.69
Argint românesc................. . > 8.60 • 8.65
Napoleon-d’orI..................... . > 9 98 * 10.02
Lire turcesc!......................... . » 11.27 11.30
Imperiali............................. . » 10.26 » 10.29
Galbeni.................................. . » 5.90 > 5.94
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!..................... . » 123. > 124.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 60—1885.

Luni, a doua di de Rosalii, în (2) 14 Iuliu 1886 înainte de amiadl 
Ia 10 6re să va. arenda prin licitațiune pe 6 ani unulu după altulu, în- 
cependu din tdmna anului curentă 1886, Stupina de lângă Bârsă, 
proprietate a Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae din suburbiulu 
Scheiă în Brașovu, — fostă odinidră a lui Kristof — și care stupină 
cuprinde peste totu circa 100 jugăl’e.

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

Condițiunile arendărei să potu ceti la Epitropulu Domnulu Ioane 
A. Navrea, în suburbiulă Scheiti.

(3-6) Epitropia parochială
a bisericei române ort. res. dela St. Nicolae.

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

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro-Ungaria'.

pe trei luni..........................................3 fl. —
„ șdse luni..................... ..... . . 6 fl. —
„ unu anu........................................12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .....................................10 franci
„ șese luni . .   20 ,,

,, unu anu..........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

Mersulu trenurilorU
pe linia l*re<iealii-Budapesta  și pe linia Teiiișifc-Aradii-IBiidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

I?redealii-Biidapesta Budapesta—IPredealii

BucurescI

Predealâ (
(

Trenă 
de 

persâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuB

Trenu 
omnibus

Timișă

Brasovtt

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușii 
Aiudă 

^Vințulă de 
Uioraj 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

susă

k 
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

( 
(

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

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
303
5.08
5.35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

6.00

3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahtda
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de 
Aiudă *
Teluțft 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovfi

Timișă

susă

Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

(
(

/

(

(
(

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibiu

Trenă
i de

persâne

Trenă 
omnibua

— — — 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 —
— — 1.2.43 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 Kbniges.& Kopony, ZernescL

Teiușik- Iradik-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

•„ Trenu Trenă Trenă de Trenii de Trenu
omnibus omnibus persâne persâne accelerații omnibua

Teîușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 -1- ___

Alba-luiia 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 oZOliiOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 •— 6 19
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
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 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin . 5.09 — b.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
Glogovață 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 Șibotă 10.34 — 12.53

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 | jTeiușft 12.05 — 2.24

Aradft-'ffiEsaișdra Simeria (Piski) Petroșani

Trenti Trenfi de Trenu de Trenii de Trenă Trenă
omnibus persâne persâne persâne omnibua omnibus

Aradd 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgli 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 '4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Bamța — 3.35 6.07
Timișdra 8.42 — 10.09 Petroșeni — 4.04 6.39

Timișâra-Aradfit Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenii Trenă Trenă
persâne persâne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș^ra 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 —
N6meth-Sâgh ' — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
A radulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


