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Brașovu, 9 Iunie 1886.
După o pansa fdrte îndelungată s’a deschisă 

în cele, din urmă astădl în 8 (20) Iuniu congre- 
sulă naționalu-bisericescti alu Metropoliei greco- 
orientale române din Transilvania și Ungaria.

Deși congresulu se întrunesce târcjiu și în- 
tr’unft timpu neprevâdutfl în statutulu organică 
putemă sâ resuflămă ceva mai ușoră, căci meca- 
nismulă constituțiunulă ală bisericii, care părea 
că a stagnată cu totulă, îlă vedemă puindu-se 
earăși în mișcare.

Multă mai ușoră amu răsufla însă dăcă amă 
avea convingerea, că în timpulă îndelungată ală 
stagnațiunei s’a produsă o reacțiune sănătdsă 
între aleșii bisericei. Veseli amă fi și liniștiți 
amă privi la viitoră dăcă amă fi convinși, că în 
sînulă fruntașilor^ bisericei române greco-orien- 
tale s’a săvârșită ună felă de cristalisațiune, gru- 
pându-se toți câți suntă devotați în inima loră 
binelui obștescă în jurulă mariloră principii, ce 
pretindă respectarea și apărarea libertății ecle- 
siastice și o energică, armoniăsă și zelăsă con
lucrare pentru redicarea vâtlei bisericei și îna
intarea puternică a scopuriloră ei religiăse, cul
turale și umanitare.

Credemă, că nimeni nu va fi surprinsă a- 
flândă, că după cele petrecute pănă acum în sî
nulă bisericei nu putemă nutri acâstă convingere. 
In cești din urmă cinci ani de dile amăîntâlnită 
multe nobile stăruințe, fapte și aspirațiuni în cer
curi mai mici ale activității bisericescl; dâr aceste 
sporadice aparițiunl n’au putută ascunde dinaintea 
ochiloră noștri stagnațiunea generală de care a 
fostă cuprinsă întrâga metropoliă, în urma nea- 
iunsuriloră conducerii superiăre a trebiloră bise
ricesc!, a neînțelegeriloră dintre fruntașii preoți 
și mireni, și în lipsa unui puternică motoru în 
viăța constituțiunală a bisericei.

Nu numai odată ni s’a înfățișată tocmai 
în sferele mai înalte ale bisericei durerdsa pri- 
velisce a rivalitățiloră personale, cari făceau ca 
cei chemați a fi stâlpulă și razimulă vieții con
stituționale să-și petrăcă scumpulă timpă în lupte 
seci personale, în urmărirea unoră vanitdse preo- 
cupațiunl individuale, scăpândă din ochi marea 
țintă cătră care trebue să nisuâscă toți și care 
trebue să unâscă pe toți.

Nici că putemă spera că voră. înceta aceste 
neajunsuri, pe câtă timpă aleșii bisericei voră fi stă
pâniți mai multă de considerațiunl cătră una 
său altă persănă influentă, de care îi lâgă nisce 
interese trecătdre momentane și pe câtă timpă 
nu voră fi pătrunși numai și numai de marele 
principii ale libertății și ale progresului în bi
serică.

Nu va înceta răulă în biserică, pănă ce nu 
se voră uni toți fii ei cei buni și devotați dum- 
necjeeșciloră ei scopuri, cu nobila decisiune, ca 
să-lu sterpâscă din rădăcină, abnegându-și ori-ce 
interese particulare.

Să împlinescă 16 ani de când biserica ro
mână greco-orientală din Transilvania și Unga
ria se bucură de aședămintele ei actuale consti
tuționale , și în acestu lungă intervală nu s’a 
aflată o mână de dmeni, cari, stabilindă ună pro
gramă bisericescă corespunzătorii scopuriloră 
înalte, la care trebue să țîntâscă gândirea și lu
crarea tuturoră fiiloru bisericei, să pună capătă ne
înțelegeriloră și să creeze astfelă ună puternică 
stavilară în contra ori-cărei uneltiri dușmane.

Ori câtă de gravă ar fi situațiunea biseri
cei în momentele de față, ea ar înceta de-a mai 
fi amenințătdre îndată ce fii săi s’ar grupa în 
jurulă principieloră esistenței sale, lăsândă la o 
parte orice considerațiunl personale, îndată ce 
s’ar forma în sînulă ei acelă sîmbure sănătosă 
de sine stătătorii, care să îndrepteze întrâga acti
vitate bisericâscă și școlară pe calea cea adevă
rată și să dea spiriteloră acelă avântă nobilă

fără de care viața în biserică ai amorți cu tim- 
julu de totă.

In fața acestei mari cerințe nu putemă avă 
o dorință mai ferbinte decâtă, ca congresulu, ce 
s’a întrunită adi în Sibiiu. să fiă la înălțimea 
sântei sale misiunii și să apuce pe cărarea cea 
drâptă, singura care p6te asigura esistența bise
ricei și interesele de cultură ale poporului ro
mână !

Indisposițiuni în Germania.
Par’că n’ar fi lucru curată, în Germania 

cresce vâcjendu cu ochii indisposițiunea față cu 
Franci a. „Norddeutsche allg. Ztg.,“ organulă 
cancelarului germană, revine regulată asupra rela- 
țiuniloră dintre Germani și Francesi și totdâuna 
găsesce, că Francia rău se pdrtă și că în urma 
acâsta indisposițiunea în Germania cresce neîn
cetată. pilele aceste numita fdiă accentuâză din 
nou ce pericule amenință pe toți străinii și mai 
alesă pe Germanii locuitori în Francia de când 
s’a publicată legea contra spionagiului a lui Bou- 
langer.

