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Demonstrațiunile din Pesta nu mai voru să 

încete. Ele s’au repetatu. de Sâmbătă în fiecare 
di și au luatu dimensiuni atâtiî de mari în dilele 
din urmă, încâtu poliția n’a mai biruitu și a 
trebuitu să intervină cliiar și armata spre resta
bilirea liniștei.

Ministrulu președinte Tisza răspundândil unei 
interpelări a stângei estreme asupra purtărei bru
tale a poliției față cu demonstranții, a trebuită 
însuși să recundscă că aceste demonstrațiuni re- 
pețite mai multe (|ile succesivii suntu de natură 
a compromite cliiar și prestigiulu unui stată mai 
puternicii ca Ungaria.

Dăcă este ca să judecămă după opiniunile 
pressei din Austria și din afară, prestigiulu gu
vernului Tisza în adevăru a suferită o sgudui- 
tură mare în dilele acestea.

Foile maghiare fără deosebire au susținută 
că protestulă camerei Senioriloru din Viena con
tra demonstranțiloră unguri a isvorîtă din sî- 
nulă partidei reacționare, contrare dualismului. 
Față cu temerea ce o au Ungurii de reacțiune 
va fi de interesă ca să cundscă cetitorii noștri 
și părerea unui organă, care representă ideile 
cercuriloră nemulțămite cu dualismulu.

„Vaterland“ dela 31 Maiu publică sub 
titlulă „Simptome îngrijit6re“ unu articulu da
tată din Budapesta, în care se dice între altele:

„Din coldnele Ziaristicei ndstre vorbesce atâta 
îngâmfare și aroganță, încâtă numai cu cea mai 
mare îngrijire p6te privi omulu la desvoltarea 
viitdre a lucruriloră. După părerea acestoră 
dmenî, monarchia ndstră adl numai atunci în- 
semnăză ceva, dăcă aici în Ungaria va rămână 
stăpână liberalismulă maghiară șovinistică unită 
cu capitalismulu jidovescă. Acești doi aliați, 
Zicu ei, „au salvată11 Austria în 1866 și numai 
aceștia suntu chemați d’a o conduce și mai de
parte după interesele loră speciale. Dăcă ceilalți 
s’ar împotrivi, atunci acești momentani stăpâni- 
tori amenință cu secesiunea și desfășură stăgulă 
Kossuthianismului. “

„Nu voimu să cercetămu încâtă o asemenea 
îngâmfare este resultatulă alcătuiriloră anului 
1867; nu voimă nici a atinge căușele pentru 
cari pănă acum s’a privită cu liniște mersulă 
acestoră lucruri; dăr suntemă datori ca celă pu
țină acuma să judecămă serios ă stările și relațiu- 
nile și să procedemă după acăstă judecată. “

„Ceea ce a făcută dualismulă dela 1867 în- 
cdce din monarchia ndstră o dovedescă destulă 
de clară demonstrațiunile actuale în parlamentă, 
în pressă și pe strade. Acestă dualismă a să
pată între Cis și Trans o prăpastia, care din ce 
în ce se măresce, și în urma acăsta sentimentulă 
de solidaritate s’a răcită totă mai multă și a tre
buită să dispară. “

„Complecta separare a întregei vieți de stată 
și sociale interne, mai alesă și isolarea complectă 
a instxucțiunei și educațiunei, au dată nascere 
acelui spirită de secesiune, care privesce în Ra- 
koczy și în Kossutli idealurile sale. Esercitarea 
neturburată a puterii de stată în mânile libera
lismului maghiară șovinistă a strivită de pămentu 
t6te elementele nemaghiare și așa dicendă le-a 
abătută cu forța dela idea unitară a imperiului 
și le-a împinsă partea cea mai mare în direcți
unea nisuințeloră centrifugale, așa că adl sperăză 
a-șl afla mântuirea mai multă afară din Ungaria 
decâtă în interiorul^. ei.“

„Același liberalismă maghiară șovinistică 
atotputernică înglodi țâra, printr’o economiă ușu
ratică, pănă ’n gâtă în datorii, impuse poporu
lui nisce sarcine publice ne mai pomenite pănă 
aci și organisă o administrațiune scumpă și gre- 
6iă, căreia nu-i afli păreche și care abia satis
face celoră mai modeste pretențiuni. Ună le- 
gionă de funcționari au inundată țâra, a căreia po-

lorațiune indigenă emigrdză în străinătate cu ghio
tura, pentru că pământulă bine-cuvântată ală 
Jngariei nu-i asigură esistența. Și acdstă țâră 

sguduită în privința financiară și economică, cu 
o poporațiune care în mare parte este dușmană 
a stăriloru domnitdre, acâstă țâră după cum strigă 
șoviniștii, să fiă celii dintăiă, dăcă nu singurulă 
sprijină ală monarchiei ndstre! ?“

„E vorba de o vechiă, multă practicată și, 
durere, nu arareori reușită apucătură: o mână 
de diariști și parlamentariștl se unesce cu plebea 
de pe strade, ca să facă demonstrațiuni lărmui- 
;6re și’șl arâgă a vorbi și a lucra în numele 
„națiunei“. Ore va reuși și de astă dată acâstă 
manevră ? Sperămă că nu, pentru că sverco- 
irea acestoră dmenl în fondă totuși nu este 

decâtă efectulă temerei loră de urmările propriei 
jurtări. Ei au adusă țâra, în cursulu unei ad- 
ministrațiuni de 20 de ani, într’o stare care 
trebue să umple de grdză pe fiece privitorii ne- 
jreocupatu. Acâstă stare nu se mai pdte cocoloși 
său cârpi. Dăr cu încetarea ei încâtă și domi- 
națiunea acestei partide. “

„Când vădii prin urmare, cum factorii cari 
susțină în adevără monarchia năstră ajungă în 
cele din urmă să cunăscă adevărata stare a lu
cruriloră și intervină cu unii serioșii „veto“, 
pentru ca procesulă de discompunere și destră
mare să nu ia dimensiuni mai mari, atunci cu 
totă dreptulă aceste elemente corosive și corum- 
pătăre se vădă cuprinse de grăză pentru pro
pria loră esistență. Amicii vechei monarchii 
liabsburgice nu potă decâtă să salute cu bu
curia Ziua, în care reacțiunea sănătăsă își va începe 
opera sa mântuităre în contra lucrărei tendințeloru 
secesioniste. Nevoia e mare; pentru că simptomele 
arată lămurită că precesulă bălei a înaintată 
multă. îngâmfarea și pofta de putere a lucrată 
bărbătesce la dărîmarea vechei clădiri. De nu 
se va pune capătă acestei lucrări, urmările suntă 
ușoru de prevăZută. Ce însâmnă aceste urmări, 
ne arată destulă de limpede limbagiulă provo- 
cătoră și îngâmfată ală pressei năstre de par
tidă. Momentulă acesta să nu-lă lăsămîi din 
vedere. “