„Kolnische Zeitung“ suflă în acelașă cim- 
poiu, asigură însă că, dăcă disposițiunea Germa
niei față cu Francia a devenită așa de dușmă- 
n6să, causa nu este espulsarea prințiloră. Ger
mania a privită cu indiferență la acâstă afacere, 
dedrece ea a fostă considerată ca o afacere es- 
clusivă francesă. Causa indisposiției este, că în- 
cetulă cu încetulă s’a convinsă Germania, că 
Francia este dușmana ei și că deocamdată vrea 
să rămână în tdte împrejurările dușmana ei, și că 
de aceea o disposițiune amicabilă cătră Francia 
nu se unesce cu demnitatea unei mari împărății.

Va sosi pdte o di — continuă Gazeta de 
Colonia, — in care Francesii voru ajunge la 
cunoscința, că și-au stricată numai șieși prin agi
tațiunea loră necurmată contra Germaniloră în 
cei 16 ani din urmă, care a fostă întimpinată 
din partea Germaniei cu-o îndelungă răbdare ne 
mai pomenită. Pănă atunci însă cu greu se va 
pută aștepta ca disposițiunea Germaniei față cu 
Francia dușmană să se schimbe. Cestiunea es- 
pulsării prințiloră n’are de-a face cu ea, mai 
alesă după ce e constatată, că Orleaniștii pară a-șl 
fi propusă se emuleze cu „patrioții lighisti“ în 
în ura contra Germaniei.

Negreșită că numai indisposițiunei ce dom- 
nesce în Germania contra Franciei este a i se 
atribui faima, că cornițele de Paris a voită să 
dea ună împrumută de 40 milidne franci ră
posatului rege ală Bavariei Ludovică II, decă 
acesta va asigura neutralitatea Bavariei în casă 
când Francia ar avă răsboiu cu Germania. Vede 
fiecine tendențiositatea acestei faime menită nu
mai d’a nutri indisposițiunea Germaniei. Semne 
periculdse ale timpului.

Ludovicii II regele Bavariei.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans“)

Milnchen, 15 Iuniu 1886.
Istoria regiloră cu greu va ave o pagină mai tristă 

ca aceea a regelui Bavariei, Ludovică II, care a domnită 
în acestă stată 22 de anî, și șl-a finită vieța în modulă 
celă mai tragică. Acestă rege, care cu 16 ani mai nainte 
a stăruită dintre toți principii germani mai tare pentru 
uniunea Germaniei, care fu și va fi lăudată în tote tim
purile de pena scriitoriloră germani pentru mărimea pa
triotismului său,—era dotată cu cea mai viă fantasiă pen
tru artele frumdse și în speciă pentru musică. Acestă rege 
atâtă de senlimentală, nefericită în primulă său amorăca 
monarehă, a rămasă necăsătorită ; elă trăia de mulțl ani 
cu totulă retrasă de sgomotulă curții și de membrii a- 
eestoră familii vechi domnitore, căutându-șl liniștea și 
satisfacțiunea sufletului său în palatele sumtuose ce le-a 
edificată, ale căroră întocmiri, de ună farmecă magică,

mai curăndă pară a fi locașulă unoră fee, decâtă ală une 
ființe pămentescl.

Regele Ludovică, în cele mai multe privințe a fostă 
imitalorulă lui Ludovică XIV, când totă lumea creștină 
serba sântele Rosalii, și-a finită vieța lui poetică în mo
dulă celă mai prosaică și demnă de compătimită 11

Manifeslulă principelui Luitpold, unchiulă jsău, ce 
anunța boia regelui și introducerea regenței, conformă 
constituțiunei, a produsă o adencă consternațiune între 
cetățenii capitalei, dintre cari mulțl erau și suntă de pă
rere, că regele nu ar fi fostă nebună.

Der ce să facă, patru medici pe furișă, îmbrăcați în 
vestminte de servitori de curte, s’au strecurată pănă în 
apropiarea regelui, l’au observată și l’au declarată ne
bună incurabilă. Cu subscrierea acestora și a ministri- 
loră e provăcjută faimosulă manifestă ală principelui Luit
pold.

Pașii comisiunei, carea avea să anunțe regelui in
troducerea regenței și declararea lui de smentită, suntă 
cei mai condamnabili, Comisiunea ajunse săra în cas- 
telulă celă vechiu, credăndă că regele ar fi acolo. Con
tele Holnstein, prin răspunsulă bruscă, că acum nu mai 
are să poruncăscă regele, a trădată totă planulă. Iute ser- 
vitorulă alergă în noulă paiață la regele, înpărtășindu-i 
cuvintele lui Holnstein, că de acum înainte nimenea nu 
are să asculte de rege, ci de principele Luitpold.

Regele nu avea pe lângă sine decâtă puțini ser
vitori ; aceștia și cu gendarmeria din Fussen, ună orășelă 
din apropiere, s’au pusă în stare de apărare cu puscile 
încărcate și cu baionetele întinse.

Joi dimineța, în 10 Iuniu, ajungendă contele Holn
stein la paiață, fu numai decâtă prinsă și băgată la ră- 
câre, ceilalți membrii ai comisiunii, nefiindă lăsați în cas- 
telulă celă nou, s’au reîntorsă ârășT în castelulă celă 
vechiu, unde îi așteptau vr’o 15 gendarml; astfelă fură 
escortați la palatulă celă nou, unde fiecare fu închisă în 
odaiă separată. In mare pericolă se aflau acești ospeți 
neinvitați; abia săra târziu, după ce a fostă ajunsă pro- 
clampțiunea și acolo, au fostă liberați și au fugită, lă- 
sându-și bagagele la paiață fără de a da față cu regele, 
mâncândă pămentulă.

Furia poporului, ce s’a adunată în giurulă iubitu
lui loră rege, era măre. S’a telegrafată după ună bata- 
lionă de soldați din Kempten și în alte locuri, der prea 
târdiu, nimenea nu a mai dală ascultare regelui, nime
nea nu i-a sărită în ajutoră; soldații, cari i-a avută la 
disposițiune, au trecută pre partea contrariloră, servitorii 
lui au fostă seduși, telegramele regelui și tâte ordina- 
țiunile nu se espedau, afjutantulă lui fu făcută prisonieri 
așa câtă nefericitulă rege fiindă numai la doi servitori 
avisată, s’a retrasă în apartamentele sale, acolo s’a ba
ricadată și multe 6re s’a apărată.

Scirile acestea au produsă în capitală și în totă 
regulatulă cea mai mare indignațiune, aderenții regelui 
cresceau din minută în minută, astfelă că ministrulă 
președinte de Lutz, acelă bărbată pe care regele în 
contra tuturoră atacuriloră oposiționale l’a ținută Ia pu
tere mai bine de 16 anî, să se fi esprimată: „Ce 
va fi de noi, dăcă regele va da o contra proclamațiune!« 
Curatulă adevără însă s’a ținută ascunsă: telegramele 
oficiale anunțaseră că regele s’a predată, s’a supusă voințe j 
și decisiuniloră celoră ce l’au încungiurată Ele spună că re
gele de bunăvoiă s’a decisă se părăsăscă acelă castelă 
și să se ducă în «castelulă Berg« de lângă laculă Sta- 
renberg. Acolo erau t6te pregătite pentru acestă mo
narehă nefericită.

Telegramele anunțaseră că regele în decursulă în- 
tregei călătorii s’a arătată liriiscită, a salutată și con
versată fOrte afabilă cu sătenii pe unde a trecută și 
Vineri, Sâmbătă și în prima (fi a Rosaliiloră a conver
sată multă cu Dr. Gudden, directorulă institutului alie- 
națiloră de aci. Regele a cerută ajutorulă imperatore- 
lui germană. O versiune e că regele când se apăra în 
baricadele sale să fi strigată adeseori cuventulă: „tră
dare!»

Da, acestă rege idealistă, amărîtă până în aden- 
culă sufletului său, nu a putută multă timpă suporta 
miserabila lui sârte.

Duminecă în efiua primă a Rosaliiloră, pe la 63/4 
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âre p. m. șî-a esprimată dorința cătră doctorulă Gudden 
de a merge la preumblare prin parculii castelului. Acesta 
parcâ de o parte e mărginașă cu laculă Starenberg. In 
apropierea țărmului era o bancă pe care regele și me
dicul s’au aședată. Servitorulă ce-i urmărea, la do- 
lința regelui s’a depărtata.

Fiind-că regele cu medicală nu s’au reîntorsă gri
jile între servitori au crescută, se înoptase, monarchulă 
dispăruse, cercetările prin parcă erau zadarnice, tele
gramele urmau una după alta spre Munchen și îndâ- 
râpta. Era o mare neliniște și o frică duplă.

După o cercetare minutiosă prin parca și țârmu- 
rele lacului s’a aflată în apă pălăria regelui, cilin- 
drulă doctorului, apoi în ore-care depărtare pardesiulă 
cu jacheta regelui și în fine ună trupă fără vieță, cada- 
vrulă nefericitului rege; âr în puțină distanță cadavrulă 
medicului ce-lă însoțise. Astă aflare s’a întâmplată la 11 
bre din nopte. La 12 ore unu altă medică a constatată 
mortea regelui și a medicului Gudden. In 14 Iuniu desă 
de dimineță înfricoșata catastrofă a pătrunsă la urechile 
locuiloriloră din Munchen; stradele furnicau de omeni 
cari grăbeau spre reședință. In tbte stradele placate în
cadrate negru anunțau mortea nefericitului rege. Multe 
arestări s’au făcută în decursulă dilei.

Timpulă era norosă, atmosfera deprimătore der mai 
deprimătbre și sdrobite păreau a fi miile de inimi ce res
pirau acâstă atmosferă. Coridorele palatului erau pline 
de lume, garda de onâre a regelui în vestminte sărbă
toresc!, care a sciută așa bine a-lă păzi, zăpăcea prin 
mulțimea îndesată; din fețele încrețite ale omeniloră, din 
ochii loră sclipicioși, ai altora însoțiți de lacrimi ori cine 
pută vedea câtă de multă suferă. Dăr tăte prâ târziu!

Munchen, 16 Iuniu 1886.
Presupunerile mele au fostă basate. Iată declara

rea fostului medică ală regelui Dr. Schleisz, ce o traducă 
fidelă după o făiă de aci; între altele elă dice: „Eu cu- 
noscă pe regele de 40 de ani, dela nascerea lui. Numai 
noi (Dr. Schleisz și Dr. Gietl) amă fostă medicii lui, și 
noi ambii ne uniamă în părerea, că regele nu este ne
bună. Părerea mea este: Regele își are însușirile sale; 
elă este risipitoră, mărinimosă pănă la escesă, în pofta 
de edificare pasionată și entusiasmata pentru artele fru- 
măse. Pentru escentricitățile sale surită vinovați aceia, 
cari de ani de dile îlă încungiură, aceste suflete de în- 
piegaț.1, prostituate, egoistice, mincinăse, cari l’au în
tărită în fantasiile sale, cari desemnau tote dorințele 
lui ca realisabile, și-lă ațițau în pasiunile sale și pre- 
când îlă seduceau la spese enorme, îlă sbăteau în mo
dulă celă mai revoltătoră. Ce făcea elă nu era nici o 
nebuniă. Elă a pactată cu toți artiștii și industriașii, și-a 
esprimată clară dorințele, și-a manifestată gustulă său 
distinsă, și-a dovedită cunoscință și prevedere estraordi- 
narie. Acelă bărbată să fiă »nebună,< fiindcă în 1870 
a dattt ordină de plecare armatei bavareze și fiindcă a contri
buită în mare parte la decisiunea răsboiului? Nu. Pre 
lângă tâte ce s’au întâmplată în ultimii ani, regele nu 
este nebună. Da/ când vădă cum îlă tracteză, atunci 
în adevără pâte deveni nebună!»