cine nu’nțelege, că amintirea de răsboiulă civilă atinge 
cumplită în Ungaria ? E o nenorocire pentru fiecare stată, 
când se sgândără rane vechi. D lă Tisza e vinovată, 
că a ajunsă lucrulă aci; a trecută granițele ce i suntă 
trase bărbatului de stată, dăr cu tăte astea nu e ușoră 
a-lă înlătura ca pe miniștri multoră țări ale continen
tului. Der nici elă nu e neapărată de lipsă, și elă va 
trebui să fiă odată înlocuită, căci sortea unei monarhii 
rareori atârnă de puterea unui bărbată. Ce era odată 
Andrassy... și cu tăte astea elă a cădută, și adi abia 
câte ună discursă ne mai amintesce că trăesce. Noi 
n’amă dori să se întâmple totă așa cu d-lă Tisza. Că- 
Zândă, națiunea maghiară s’ar irita adâncă, deosebirea 
de partide ar dispăre prin resisfența comună, agitațiunei 
pentru o armată independentă i s’ar da atâta putere, 
încâtă actualele principie de apărare a monarchiei abia 
s’ară pute susțină. Cine să formeze ună cabinetă, dăcă 
Tisza ar căde ca martiră printr’ună motivă națională ? 
Ună nou ministeră, ce s’ar forma sub presiunea ces- 
tiunei armatei, ar trebui să pâră, pe când antipatia con
tra armatei comune și desbinarea. care deodată cu înco
ronarea părea pentru totdăuna înlăturată, s’ar aprinde 
în fiecare cătună, pe fiecare pustă. Căderea d-lui Tisza 
ar trebui să întroducă în Ungaria o periodă de {încur
cătură, pe care numai aceea partidă ar favorisa-o, care 
respinge orice comunitate cu Austria. Cea mai mare 
preferință a ministrului președinte ungurescă constă 
în aceea, că are cea mai fină pricepere pentru cu
rentele naționale, că primindu-le în sine le scje și con
duce.... Să pâră o asemenea putere, fiindă că o rătă
cire a abătut’o odată calea cea adevărată? Crisa minis
terului ar forma păte punctulă de plecare pentru ma
rile schimbări în monarchiă, și fiecare amică ală patriei 
trebue să dorâscă, ca pericolulă să se abată.

E încă cu putință acâsta... Doi factori însemnați suntă 
legați cu susținerea cabinetului Tisza: monarchia și 
armata... conducătorii statului nu se voră lăsajsă fiă 
târâțl de agitațiunile momentului, ci se voră gândi la 
viitoț'ă. Celă ce a urmărită istoria Austriei dela în- 
ceputulă dualismului, va recunăsce că ea a distrusă 
o frumăsă ilusiune. Ne închipuiamă, că părțile sepa
rate ale monarchiei se voră alătura totă mai strînsă, 
că dispărândă frica Maghiariloră de susținerea nea- 
tărnărei loră, se va simți trebuința d’a cultiva mai 
departe instituțiunile comune. S’a întâmplată con- 
trarulă. Curentulă separatistă a învinsă, înstreinarea 
a devenită totă mai mare, contrastulă intereseloră Iotă«
mai acută. Armata comună aparține întocmirilor^ fru
gale, care arată, că unu sceptru conduce amândouă sta
tele. Să sgudue conflictulă și acestă fundamentă?

Armata trebue se dorescă susținerea lui Tisza și 
de aceea e de sperată, că elă va suporta crisa. Timpulă 
e puțină potrivită pentru probe de putere, la care învin- 
gătorulă păte că sufere cea mai simțităre perdere. Nici 
Tisza nu va lăcomi după triumfă, elă nu va părăsi pos
tulă său într’ună momentă, când situațiunea financiară a 
Ungariei pretinde mai multă ca ori când o stabilitate po
litică... Ministru-președinte ungurescă ar fi găsită mijlo- 
culă să dea satisfacțiune armatei, fără să se înjosâscă. 
întărcerea generalului Iansky în momentulă, când Tisza 
voia să dovedescă, că nu e inimiculă armatei, a mărită 
pericululă. Și cu tăte astea trebue să se găsâscă ună 
mijlocă de scăpare. Să formeze ore armata strigătulă de 
bătaie pentru alegeri? Să fiă împinsă acestă bărbată în 
oposițiune. Demisiunea ministerului ar deștepta în acestă 
momentă cele mai mari îngrijiri, ar provoca încurcături, 
și reacțiunei i s’ar pregăti celă mai mare succesă, Tisza 
a greșită, der cea mai rea pocăință ar fi căderea lui.

Lăsămu acuma să urmeze și o voce, care 
se pronunță în favărea susținerii nealterate a 
sistemului domnitorii din Ungaria, o 
voce amică dualismului și cabinetului Tisza. Ea 
vine din sînulă Nemțiloră centraliști și suprema- 
tiști. Organulă de frunte ală acestora, „Neue 
Freie Presse“ dela 6 Iuniu scrie între altele:

Pare că atmosfera politică a monarchiei ar fi plină 
de materii esplosive Fiecare (fi aduce o seriăsă încur
cătură și acum amenință o crisă în Ungaria. Generalulă 
Iansky, după discursulă d-lui Tisza, care conținu o im
putare ațâță de violentă, s’a dusă în concediu la Baden. 
Deodată apare acestă oficeră în Cincl-Bisericl și are să 
sosâscă acfi în Pesta, unde poliția se pregătesce să în
tâmpine demonstrațiuni nouă. Soirea este atâtă de sur- 
printjâtore, procederea atâtă de remarcată, încâtă numai 
ca resultată ală duoră puteri ce lucrâză cu totulă con
trară se păte esplica, ca ună semnă, că liniștita chib- 
zuire a cedată pasiunei. D-lă Tisza a fostă în Viena, 
a aurită îngrijirile ce le-a deșteptată prin vorbirile sale; 
s’a arătată gata a ține sâmă de representațiunea admi- 
nistrațiunei de răsboiu, a dovedi printr’o grea faptă 
simpatia sa pentru armată, când deodată lucrurile iau 
o întorsură neașteptată, care crează cu totulă altă si- 
tuațiune.... care îngreunâză împăcarea și care va pri- 
cinui păte demisiunea ministerului.

Crisa ce s’a produsă nu privesce numai pe Un
garia, ci întregulă împeriu... Cine se-i păte ’ndoi că ge- 
neralulă Iansky nu e împinsă de o mână puternică, ca 
iritațiunea armatei să devină ună factoră politică pu
ternică. Contrastele suntă mari. Cine păte imputa că 
ună generală, care a onorată mormântulă unui erou 
căzută pentru patriă, a lucrată fără tactă și necorectă ;

Rusia și Bulgaria.
In mai multe rânduri s’a răspândită sgo- 

motulu cum că sobrania bulgară va proclama re- 
gatulu Bulgariei îndată după deschidere. Cu tâte 
că acestu sgomotiî a fostă desmințitiî în modu 
oficioșii din Sofia, totuși Ziarulu rusii „Novoie 
Vremja“ scrie în vederea acestei eventualități ur- 
mătârele :

„Chiar dăcă Europa s’ar multămi în adevără cu
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nu se pote, îndată ce e pusă ca țintă „idea de stată 
maghiară,« care nu sufere decâtă ca tote se mergă după 
calapodulă ungurescă. Prin urmare nici bună nici dreptă 
administrațiune nu p6te fi, nici de respectarea limbei ne
maghiare nu pâte fi vorba, nici de respectarea drepturi- 
loră Nemaghiariloră. Tâte suntă vorbe gâle.