Apoi încheiă cu cuvintele O bunulă meu rege, cum 
voiu supravețui eu omă bătrână, astă durere ce-a ve
nită asupra ta/“ lntr’o faiă confiscată suntă cuvintele 
regelui: „Că mi-au luată regența, nu mi-ară păsa multă, 
dăr că m’au dechiarată de nebuna, asta nu o potă su
porta.“

Iritațiunea e cumplită de mare, arestări se facă nu- 
merâse. S. M.

SOIRILE DILEI.
Ună corespondentă ală lui „Egyetârtâs» îi scrie din 

Becicherechulu mare, că în orașulă acesta, care, fiindă 
că este în Ungaria, ar trebui să fiă „maghiară", are 
obrăsnicia a se produce o trupă teatrală sârbescă, și 
încă fără deficită. căci dispune de ună capitală de 150,000 
fl. Esprimându-șî durerea, că societatea teatrală ma
ghiară trebue să bancroteze, se scandaliseză asupra cu
tezanței directorului teatrală, care tipăresce pe afișe: 
.Teatru națională sârbescă.» Apoi continuă astfelă: »Așa 
ne putemă noi tolă munci cu reuniuni de cultură și de 
maghiarisare câtă vomă voi; căci ceea ce faceniă noi 
cu trudă îndelungată, ne-o strică într’o singură di câta 
asta de Sârbi." — Etă ce însemneză a lucra Kultur- 
egyletesce: a munci deci de ani, ca se potă face cunos
cință cu jupânulă Fiasco.

■—x—
Comisiunea trimisă ca să visileze ținuturile inun

date din comilatulă Timișârei a constatată că stau sub 
apă 15,000 de jugăre.

x—
Episcopulă croată Strossmayer a fostă la 16 Iuniu 

n. în Belgradu, ca se miruescă pe catolicii d’acolo. Epis- 
copulă a fostO primită de regele Milanu. Ambasadorulă 
austro-ungară, contele Khevenhilller, a dată în onârea 
episcopului ună prândă. — Cum Ii se pare acesta „pa- 
trioțiloră 2*

*) Cablu sg nuincscc o fu ni A grbsn de corabiA, care se folosesco in ai cu 
adină pentru legarea (oprirea) vaseloru în porturi. TJim felu de cabluri se folos^scu 
și In. telegrafele submarine.

—x—
Ni se spune, că în protopopiatulă II ală Brașovului 

s’ară fi ținută esamenele de vâră într'o singură di în 
șâse comune, și încă în cele mai espuse pentru româ
nisme, anume, în: Prejmeră, Lisnău, Baștelecă, Chichișă, 
Ozuna și Doboli. — Amă dori să scimă, prin ce minune 
dumnedeâscă aceeași comisiune e în stare să cutriere, 
din Brașovu plecândă, șese comune nu tocmai apropiate, 
și să asiste și la șese eximine? Ca zelă e cu neputință 
să ni-o esplicămă acâsta, der ca cârpăcelă da.

Ca ună specimenă caracteristica este de notată des
pre universitatea din Budapesta, că după almanachulă 
mai recenta, în sem. I. ală an. scol. c. între totalitatea 
de 3445 ascultători de universitate (stud. ord., estraord., 
farmaciști și moșe), de confesiunea mosaică au fosta 1064, 
er în sem. II. între 3255 de inși au fostă 1019, ceea ce 
face 30 8/i0, respect. 31 8/io “/oi va sS 4ică mai 1/s-a 
parte Jidani!

—x—
Foia bugetară «Kolozsv. Kozl." vorbindă despre 

testamentulă lui Gregoriu Ilangca, dice, că acesta a tes
tată tolă averea sa spre scopuri culturale românescl 
pentru comuna sa natală Maieră și —*■  pentru »Kultur- 
egyletulă românescă*  , vrendă să dică > Associațiunea 
transilvană." — Mâncate-ar „Kulturegyleturile» »Kol. 
Kozl." CredI că »Associațiunea» alergă după cai verdi?

—x —
Societatea de lectură »Inocențiu Micu Clain» a teo- 

logilorO din Blașiu în ședința constituantă ținută în 27 
Maiu n. șl-a alesă noulă comit.etă pentru anulă scolast. 
viitoră în persânele următoriloră domni: președinte: 
Ioanu Deacu, clerică de anulă III; redactoră la foia 
„Furnica:» Aureliu Popii, clerică de a. III; secretară: 
Aureliu Hulea, clerică de a III; cassară : Atanasiu Bo- 
loga, cl. de a. II; controlorii: Iovu Babuțiu, cl. de a. 1; 
bibliotecară: Petru Gorea, cl. de a. I; — rămânândă a 
se alege cu începutulă anului scolastică viitoră notarulă 
ședințeloră dintre fiitorii clerici de anula primă.