—x—
Ministrulu de agricultură, industriă și comerță a 

făcută cunoscută camerei de comerță și industriă din 
Brașovă, că ancheta, ce a fostă convocată se ia măsuri 
contra periculului ce amenință industria districteloră măr
ginașe ardelene, șl-a esprimată rugarea ca tâte oficiele 
statului, jurisdicțiunile, institutele de transportă și alte 
institute publice sS-ș! acopere trebuințele loră cumpărândă 
dela industriașii mărginași. Totdeodată a invitată mi- 
nisteriele ungureșcl, ca să ia disposițiunile necesare în 
acestă privință. Camera de comerță și industriă e invi
tată să dea oficieloră, autoritățiloră și instituteloră pu
blice lămuririle dorite pentru esecutarea comandeloră.

—x—
Trupele de infanteriă de honvedă se voru ovganisa 

dela 1 luliu n. în semibrigade (regimente). Comandanții 
acestoră semibrigade s’au și numită. După disposițiunile 
organice, infanteria de honvezi va consta din 14 brigade, 
respective 28 semibrigade, fiecare formată din stată ma
joră, 3—4 batalione de câmpă, er în timpă de răsboiu 
încă ună batalionă de întregire.

Pentru a ilustra tendințele de maghiarisare și ur
mările loră, vomă arăta ună esemplu forte recentă. Din 
Lipto-Szent-Miklos, ună orășelă locuită aprâpe numai de 
Slovaci, i se scrie diarului „Egyetertes," că în 18 Maiu, 
la 6 ore sera, când directorulă scolei a inlrală în sală, 
catedra era plină cu tolă felulă de urîciunl, și esprimân- 
du-șî indignațiunea. asupra acestui lucru, a isbucnit.ă ună 
rîsă cu hohotă între învățăcei, cari strigândă și sberând 
începură a arunca asupra directorului, care trebui să pă- 
răsescă sala, încuia ușa și, punândă veghiătoră la ușă, 
se duse la pretorele ca acesta să dispună cele de lipsă. 
Pretorele trimise patru haiduci orășenescl sub conduce
rea căpitanului orășenescă cu mandatulă, că dăcă-i va 
succede a afla pe făptuitori, să i închidă, ăr’ dăcă nu-i 
va succede, atunci totă pe ală jincelea dintre învățăcei să-lă 
ducă în prinsorea seu pușcăria orășenescă. Classa nu 
tradă pe făptuitori și astfelă 17 dintre elevi fură escor
tați între baionete în prinsâre, însoțiți d’o mulțime de 
âmeni adunați. Corespondentul^ mai adauge, că elevii 
industriași și stăpânii loră suntă conduși de o ură ne
spusă de mare contra acestei scâle, fiind că în contra 
voinței loră acea scolă este maghiară, și fiind că la po
runca mai înaltă în fruntea acestei scâle a trebuită să 
se pună ună Maghiară. — Intr’adevără-, mari succese și 
rumâse urmări ale maghiarisărei 1

—x—
„Deutsche Zeitung" primesce din Bucures.cî ur- 

mătorea telegramă: „Măsurile de retorsiune ordonate din 
jartea Austro-Ungariei au rămasă aci pănă acum <3u to- 
.ulă fără efectă. Guvernulă română va evita a se apro
pia de Austro-Ungaria cu propuneri. In tdtă România 
afacerile de vâră mergă escelenlă.»

Prințulă Alecsandru ală Bulgariei s’a și întorsă în 
țâră, avendă să asiste la deschiderea Sobranjei în Sofia.

—x—
D'n Voloczyslca au fostă espulsate de autorită- 

ile rusesc! mai multe /amilii de jidovi austriac! cu copii 
cu totă. Se aștăptă și alte espulsări, deârece guvernulă 
rusescă vre să curețe de jidovi ținuturile mărginașe.

faptulO împlinita, Rusia în acestu casă nu va putea urma 
esemplulfl Europei. Avemâ însâ destule cuvinte d’a pulâ 
afirma cu siguranță că atunci Rusia nu va fi isolată. 
Din unele semne politice să pote conchide, că unele puteri 
nu să voră hotărî d’a o lăsa singură și voră preferi d’a 
sacrifica pe regefitulă bulgară. Ce consecințe va avea 
unii asemenea pasă resolutti altt Rusiei, acesta, nu-i vorbă 
este o altă cestiune; ună lucru însă se pote sci de pe 
acum, că politicaștrii bulgari, cari adl ne suntă dușmani, 
voră rămânea cu socotela greșită,"

Organisațiunea armatei francese.
pianele germane se ocupă multă de pro

iectele privitdre la organisarea armatei francese.
„Kreuzzeitung“ este de părere că mi- 

nistrultî de resbelu alu Franciei în prima liniă 
voiesce să urce efectivulu armatei francese în 
timpii de pace dela 472,000 la 545,000 de sol
dați, adecă să-lă sporăscă cu 73,000 drneni. 
Cumcă tendința activității ministrului e îndrep
tată contra Germaniei ne-a doveditu — t|^ce nu_ 
mita fdiă — nu numai legea de spionagiu, dăr 
și ministrulu însuși prin discursurile sale din 
urmă, care nu mai lasă nimicft de doritu în ce 
privesce claritatea. Sporirea efectivului armatei 
francese trebue să inspire Germaniei cu atâtu 
mai multă neîncredere, cu câtu efectulu ei în 
timpii de pace, de 427,274 de soldați, va avea 
cu 118,000 de soldați mai puținii de câtu ar
mata francesă după reorganisare.

„Die Post“ dice: „Noi n’avemu nici unii 
cuventu, d’a simpatisa nici cu partidele dinastice, 
cari se laudă că voru conspira cu străinătatea 
contra ndstră, nici cu radicalismul!!, care se 
laudă că în curendA va sdrobi Germania cu pu
terea ideiloru sale și a întocmiriloru sale demo
cratice în armată. De aceea nu este capabilă, 
nici unu guvernu germană, d’a comite prostia 
să facă amenințări guvernului republicană pentru 
eventualele sale măsuri contra pretendențiloră. 
Rolulu nostru este d’a privi lucrurile cu mânile 
încrucișate pănă când vomu fi. nevoiți a in
terveni.

SOIRILE DILEL
In 30 Maiu n. s’a dată în Caransebeșă ună prântjă 

în onorea vestitului fișpană Tabajdy. Foile unguresci 
dică, că cinstea acesta i-a făcut’o inteligința »fără deo
sebire de naționalitate." N’amă fi luată notiță de acestă 
petrecere decă nu ne-ar fi bătută la ochi toastulă lui Ta- 
bajdy. Elă dise între altele: „Fidelitatea cătră limba 
maternă, chiar nefiindă cea ungurăscă, o socotescă com
patibilă cu noțiunea patriotismului, ba afirmă că nu e 
bărbații onestă acela, care nu tine mortisu la limba sa 
maternă. Iubirea de limba maternă și de pairiă nu suntă 
nicidecum noțiuni, care se eschidă una pe alta, și credă 
că veți isbuti (adecă inteligența comitatului) să câștigați 
poporațiunea de limbă nemaghiară pentru »idea de stată 
maghiară," fără a vătăma limba ei maternă. Acăstă țință 
se pâte ajunge printr’o administrațiune bună și drâptă.» 
— Maghiaronii să’și însemne vorbele fișpanului ungurescă : 
că nu e omă onestă, celă ce nu ține morțișă Ia limba 
sa maternă. Ce privesce pe fișpanulă Tabajdy, celă ce 
a cetită rapârtele publicate în foia nâstră despre adună
rile comitatense ale Carașă-Severinului, s’a putută con
vinge, că faptele nu se potrivescă cu vorbele. Și nici

Procesulîî „Junilortî.11
înaintea judecătoriei de cercă din Brașovă.

Brașovă, 8 Iunie 1886.
Interogatoriul fiindă făcută din săptămâna trecută, 

la pertractarea de alaltăeri mai fu întrebată ună tânără, 
care mărturisi că, într’adevără, că între alte mai multe 
colori ce le-aă purtată cu ocasiunea sărbătoriloră Pasci- 
loră a fostă și colorile roșu, galbenă, venătă. Finindu-se 
astfelă interogatoriulă, vorbesce:

V.-procurorulu Bock, care dice, că purtândă co
lorile unei țări vecine, nu tocmai prietinâsă cu țâra 
nâstră, »Juniî« au făcută demonstrația în contra statului; 
a purta colori străine e crimă, care la noi se pedepsesce 
după legi maî blânde ca în alte state. Considerândă că 
tinerii au fostă admoniați să nu pârte, însă fără resul- 
tată, propune pedepsa „forte ușoră" de 8 dile arestă și 
50 fl. amendă pentru cei mai mici de 20 de ani, er 
pentru cei mai mari, și deci »mai cu minți» 10 dile 
arestă și 80 fl. amendă.

Apărătorulă. adv. Ionu Lengeră: Causa e neim
portantă — stândă înaintea unui foră mică și înaintea 
unui singură judecătoră — dâr e delicată; omulă cugetă- 
toră trebue să vedă, să nu ofenseze consciiuța dreptății pu
blice; să bagedesâmă, ca judecătoria să nu se compromită, 
dândă o sentință nebasată. Citândă lege și paragrafi, 
negă competența judelui. Nici o lege nu opresce colorile 
purtate numai ele de ele, ci numai la flamuri și insignie. 
Colorile singure nu formeză încă insignie, deci nu stan 
sub lege. Colorile s’au purtata ca podâbă pâte de sule 
de ani cu ocasiă sărbătoriloră acestora, der nu ca de
monstrația. Tinerii n’au tăgăduită că au purtată colo
rile și nici n’ar fi de lipsă, căci de ar fi ele de ele duș
mane, ar trebui să închidă mai întâi pe cei ce le fabrică 
și le vendă.... Cetesce ordinațiunile ministeriale din 1874 
și cea mai nouă, și în ele nici vorbă nu-i de colori; er’ 
prin art. de lege XXI dela 1848 se oprescă insignii stră
ine la festivități publice oficiâse. Petrecerea acesta a 
fostă privată și așa se puteau purta ori ce colori. Der 
nici că le putea osândi ministrulă colorile roșu-galbenă- 
vânătă, colori sub cari au luptată Bethlen, Rakoți, Ba- 
torescii, Zapolia etc... Decă colorile ară fi străine nu 
ară apăre în marca țării și n’ar fi colorile Budapestei; 
precum se folosescă acolo, de ce să nu se folosâscă și 
aici; — cere achitarea.

V.-procurorulă Bbck: Nu vrâ să vorbâscă multe; 
observă că aici pâte fi periculosă ceea ce se face la 
Budapesta; nu-i datoră să spună câusa pentru care de 
altfelă la Făgărașă s’a oprită ori ce altă colore afară de 
roșu, albă, verde. Nu merge pănă la Zapolia etc... căci 
atunci statulă avea alte probleme; susține propunerea sa 
și competența judelui.

Apărătorulă, adv. Ionă Lengără: Colorile nu 
suntă oprite; § XXI din 1848, ultimulă alineată, dă na- 
ționalitățiloră dreptulă să aibă colori. Sentința se aduce 
judecândă nu pe basa ordinațiuniloră, ci pe basa legiloră. 
Tinerii nici n’au fostă întrebați, de sciii care stată are 
insignie roșu, galbină, vînătă și totuși li se impută de
monstrația. Cere achitarea.

Subjudele Drăxler: Nu vrea să vorbescă de 
competință; elă ia sentința, făcută gata de mai înainte, de 
pe măsă și o cetesce :

Ună tînără se absolvă de orice pedâpsă, dovedin- 
duse că n’a purtată colori, causa unuia se lasă în sus- 
penso, ceilalți se pedepsescă pentru că: au purtată co- 
orile României, fiindă avisaț! de oprirea loră ; vina o 

recunoscă toți, afară de patru, cari negă acâsta și că
rora li se adeveresce prin polițiști că au purtată; au 
călcată ordinațiunea ministerială și apoi au putută sci 
că ale cui suntă colorile aceste, mai vîrtosă că umblă 
multă prin România, li pedepsesce (§ 36 art. XL, 1879) 
cu câte 2 dile arestă și câte 10 fl. închisâre, eventuală 
3 (Jile arestă, și spesele procesului.

’ Nefiindă mulțămițl nici v.-procurorulă și nici acu- 
sații, și apărătorulă loră, d. Lengără, ambii insinuă re
cursă.

Etă numele juniloră condamnați:
Din Suburbiulă Scheiu: 1. Ionă Russu aliasă Ilinu- 

vătavă; 2. Voina Mircană, armașă mare; 3. Nicolae Fio; 
rea, armașă mică; 4. Ioană Stinghe, economulă societății, 
5. George I. Lupșană; 6. Ioană I. Mazere; 7. Nicolau

FOILETONU.

CiilStoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Stauley le spuse sălbaticiloră, să-i prindă ună 
soko, făgăduindă, că-i va răsplăti bine pentru ostenelă. 
Mai marele se învoi cu acesta, plecă cu omenii săi la 
venătorc, dară se întorse cu mâna golă. Elă spuse, 
că de astă-dată n’a putută da de nici unu soko, călă- 
torulu nostru însă printr’acesta se întări și mai multă 
în bănuiala sa. Elă cumpără două dintre scăfălii, ca 
să Ic ducă cu sine în Anglia, și aicea să le dea spre 
cercetare unoră omeni maî pricepători în astfelă do 
lucruri. Mai târdiu se dovedi, că scăfăliile dela Kam- 
punzu erau în adevără de omeni. Locuitorii do aici, 
ca toți cei din Uregga, suntă mâncători de omeni.

In 19 Noembre caravana, care până acum mor 
sese totă pe țărmurile ostică alu rîului Lualaba, avea 
să trecă pe țermurele vestică. Stanley hotărî, să nu- 
mescă de. aici înainte acestă rîu, care avea mai multe 
alte numiri, „Livingstone." Așa o să-î dicemă și noi 
de aici înainte.

Deosebitele părți ale luntre! „Lady Alice" se în- 
ciocălară la olaltă. Pe când se făceau pregătirile pen

tru trecere, călătorulu nostru se gândi, dâcă nu ar fi 
cu putință a folosi de aici înainte ca drumă rîulu în
suși. De bună semă trebuia să fiă cu multă mai plă
cută a pluti pe fluviulă celă lată și maiestosă, decâtă 
a căuta să pătrund! cu chiu și ’cu vai prin pădurile 
acelea nesănătose și neumblate. Elu chema îndată îm- 
prejurulă său pe omenii săi și pe Arabi și le spuse, 
că a găsită drumulu, care duce la mare.