—x—

Junimea română studiosă din Budapesta în decur
sulă anului scol. 1885-86: la universitate la tâte cele 
patru facultăți între 2869 (resp. 2716) studenți ordinari 
au fastă înscriși vre-o 60 studenți români; între 307 
(resp. 300) stud. estraord. au fostă 7 români, între 108 
farmacist! de cursulă I, în semestrulă I, a fostă 1 ro ■ 
mână. La politechnică între preste 600 studenți an 
fostă 2 români: unuia ordinară, er altuia estraordinară. 
La scola de pictură au fostă 2 tineri români. Societa
tea .Petru-Maioră» a avută vre-o 40 membri. Pre la 
finea anului scol, s’au promovată la gradulă de doctocă 
vre-o 5 români, și anume: 3 în dreptă, 1 în sciințe de 
stată, 1 în medicină; peste ană au mai fostă promo
vați încă alțî câț.I-va, atâta în drepturi, câta și în me
dicină. — Censura advocațială au depus’o totă acum 
mai în urmă 2 inși. PremiațI au fostă asemenea 2 înși.

—x—
Intră Panciova și Bectcherecidu mare a fostă jefuită 

posta chiar de surugiulă ei. Procederea energică a ins
pectorului poștală a scosă la ivelă cele 2000 II. furate 
Posta rămâne peste nopte în Uzdine și surugiulă profită 
de acâstă împrejurare ca să comită furtulă, aruncândă 
vina pe făptuitori necunoscuți.

Ni se scrie din Blașiu, că în 16 Iuniu n. a căcjulă 
ună povoiu, care a pricinuită atâta acolo, câtă și în co
munele vecine farte mari stricăciuni.

—x—
Emigrarea Germaniloru din Bucovina începe, scrie 

„Rivisfa Polică." Coloniștii germani din comuna IlișescI 
au trimisă pe unulă din ei la America, ca să se încre
dințeze despre starea de acolo și să le raporteze. Dele- 
gatulă s’a întorsă. Raportulă său a fastă mulțămitoră. 
Vr’o douădecl de famil.i germane îșl vândă acuma pă
mânturile și-să gata de ducă la America.

Aradu, 10 Iunie 1886.
Domnule Redactoră ! In 8 Iunie a. c. s’a întru

nită consistoriulă eparchiei greco-orientale a Aradului în 
ședință plenară. Intre obiectele mai însemnate, de cari 
s’a ocupată consistoriulă cu acestă ocasiune, a fosta și 
deplinirea protopresviteratului Lipovei, și. fiindcă despre 
acâstă cestiune s’a scrisă multa prin diare, credă că va 
fi de interesă pentru onoratulă publică, dâcă în cele ur- 
mălore voiu descrie pe scurtă fasele prin cari a trecută 
acâstă cestiune.

După disposițiunile statutului organică ală bisericei 
greco-orientale alegerile de prolopresviteră sunta legate 
de multe formalități. Mai întâiu adecă alege sinodulă 
protopresviteratului respectiva și apoi consistoriului îi re- 
servă legea dreptulă de a denumi de protopresviteră pe 
unuia dintre cei trei candidați, cari au întrunită mai multe 
voturi în sinodulă protopresviterală. Alegerea se face 
în sensulă legii prin votă secreta, și totă prin vota se
cretă se proeede și la denumirea, ce se face prin con- 
sistoriu.

Premițândă acestea ami'ntescO, că alegerea de pro
topresviteră ala Lipovei s’a ținută în sinodulă protopres
viterală, întrunită la 19 Aprilie a. e. Protopresviteratulă 
a arătată unO interesa farte mare față cu acestă alegere. 
Dovadă despre acesta interesă este, că din 72 de mem
bri ai sinodului, 70 au fostă presențl la alegere. Candi- 
dații, cari au întrunită mai multe voturi în sinodul0 pro- 
topresviterală au fostă: Voicu Hamsea, parochă în 
FiscutO 42, Vasiliu Mangra, profesoră la seminarulă din 
Aradă, 20 și Petru Biberea, parochă în Giula 4 voturi.

Consistoriulă eparchialO, din 8 Iunie, după ce a 
esaminată actulă de alegere, și a constatată, că alegerea 
a decursă în cea mai bună ordine și cu observarea tu- 
turoră formalitățiloră, prescrise de lege, a procesa la de
numire, care, precum am tjisă mai susă, se întâmplă 
prin votă secreta. Resultatulă scrutinului a fosta, că din 
24 de votanți, 22 au votata pentru candidatula Voicu

FOIIuETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Jură împrejurulă micei insule vejeiau valurile 
rîuluî. Acela, care ar fi căutată să pătrundă prin- 
tr’ensele, la țermurc, până la care era o distanță de 
50 metri, și-ar fi aflată cea mai sigură morte.

Stanley puse în grabă să se lege de capuliî unei 
sfori mal groscidre o piatră, care fit aruncată spre in
sulă. Numai la a douădccca aruncătură pută Ulcdi și 
cu ceilalți doi să pună mâna pe sforă. De acesta le
gară ci o funia, ceva mai țepănă, pe care cel de pe 
țermurc o trasară la dânșii. De funia acesta fu legată 
unu cablu*)  sdravână de vlăstări de palmi, care la pen
dulă său fu trasă de cei de pe insulă și legată bine de 
o stâncă.

Incependă să înopteze, încercările de scăpare tre- 
buiră deocamdată să se amâne. Stanley nu închise ună 
ocliiă în decursulă nopții, îngrijată fiindă de sortea to- 
varășiloru săi de pe insulă.

Cum se crepâ de diuă, lucrările începură din nou. 

Din vlăstări de palmi și din plante acățătore se împleti 
o a doua funiă puternică, care cu ună capă fu de 
asemenea trasă la insulă, așa încâtă acuma era ca unu 
felu de punte aternătore, de care Uledi și cu soții săi 
se puteau ține la trecerea spre uscată. Afară de aceea 
se mai făcură alte trei funii mai subțiri, pe care cei 
trei bărbați aveau se și Ie lege de mijlocă, ca astfelă 
la casă de lipsă să potă fi trași la țermure do cei de 
pe uscată.

Uledi fu celă dintâiă, care se arunca în valurile 
spumegânde, și apucând puternica, funiă cu amândouă 
mânile, își puse tdtc silințele, ca se potă ajunge la țer
murc. Valurile năvăliau furiose asupra lui, și în fie
care momentu îl treceau peste capă. De repoțite ori 
elă era ținută atâta vreme în apă, încâtă cei de pe 
țermurc trebuiau să tragă mereu funia, ca să-i ajute a 
se ridica din nou la suprafață.

Mai- fără răsuflare ajunse elă în sfârșită la țermurc, 
unde tovarășii săi îlă apucară cu putere și’lă scdscră 
afară. Totă astfelă fu mântuită și Zaidi. Marzuk, celă 
mai tânără dintre cei trei nenorociți, apropo numai ună 
copilandru, tocmai pe când se afla la mijloculă vârte
jului, scăpa funia din mână și de bună semă s’ar fi 
prăpădită, decă nu ar fi fostă trasă la uscată de funia, 
ce și-o legase peste mijlocă. Tus-trci erau așa-dară 
mântuiți. Uledi și Marzuk, care’șl puseseră în pri

mejdia viața pentru soțulă loră, fură felicitați și lău
dat! de toti.1 J

Era cu neputință a trece cu luntrile peste cata
ractele și repedișurile din josulă insulei Ntunduru, de 
aceea vasele trebuiră erăși transportate pe uscată o 
bună bucată de locă. Din causa atacuriloră sălbatici- 
loră nici de astădată lucrulă acesta nu fii așa de ușoră. 
Cu tote acestea deosebitele greutăți fură învinse, și în 
19 Ianuariu flotila ’și putu urma drumulă său mai de
parte pe apă.

Marele rîu âncă totă 
miadă-nopte. Umilă după 
cataracte a căroră trecere 
cu greutăți și cu pcricule.

Satele, pe lângă care treceau călătorii noștrii, de 
multe ori aveau o înfățișare în adevără înspăimen- 
tătoro.

„Scăfălii de omeni", povostosce Stanley despre 
unulă din aceste sate, „împodobiau ulițele, și o mare 
mulțime de șolduri, coste și osc de-ale spinării erau 
aruncate mai la o parte și erau pline de totă felulă de 
necurățenii. Aceste osc erau dovedile cele mai lă
murite despre pofta de carne de omă a locuitoriloră 
din aceste ținuturi."

In noptea de 19 Ianuariu poposi espedițiunea în- 
tr’ună locă de pe țermure, pe care Stanley îlă ținu de 

își ținea, direcțiunea sa spre 
altulă mal urinară âncă trei 
fii de asemenea împreunată
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Hamsea, er 2 pentru candidatulă Vasiliu Mangra. Ast- 
felO candidatul^ Voicu Hamsea a foștii proclamații de 
protopresviterO alâ Lipovei și actulti s’a așternutei, în sen- 
sulâ legii, ilustrității sale, domnului episcopii, IoanQ Me- 
țianu pentru afacere canonică.

După ce actulă alegerii de protopresviteră este 
acum terminată, și după ce, precum am disă mai susă, 
multe s’au scrisă în acăstă cestiune, credă, că este la 
locă, D le Redactoră, a observa aicî, ca încrederea cle
rului și a poporului s’a manifestată în acăsta alegere 
într’o formă, care este, credă, ună bună augură pentru 
alesulă protopresbiteră. Alesulă speră, că în posițiunea 
însemnată ce o va ocupa în biserică, chiămată de bise
rică va sci aprețui acestă frumosă votă de încredere 
întru promovarea mareloră interese ale biserieei și ale 
națiunei.

Acăsta este ceea ce doresce dela den sulă trac- 
tulă, și cu acesta condițiune îlă felicitezO și eu pe a- 
cestă cale pe noulă protopresviteră ală Lipovei, dicem 
du-i, că încrederea depusă într’însulă de clerulă și po
porală din tracta, precum și de representaața diecesei, 
să-o justifice prin fapte demne de posițiunea sa, prin 
fapte, prin cari se promoveze binele biserieei și ală nea
mului nostru romănescă. Unii Românii.

Din Bucovina.
Cernăuți, 14 Iuniu 1886.

Domnule Redactoră I A trecută multă timpă, de 
când nu v’am trimesă nici o corespondență din Buco
vina; causa o voiu spune cu altă ocasiune. Am ajunsă 
în fine să fimă batjocoriți și de Ruși, său, să mă esprimă 
mai corectă, de Ruteni. —

Acestă soiu de ămenî, venițî în țără ca servitori, 
astărjl ne dispută esistența. Și cum nu ne voră dispu
ta-o, când nisce pigmei, ce pretindă a fi Români, 
se aliază cu denșii spre-a sterpi nemulă română. —

Dreptă probă să vă spună ună casă de totă re
centă. T6tă lumea crede, că ’n Seminarulă archidiece- 
sană din Cernăuți s’ar cultiva limba română și că toți 
Românii de acolo ar lucra pentru binele nației din care 
au eșită. In realitate însă nu-i așa. Suntă, ce-i dreptă, 
unii, înaintea cărora trebue să te închini cu res
pectă ; dăr ce folosă, când lucrurile loră suntă zădăr
nicite de nisce fățarnici ipocrițl, cari din față țină cu 
Românii, pe din dosă suntă Ruteni. Acești omeni peri
culoși mai bine ar face, când s’ar declara în publică, 
ca astfelă disprețuia și sigilulă lașității să li se pună 
dreptă suveniră pe fruntrea loră ticălăsă. — Băr deși 
nu-o facă, rușinea lumii nu-i ărtă.