Aceștia răspunseră cu toții printr’ună strigătă de 
mirare, elă însă grăi: „Uitați-vă la rîulă acesta măreță. 
Unde se varsă elă? De bună semă în oceană. Ni
menea însă n’a pătrunsă până acum din loculă, în care 
ne aflămă, de-a lungulă lui până, la mare. Pentru ce? 
Pentru că, nouă ne era dată să fac^mă mal ântâiu și 
mai ântâiu lucrulu acesta. Dumncdeu voesce așa; 
ursita nostră este așa.

Purtătorii do poveri nu voră mai asuda și nu 
voră maî .suspina, împrejurulă nostru va fi totă senină, 
de 6re-co ne vomă [lua, refugiu la marele rîu. Astădi 
âncă va porni vasulă meu pe elă în josă și, după, cum 
credă, nu’lă va mai părăsi, până, nu’mi voi vede lu
crarea îndeplinită. — Ascultați-mă, dragii mei Vang
vana! Până aci mi-ați urmată, întocmai după cum 
urmeză nisce copii pe părintele loră. Au doră mă veți 
lăsa acuma aici, în loculă acesta sălbatică, seu mă veți 
țâri cu puterea înapoi?... Spuneți’mi, Vangvana și voi 

Arabiloră, care dintre voi are curagiulă, să mă înto- 
vărășâscă ?“

Trei-deci și optă Vangvana se declarară, gata de 
a merge cu „stăpânulă" loră, ori și unde-i va duce. 
Ceilalți tăcură. Tippu-Tib își dete totă silința să’lă 
întdrcă pe Stanley dela proiectulă său, vorbele lui însă 
nu avură nici ună resultată.

Intregă caravana fu transportată, dincolo de rîu 
cu ajutorulă luntriloru, pe care indigenii după tocmeli 
îndelungate le puseră la disposiția călătorului nostru. 
Tippu-Tib cu Arabii săi și cu o parte a omeniloră lui 
Stanley porniră, mai departe pe țărmurele rîului, pe 
când acesta împreună, cu 33 dintre cei maî credincioși 
tovarăși ai săi se aședâ în „Lady Alice" și’și continuă 
călătoria pe apă.

Caravana se afla acum în țera Vanya, ai cărei 
locuitori simtă sălbatici în tâtă. puterea cuvântului. Ori 
și unde se îndreptau călătorii noștri, din tote părțile 
răsuna neîmpăcatulă strigătă de răsboiu: Ooh-hu-hu ț 
Oohhu-hu! După, aceea sălbaticii se retrăgeau în tu
fișurile cele mai dese, lăsândă îndărătulă loră totă ce 
aveau. Stanley nu se îndoia, că, ei o facă acesta nu
mai ca să’lă atragă pe elă și pe soții săi, și apoi pe 
neașteptate să se arunce asupra loră. De aceea le po
runci omeniloră săi, să fiă, cu cea mai mare băgare de 
semă și să nu se lase a fi adimeniți.
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N. Căpățînîî; 8. George Popovits; 9. Constantină Mun- 
teanu; 10. Vasilie Mircană; 11. George Muscalu; 12. Ni- 
colae Lupanii; 13. Ioana Frigătoriu; 14. Ioană Măzgă- 
reanu; 15. George Cocorandu; 16. Ioana Chiroiu; 17. 
Oprea Pitișă; 18. Radu Bărbieru; 19. Nicolae Vlăseeanu; 
20. Radu Zamfira; 21. Ștefana Gaitenariu ; 22. Voina 
Zernoveanu; 23. George Thiu; 24. Radu Pervu; 25. Iri- 
mie Gonța; 26. George Stinghe; 27. Ioana Zernoveanu; 
28. Dumitru Nedelcu (Surdu); 29. Ștefana Chiroiu; 30. 
George Avrigeanu (Zorilă). —Mai înaintați în etate: 31. 
Nicolae Râșnoveanu; 32. Ioana Lupana; 33. Dumitru 
Purcărea; 34. Ioana Moroianu.

Din Brașovulă-vechiu: 35. Sârbu Gheorghe; 36. Fe- 
rarh Dumitru; 37. Florea Gheorghe ; 38. Petrișoră Ghe
orghe; 39. Sârbu Ilie; 40. Rusu Constantina; 41. Voina 
Ioana Gheorghe; 42 Chivăraru Ioana; 43. Reșnoveanu 
Dumitru; 44. Reșnoveanu Gheorghe; 45. Cojocara Ioana; 
46. Tampa Gheorghe; 47. Ghimbășanu Constantina; 48. 
Puiu Gheorghe. — Ardeleana Niculae nu s’a presentată 
la pertractare; Stanciu Neculae a fosta achitata.

Din Bucovina.
De pe dembul.u. Caiacului, Aprilie 1886.

M’așd condamna însumi decă așa pute crede că 
sunt unuia din aceia, cari scriu și dau publicității ar
ticole, ca se ’șî facă vădă în lume și să se facă nemu
ritori.

Am tăcuta însă o vreme, pentru ca să nu supăra 
adesea pe aceia, cari sunta vinovațl, apoi ărășl ca să 
nu dică nimenea că voesca cu forța a introduce mania 
d’a înegri sistematica o classă, care ar ave să represinte 
influența morală, și societatea cultă română în țărișâra 
nbstră, — am făcut’o acăsta, însă în speranță că, decă 
nu multe, dăr puține tota se voră îndrepta și nu voma 
mai avă cause ca să strigăma prin diare și să arătămă 
relele în totă goliciunea lora.

Ințelegemă pre bine ceea ce voesca a ne spune cei 
vinovațl, că adecă să ne căutămă de trebile și nevoile 
năstre, în loch d’a ne încerca înzadara să îndreptămă 
lumea, să tăcema mulcom și să nu mai scriema prin Ga
zete, căci voma păți-o odată, — der ce să facemă? Ne 
dore și pe noi inima, vă^enda cum din negligența celora 
vinovațl se stinge pe (ț* ce merge viăța nostră națională 
în Bucovina. Avemă aicea inteligență română, — din 
norocire nu tdtă — care și-a luata misiunea a disolva 
cu tota ce a mai rămasa cu caracteră româna și trebue 
să ne dără îndoita, când vedema că poporula însuși în
cepe a lua esemple dela aceia, cari au începută a găurii cea 
mai scumpă și sensibilă parte din corpulă nostru națio
nala — adecă limba strămoșăscă, care e pângărită, ba 
chiar cu drepta cuventă ignorată și lăsată la o parte 
tocmai de acei factori, cari au sucra misiune a o spri
jini din resputerl și cari ara vră să 4'°^ fac^ paRe 
din societatea română, și se hrănesca din sudorea cruntă 
a poporului nostru.

Grele timpuri au sosita pentru naționalitatea năs- 
tră, și dăcă generațiunea actuală nu se va susține în 
luptă cu tăriă. cea viitâre cam greu se va țină. Pre 
câta de bucuroși aucjimă pe aicea cu ce bărbățiă să luptă 
frații noștri Transilvăneni pentru tesaurulă lora cela mai 
scumpă, adecă pentru limbă și naționalitate, pre a'âta ne 
prinde jalea adencă, vădenda cu ochii, cum tocmai din 
Bucovina începe a se surpa cetatea naționalității ro
mâne.