Acești omeni, cJicCi, au avută deosebita obrăznicia 
de-a țină parte unui S. Dașchevici, care în diua de 
Constantin și Elena veni cu-o foiă rutănă în Capela se- 
minarială spre a o ceti connaționaliloră pestriți. Era 
ună articula vehementă în contra nostră. Rutenii as
cultau cu plăcere cuvintele de calumniă din acelă arti
culă și se bucurau. Bucuria loră însă nu dură lungă, 
căci Rectorulă seminarială îi prinde cetindă in biserică 
și someză pe Dașchevici, se-i dee făia. Acesta arogantă, 
după cum li-i soiulO, se opune pănă ce doi pestrițați îi 
aducă nisce foi germane și-i bagă în buzunază. Atunci 
Dașchevici dă Rectorului foia germană, pe când cea ade
vărată se ardea de cătră ună teologă rutănă.

Româniloră de cari am vorbită mai susă nu le a 
plăcută acăstă procedură a Rectorului și, ne mai chib- 
zuindă multă, se aliară cu Rutenii în contra Rectorului 
și aceloră puțini Români, cari țineau cu densulă. —

Ucă faptă românăscă, dămnă de aceia, cari o fă
cură și a-le căroră nume ar trebui să fiă săpate spre 
rușine în table de pătră pentru viitorii alumnl semi- 
nariall. —

Astă-dl, când elementulă rutănă pe di ce merge 
ne sapă, ne ia terenulă de sub piciăre, noi in orbia năs- 
tră cea ticălăsă încă nu ne putemă consolida. Avemă 
drepturi și nu scimă usa de ele.

Română pe Română se mănâncă și n’ar dori să 
vadă, ca aprăpele său să-i deschidă ochii. De se află câte 
unulă în țără, atunci elă este luaiă în rîsă, discreditată 
în fața celorlalți de pigmeii turmei, cari nu aparțină Ro
mâniloră, cu tăie că se numescă Români și îmi vine a 
crede, că n’au nici D-Qeu.

De aceea amă mersă cătră progresă ca raculă și, 
de voră voi aceștia, vomă merge încă mai altfelă.

In biserica catedrală, grațiă acestora, nu se mai audă 
cântece române. Rutenii în anomalia loră credă, că chiar 
D-deu s’a făcută rutănă, Românii cântăreți dau din umere 
și tacă. S’a aflată nu de multă, că ună teologă, luândă 
dirigiarea corului seminarială, li-a arătată, câtă greșescă, 
dăcă credă una ca acăsta. Totă lumea credea, că de 
acuma numai românesce se va cânta, dăr s’a înșelată. A 
fostă ună visă efemeră.

Și 6re care-i causa?—ărăși Românii cei »falnici», 
îndată s’au desbmată, pentru căașa i Românulă.

Unii au obrăznicia de a se făli, că ei cu tdte că 
trăescă bine cu Rutenii, ei în inima loră nutrescă cea 
mai înverșunată ură contra loră. Credă cine vrea, eu 
unulă m’am convinsă, că unii ca aceștia totdeuns au 
vendută causa nației loră Ară fi cu cale să înșiri mai 
multe exemple, dăr am îndurare de spatele hârtiei, t. "-e 
va indigna a purta numele aceloră apostat.! misera- 
bili. — Fiă-le însă disă, că se cunoscă, er decumva voră 
voi mai pe largă, atunci la revedere, căci încă multe am 
de disă pănă ce-mi voiu stinge pojarulă.

Ală d-vostră plecată X.

Insciințare.
Fiindă 3O°/o ale acțieloră societății de credită și 

economii, »Mureșiana“ deja solvite, direcțiunea în ședința 
sa dela 29 Maiu c. a hotărîtă, nu numai darea cererii 
pentru înprotocolarea firmei, — care s’a și efectuită, — 
apoi îndată după primirea resoluțiunei estradarea certi- 
ficateloră provisorie de acțiuni, precum și tipărirea și 
înpărțirea statuteloră între acționari; ci și solvirea ratei 
a 4-a cu 10 fl. de fiecare acțiune pănă la 1 Septemvre 
a. cur. st. n.

Precând aducemă acestea hotărîrî la cunoscința 
domniloră acționari totodată îi rugămă, să binevoiescă 
pănă la 1 Septemvre a. c. st. n. a trimite necondiționată 
rata a patra cu 10 fl. de fiecare acțiune la adresa di
rectorului subscrisă, în Reghinulă săsescă.

Reghinulă săsescă în 4 Iuniu 1886.
Direcțiunea societății de credită și economii pe acții

> Mureșiana. <
Basiliu Ratiu, Patriciu Barbu.

președinte. d i r e c t o r ă e s e c u t.

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

SIB1IU, 20 Iuniu. — Congresulu bisericescti 
alu metropoliei greco-orientale române s’a des
chisă Duminecă, după serviciulu sărbătorescii 
divinii, de metropolitulu Romanii printr’unu dis- 
cursă plină de valdre. Congresulu a alesă biu- 
roulii provisoru și a întocmită comisiunea veri- 
ficatdre. Mâne dimindța va fi ședință.