Și a cui e vina ? Putemă dice cu totă dreptulă : 
a preoțiloră români din Bucovina, der mă rogă să mă 
ierte acei puțini cari facă escepțiune. Pe când Rușii de 
pe aicea se organisâză mereu, făcăndă prin sate cabine- 
turi de lectură, și preoții acestora avendă devotamentă 
pentru binele și prosperitatea poporului, constituescă o 
societate separată de cultură rusescă, unde poți afla că 
în societate și familiă se vorbesce, se gândesce și se sim
te numai rusesce, unde vedi că preotesele rusescl vor- 
bescă și celui străină cu mândriă națională limba ru- 
tănă, — la noi părintele preotă nu mai voesce să scie 
că trăesce din suddrea opincei. Institutulă teologică din 
Cernăuți, de când esistă elă, a dată mai mulțl bărbați 
cari, — cullivându-se încă de prin scdlele poporale în 
limba germană, — îmbrățișeză eșindă în vieța publică

Tote încercările de a intra în legătură cu locui
torii sateloru de lângă Livingstone rămaseră zadarnice. 
Răspunsulii lorii era totdeuna înspăiinântătorulfl strigătu 
de răsboiu.

In 23 Noembre ajunse Stanley cu luntrea sa la 
Ruiki, unu rîu lateralii alu lui Livingstone. De câtă-va 
vreme elu perduse din vedere ceta, care mergea pe us
cată. De aceea se opri aici și ’și făcu o tabără întărită, 
parte ca să aștepte pe cei de pe uscată, parte ca să se 
îngrijescă de ale mâncării. Călătorii noștri duceau o 
mare lipsă de nutrementă, de ore-ce indigenii nu voiau 
să le vendă nimicii și altfelă nu se prea puteau ajuta, 
mai cu semă că Stanley îi oprise sub grea pedepsă 
dela ori și ce furtă câtă de neînsemnată.

Călătorulă nostru porni cu o parte din omenii săi 
o bună bucată de locă pe Ruiki în susă, credendă, că 
potc soții săi de pe uscată se voră fi oprită lângă acostă 
rîu, așteptândă ca conducătorulu espedițici să viă și să-i 
trecă dincolo. Cel căutată însă nu se arătară nicăiri, și 
astfelă Stanley trebui să se întorcă la tabără. Apropi- 
indu-se de tabără, dintr’odată audi mai multe pușcături 
slobodite repede una după alta. Inaintândă cu iuțelă 
ceva mai departe, elă vădii, că la gura rîului Ruiki se 
adunaseră o mulțime de canoe și indigenii, ce se aflau 
în ele, aruncau asupra taberei cu darde: și- cu săgeți.

(Va urma). 

causa germanisării, și între bărbații inteligențl din Buco
vina cei mai puțini se află între preoți, cari să aibă inimă 
pentru binele poporului și să simță românesce.

Ca să vă dau o iconă esactă despre situațiunea ce 
voiu a o caracterisa, vă rogă să binevoiți a crede, că 
preoții cei mai bătrâni au uitată cu totulă limba română 
și o vorbescă cu greu numai în biserică — când e vorba 
de colaci mulțl, de praznice, de nunți grase și de îngro
păciuni ; cei tineri se deprindă dela cei bătrâni; eră 
unele dintre preotesele române, ale căroră mame um
blau cu vr’o câțiva ani îmbrăcate în cătrinți, îți declară 
francă și fără a se roși câtuși de puțină că: se delecteză mai 
cu plăcere cu lectura germană, și astfelă îți dau ochii 
a vedea cum se cultivă gustulă estetică de seesulă fru- 
mosă română la noi în Bucovina, cu scrieri — cam de 
următorulă calibru: „Don Quizot» tradusă în germânesce 
din limba spaniolă ,Madam Pantalon" de Paul de Coc, 
»Eine Nacht in Venedig," „Die Blutrache," »Die Ver- 
schworung," „Die Nichilisten,» »DieRăuber«, »DieDoppel- 
morderin," „Die Verfuhrer," »Die Eutfuhrer" etc.

Pe Vasile Alexandri, regele poesiei române, nu-lă 
cunoscă preotesele române din Bucovina.

Apoi nu e destulă acesta, nu e destulă că mamele 
române se ruineză și le vine greu a vorbi în societate 
limba română pentru că nu o cunoscă — ce e mai 
multă și mai cu semă asupra cașului din urmă îmi per
mită a atrage atențiunea înalt. Presfinției Sale și a con- 
sistorului nostru ortodoxă orientală. Teologi absolvați 
se însoră și îșl alegă nemțăice ca soții. In timpulă din 
urmă în StulpicanI s’a serbată o căsătoriă ca acăsta.

După căsătoriă tenărulă aspirantă de preotă (dove- 
descă’mi cineva că nu e așa) e introdusă îndată în societatea 
nemțescă, acolo învață încă mai bine decâtă scia înainte 
a vorbi, a gândi și a simți germânesce; poporulă, limba, 
naționalitatea lui îi pară lucruri înjositdre, și făcându-se 
odată preotă nimica nu’i vine mai greu și mai urîtă de
câtă a se ocupa de datoriile lui cele sfinte; la biserică 
se duce cu greu și preotesa îi spune să nu cumva să 
rămâe multă vreme în biserică, er tenărulă preotă o 
mângăiă: »Sei so gut meine Liebe und gedulde mein 
„Weibchen, ich will den Walachen dort was vorpfeifen, 
»und kehre sogleich zuruck, du kannst derweilen was 
Jesen, da hast liess hier den Roman : »Im Dunklen.»

— Cam astfelă, căci în altă modă nici nu ne pu
temă închipui după esperiența propriă ce o avemă

Apoi stândă odată lucrurile astfelă, putemă 6re să 
ne așteptămă ca biserica și scola să facă progrese la 
noi în țeră, mai încape aici întrebarea ori de pote avă 
vieță o societate precum e aceea a scolei române din 
Suceava? Nici vorbă!

Der să ia sema bine, blăstămulă posterității nostre 
o să-i ajungă pe aceia, cari lăpădându se de limba stră- 
moșescă ne desbracă de celă mai scumpă odoră națio
nală. Dumnedeu va ajuta și cine scie decă poporulă 
nostru nu se va trecji câtă de curendă din somnulă său 
— și suntă semne că o va face acesta — dăr atunci 
nu-i va mai trebui conducători de calibrată celora, cari 
se lapădă de limba și legea lui și va 4*°-e poporulă 
atunci:

EșițI din sînulă națiunei năstre afară, duceți-vă din 
casa năstră și întregiți contigentulă streiniloră în ală 
căroră serviciu a’ți stată pănă acuma cu trupă și cu 
sufletă; nu a’țl voită să fiți stăpâni adevărațl peste po
porulă care v’a dată vieță și v’a susținută din sângele 
și sudorea sa, duceți-vă acuma și fiți slugi la aceia pe 
cari i-ați lingușită pănă acuma, căci nouă omeni stricat! 
nu ne trebue!

Să dea bunulă Dumnedeu ca așa să fiă, căci ni
mica în lume nu ar fi mai justă decâtă una ca acesta.

Clănău.

Roauâmia și conventiunile.
Ni se asigură — scrie »Epoca" — că pentru con

venția de comerciu cu Elveția s’a stabilită înțelegerea a- 
supra următoreloră base:

Convenția va fi încheiată pe termină de 5 ani ; 
grânele române voră fi scutite de taxe la intrarea loră 
în Elveția; convențiunea nu va conține clausa națiunei 
celei mai favorisate.

Se dice că guvernulă cere aceleași condițiuni dela 
Francia, și că ministrulă Franciei, d. de Coutouly, a 
fostă pusă în posițiunea, ori d’a primi aceste condițiuni, 
ori d’a nu se încheia convenția.

D. de Coutouly a și plecată la Parisă pentru 
a se înțelege cu guvernulă său Elă se va întdrce 
Miercuri,

Citimă în România liberă:
In convențiunea consulară ce se incheiă cu Ger

mania s’a regulată în fine, spre satisfacțiunea comună, 
cestiunea supușiloru. Se sciă că, prin moștenire dela 
capitulațiunî, se formase o clasă de supuși a unoră gu
verne, care cu tdte acestea nu erau nici naționali, nici 
cetățeni a aceloră guverne. S’a încheiată o listă de 
circa 900 actuali supuși germani, care pănă la mortea 
loră se voră bucura de prilegiulă loră, familiile și des- 
cendinții loră reintrândă în dreptulă comună'.

„Independance Belge' dela 3 Iuniu vorbindă des
pre conflictulă vamală dintre România și Austro- Ungaria 
ajunge la conclusiunea,. că dreptatea este pe partea Ro
mâniei și nu se îndoiesce că România în cele din urmă 
va eși învingătăre din acestă răsboiu. »Independance» 
crede, că mai multă nevoiă are Austro-Ungaria de prie
tenia României decâtă acăsta de a ei.

Se anunță din Constantinopolîi că guvernulă ro
mână refusândă comerciului turcescă tratamentulă na
țiunei celei mai favorisate, departamentulă vămiloră Tur
ciei a decretată o sporire considerabilă de taxe de in

trare asupra viteloră cornute, grâneloră, făinăriiloră, bo
bului, untului, brânzeturiloră, pescelui sărată său uscată, 
alcooluriloră, petroleului și lemneloră de c-onstrucțiune de 
proveniență română.

Dela 29 Iunie, proveniențele celorlalte state, cari so- 
sescă prin porturile Mării Negre, voră trebui să aibă ună 
certificată de origine.

»Românulă“ vorbindă despre acăstă măsură a Tur
ciei cjice, că politica economică a guvernului română 
trebue să fiă aceea d’a demonstra tuturoră, că nu reaua 
voință a făcută să rupă negociările cu Austro-Ungaria. 
Guvernulă ar trebui să dea în acesta privință tdte lă
muririle cabinetului turcescă, făcendu-lă să înțelegă, că 
voiesce să păstreze cele mai bune relațiuni economice 
cu Turcia, der în privința clausei națiunei celei mai fa
vorisate trebue să procedă uniformă.

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

LONDRA, 8 Iuniu. — Camera comunelorfl 
a respinsă cu 341 contra 311 voturi în a doua 
cetire Bilulu homeruliloru. irlandezi. Ședințele 
s’au amânată pănă Joi.

PESTA, 9 Iuniu. — Cu ocasiunea demon- 
strațiuniloră de stradă de eri, ce s’au înscenată 
mai cu sdmă de plebe și de poporă semi-adultă, 
a trebuită să intervină și armata, dedrece poli
ția 3 ’ a dovedită slabă pentru restabi
lirea li ni ș tei. Mai multă ca 6000 de in
divizi au umplută stradele Iosefstadt și There- 
sienstadt. In mai multe locuri s’au întâmplată 
escese. S’au făcută mai multe arestări și ră
niri mai multă său mai puțină grave. Șăpte 
polițiști au fostă răniți. Liniștea abia s’a pu
tută restabili cătră 2 6re diminăța.

MUNCIIEN, 9 Iuniu. — Eri toți miniștrii 
de stată au ținută o conferință de o 6ră la 
prințulă Luitpold.

BRUXELA, 9 Iuniu. — La alegerile de 
eri pentru cameră au învinsă clericalii. Aceștia 
au deja o maioritate de două treimi.

DIVERSE.
NECROLOG. — Io si fă Mustețiu, teologă ab

solută gr. cat. de Lugoșiu și studentă la facultatea de li
tere din BucurescI, a repausată în urma unui morbă 
scurtă în 27 Maiu a. c. în spitalulă Colțea din Bucu
rescI în etate de 27 ani.

Fiă’i țărîna ușoră!
▼

* *
Din cățea pisici. — „Românulă" spune că dilele 

trecute, o cățelușă din ograda d-lui Mendel Șaim, a fă
tată trei... veți dice de sigură trei căței; — ba nici de 
cum... ci trei mâțișori în tătă puterea cuvântului. Toți 
pisoii suntă roșii și cu pepturile albe; doi din ei au mu
rită, iar celă de ală treilea continuă a se alăpta dela sî
nulă cățelușii întocmai ca Romulă și Remă de cătră lu- 
poică. Totă lumea se miră de acestă capriciu ală na
turii, neputândă nimeni a’șl esplica cum au putută veni 
lucrurile, ca ună câne să nască pisici, specii vecinică 
antagoniste între densele.

$ A

Urmările beției. — D-na Fould, văduva fostului 
ministru de subt imperiu, a cărei casă se află în strada 
Bergăre, la Parisă, avea ună servitoră bătrână, care fu
sese fecioră în familiă de vr’o două-decl și cinci de ani, 
și care, cu tăte obiceiurile lui d’a bea, fusese forte bine 
tratată. Acestă servitoră se numea' Franțois Biliard. 
De mai multe ori, când camaradă Iui îi făcuseră obser- 
vațiunl că se îmbată, Biliard răspunsese: „Ași! într’una 
din dlile am să mă omoră, după ce voi pune mai ânteiă 
locă casei.» Acum câteva dile intră în destulă de târtjiu 
noptea, beată, după obiceiu. La orele patru diminăța 
intendentulă casei, care dormea într’o cameră, alături 
cu acea a lui Biliard, fu deșteptată de trei detunături; 
se sculă repede și se îmbrăcă. In același timpă bu- 
cătarulă îlă preveni, că în camera lui Biliard și în
tr’o altă parte a casei a isbucnilă foculă. Inten- 
dentulă, ajutată de eei-lalți servitori, sparse ușa ca
merei, care era deja plină de fumă. Pe pată era întinsă 
corpulă neînsuflețită ală lui Biliard; servitorii îlă trans
portară afară, credendă mai întâiu că este asfixiată. Der 
constatară că mortea lui era resultatulă a trei focuri de 
revolveru, pe cari și le trăsese dreptă în pieptă. Ajutați 
de sergenții de orașă, putură se oprâscă progresele focu
lui, pe care Biliard, inai’nainte d’a se sinucide, îlă pusese 
la ună geamantană pe care-lă avă în camera lui și pe 
care îlă umpluse cu materii iflamabile; totă asemenea 
făcuse și în cealaltă parte a casei. Foculă încă a pu
tută să fiă stinsă de personalulă casei și de sergenții 
de orașă.

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu
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Oursnlu la bursa de Viena
8 din Iunie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 • • • 106 55 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 95.15 
Imprumutulti căilord ferate

ungare......................... 150.15
Amortisarea datoriei eăi-

loră ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 128 —

Amortisarea datoriei căi- 
lorQ ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 119.50

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu el. de sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

Bonuri croato-slavone . . 99 75
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................99.75
împrumutul!! cu premiu 

ung. ,  ..................... 119.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.80 
Renta de hărtiă austriacă 85.30 
Renta de arg. austr. . . 85.80
Renta de aură austr. . . 116 70 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  882.—
Act. băncel de credită ung. 290.— 
Act. băncel de credită austr. 282.40 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.15

Discontulă ... > 7—10 °/0 pe anii.

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 26 Maiă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 95— 96—

> convert. (6%) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 105— 106—

> » » (5°/o) ' 87*/a 887,
> » urban (7°/o) • 101— 102—
> > (6%) • 93— 94—
» ’ (5%) ■ 837, 847,

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

< » » Națională —— ——
Aură contra bilete de bancă 14 — 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.63 Vend . 8.66
Argint românesc .... > 8.60 8.65
Napoleon-d’orI................. 9.97 > 10.01
Lire turcescl..................... • ■ > 11.27 > 11.30
Imperiali......................... . » 10.26 > 10.29
Galbeni............................. 5.90 > 5.94
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— > 101.—
Ruble RusescI................. 123.— > 124.—

Nr. 60—1885.

3

GonspectultL operațiunilor^
institutului de creditu și de economii »ALBINA*

Luni, a doua di de Rosalii, în (2) 14 Iuliu 1886 înainte de amiadi 
la 10 6re să va arenda prin licitațiune pe 6 ani unultî după altulii, în- 
cepându din tdmna anului curentă 1886, Stupina de lângă Bâl’să, 
proprietate a Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae din suburbiulti 
Scheift în Brașovu, — fostă odinidră a lui Kristof — și care stupină 
cuprinde peste totu circa 100 jugăre.

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

Condițiunile arendărei să potu ceti la Epitropulu Domnulti Ioane 
A. Navrea, în suburbiulti Sclieiti.

Brașovu, 1 (13) Maiu 1886.

in luna Maiu 18S6.
Intrate:

Numerariu din 30 Aprilie 1886 . . . fl. 20,221.95
Depuneri................................................... » 153,235.94
Cambii răscumpărate...............................» 317,941.43
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 58,648.40
Interese și provisiunl.............................. » 17,827.42
La fondulă de pensiune......................... » 130.51
Moneta vendută............................... ..... . » 25,223.11
Efecte ,....................................  . . . » 49,662.—

Conturi curente ................» 41,365.13
Diverse ...................................................... .» 1,487.43

Suma II. 685,743.32
Eșite:

Depuneri.................................................... fl. 157,752.03
Cambii escomptate ............................... » 330,743.75
împrumuturi hipotecari și alte împrumuturi » 83,880.—
Interese pentru depuneri.................... > 1,324.37
Contribuțiune și competințe . ... » 1.111.97
Salarie și spese .................................... < 2,310.47
Moneta cumpărată...............................» 28,581.99
Conturi curente .................................... « 37,464 25
Diverse.................................................... » 2 220.14

Epitropia parochială
«a bisericei române ort. res. dela St. Nicolae.

Saldulă Numărarulni cu 31 Maiă 1886. ,, 20,221.95
Sibiiu, în 31 MaiQ 1886.

P. Co sma m. p.
Director esecutiv.

Suma fl. 685,743.32 
losifu Lissai, m. p.

Comptabilfi.

pe linia Predealtt-Budapesta

Mersulu trenurilor!!
și pe linia Teîwșii-Aradâ-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—IPredealii

BucurescI

Predealu

Timișă

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinști 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uioral 
Cueerdea 
Ghirisft 
Apahida

Clnșin

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedin ă 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-mare

P. Latlâny
Szolnok
Buda-posta

(
(

Viena

Trenă 
de 

persone
Tren 

accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

3.00

Trenă 
omnlbufl

Trenă 
omnibufl

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnlbus

— 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

10.37 —
1.45 —
5.34 8.22
10.05 10.30

— 10.50
8.5t)| 6.05

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Buci a 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clusin (
(

Apahida
Gliiriș

Cncerdea

Uiâra
Vințulă de 
Aiudă
Teiușîi
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovii

Timișă

Predealu

susă

(
(

BucurescI

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

6.47
10.37

1.44
5.33

10.01
1026
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

7.29
8.27

■ 9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

9.11
11.26

1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Tipografia ALEXI Brașovti. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușft- K radfi-B udapesta

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Trenă de 
persdne

Teiuști 11.09 _ 3.56
Alba-Iulia 11.46 — 4.27
Vințulă de josă 12.20 — 4.53
Șibotă 12.52 — 5.19
Orăștia 1.19 — 5.41
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08
Deva 2.35 ■— 6.39
Braniclca 3.04 — 7.04
Ilia 3.36 — 7.29
Gurasada 3.50 — 7.41
Zam 4.25 — 8.12
Soborșin 5.09 — 8.49
Bărzova 5.56 — 9.29
Conopă 6.18 — 9.49
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23
Paulișă 7.12 6.30 10.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovață 7.56 7.17 11.18
Aradft 8.10 7.32 11.32
Szolnok ( 2.39 — 4.53

3.16 — 5.10
Budapesta 6.50 — 1 8.16

Viena — — 6.05

Aradfi-Timiș6ra

Trenă 
omnibua

Trenă de 
persdne

Trenă de 
persdne

Aradft 6.00 8.18
Aradulă nou 6.23 8.32
N6meth-Sâgh 6.48 — 8.51
Vinga 7.19 — 9.07
Orczifalva 7.38 — 9.20
Merczifalva 7.56 — 9.32
Timișdra 8.42 — 10.09

Timișdra-Aradft

Trenă de 
perBdne

Trenu de 
persone

Trenă 
oînnibus

Timis6ra 6.02 5.00
Merczifalva 6.40 — 5.50
Orczifalva 6.52 — 6.07
Vinga — — 6.32
Nâmeth-Sâgh — — 6.53
Aradulă nou — — 7.24
Aradft — .tt, 7.40

Budapesta-Aradtt-Teiușft.

Trenă de 
persdne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnlbus

Viena
Budapesta

11.00 — __
8.05 — 8.00

Szolnok 11.02
11.12

— 11.40
12.00

Aradft
Glogovață

3.37
4.13

— 5.25
— 619

Gyorok 4.38 — 6.46
Paulișă 4.51 — 7.001
Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Conopă 5.38 — 7.51
Bărzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 — 9.28
Gurasa ’da 7.43 — 9.56
Ilia 8.01 — 10.17
Braniclca 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10.10 — 12.24
Șibotă 10.34 — 12.53
Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Teiușft 12 05 — 2.24

Simeria (Piski) PetroșenI

Trenă de 
persone

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Simeria 11.50 2.23
Streiu — 12.27 3.00
Hațegă — 1.19 3.49
Pui — 2.10 4.40
Crivadia — 2.57 5.28
Banița — 3.35 6.07
PetroșenI — 4.04 6.39

PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnibua

Trenă 
de pers.

PetroșenI 6.49 9.33
Banița 7.27 10.14 —
Crivadia 8.06 10 54 —
Pui 8.50 11.37 —
Hațegă 9.31 12.17 —
Streiu 10.16 12.58 —
Simeria 10.53 1.35 ■—