EMS, 16 Iuniu. Impăratulu Vilhelm a so
sită aci în bună stare.

PARIStJ, 16 Iuniu. — Contele de Parisu 
desminte soirea d’m’eloru, că s’ar fi făcutii la 
dânsulu pași pentru sanarea finanțeloru curții 
bavareze.

MUNCIIEN, 16 Iuniu. — Comisiunea par
lamentului a primită unanimii luarea și conti
nuarea regenței de cătră prințulfi Luitpold.

DIVERSE.
0 amăgire. — Tănăra femeiă: «înainte de nunta 

năstră îmi promiseseși, că ’mi vei împlini orice voință; 
pănă astădl am însă numai decepțiunî amare!*  — Băr- 
batulă: «Păte să fiă adevără ce dici,. însă de atunci m’a 
lovită o nenorocire: am devenită miopă de totă.

unii locu de tergu. Ca să nu aibă de lucra cu indi
genii, călătorulu nostru hotărî, ca a doua di desu de 
dimineță să pornescă mai departe. înainte de a se 
lumina de diuă, iată că unulă dintre Vangvana veni la 
densulu în fuga mare și abia răsuflându, și-i spuse, că 
sălbaticii au încunjuratti din tdte părțile tabăra cu o 
rețea înaltă de funii. De bună semă, dicea elu, duș
manii pândescu după acestă rețea, ca pe ori și cine, 
care s’ar apropia de ea, șă’lu omdro cu lăncile loru.

Stanley trimise trei-deci din omenii săi o bucată 
de locu în susulu rîului și le porunci să se pună la 
pândă la spatele sălbaticilor^. Când creclîi, că aceștia 
au ajunsă la loculă hotărîtă, puse elu pe patru din 
soții săi, provăduți cu scuturi, să taie rețcua. Alți 
patru-deci înarmați cu pusei și cu lănci se așezară în 
apropierea acestora, ca la casă de lipsă să-i respingă 
pe sălbatici înapoi.

Indată-ce omenii cei patra ai' călătorului nostru 
se apropiară de rețea și începură să o taie, dintr’odată 
mai multe darde fură îndreptate asupra loru de cătră 
sălbaticii ascunși în tufișu. Câte-va pușcăturî însă fură 
de ajunsă, ca aceștia să fiă alungați de prin ascundă- 
torile loră. Voindu cei din tabără să-i urmărescă, din
tr’odată începură a scote nisce strigăte durorose, și pi- 
ciorole loru se umplură de sânge. Sălbaticii împăna
seră calea cu țepușe ascuțite, care intraseră adencu în 
piciorele biețiloră călători.

Toții mai bine pe socra. — In Manchester trebuia 

să fiă acum câteva cjile cununia pictorului Brown cu mis 
Edith Bonard, fiica frumosei văduve Bonard. Mirăsa de 
17 ani, îmbrăcată cu o rochiă de muselină albă, era pi
tică, slabă și nevoiașă, pe când mamă-sa, în toaleta sa 
de catifea albas'ră, care era împodobită cu trandafiri și 
cu diamante, avea o înfățișare fermecătore. Tătă lumea 
privea cu admirațiune la frumăsa femeiă, și mirele se 
uita totă numai la sderă. Când tenăra părechiă se urcă 
pe treptele altarului, să întărse pictorulă cătră s6cră-sa 
dicendă: „Mamă, așă fi fericită, dăcă ai voi să iai lo- 
culă fiicei d-tale«. Uimită întrebă femeia Bonard pe fi- 
că-sa: «Nu-lă iubescl?»— »Nu!« fu răspunsulă. Reso- 
lută strigă atunci mama: , Apoi dăcă’i așa, eu te înlo- 
cuiescă!» Popa îi cunună și 5 minute mai târziu d-na 
Bonard era soția acelui bărbată, a cărui săcră ară fi tre
buită să devină. Pictorulă esclamă de mai multe ori: 
>0 soțiă așa de frumăsă și o fiică așa de modestă, asta 
e prea mare norocă !«

Pentru economi. — Pentru a feri văra caii și vi
tele de musce și de tăuni, care suntă atâtă de supără- 
ciâse, se recomandă de obiceiu decocțium de foi de nucă, 
de piperă de apă (polygonum hidropiper), pelină și 
aloe, cu care se frăcă animalele și hamurile. Fiindcă 
nu suntă aceste remedie totdăuna la îndemână, cores- 
pondentulă foii ,Fdgr.“ atrage atențiunea asupra unei 
alte plante cunoscute, care să pote întrebuința cu ace
lași succesă și care cresce văra sălbatică pretutindenea 
pe haturi și pe lângă drumuri, Acăsta plantă e prisne- 
lulă (Achillea millefoliutn) cu care se frăcă caii chinuițl 
de musce. Care vrea să întrebuințeze aloe, să disolve 
20 grame aloe în 2 litri de apă ferbinte și să frece 
animalele și hamurile. Decă remediele citate nu folo- 
sescă, să se încerce frecături cu uleiu de carbolă, de
cade, său o mestecătură de uleiu, care conține 1.0 părți
petroleu, 1.0 părți untă de pesce, 10 părți uleiu de da- 
finu și o parte uleiu de garofe. Celă mai eficace re
mediu să dice că ar fi uleiu de cade, care se câștigă
prin destilațiune de lemnă de bradulă ciumii (juniper) și 
să păte cumpăra eftină în fiecare farmaciă său drogheriă. 
E de ajunsă, dăcă li să frăcă cu câteva picături botulă, 
urechile, burta și alte părți simțitore ale calului. In 
America întrebuințăză agronomii în acestă scopă o ames
tecătură de uleiu, compusă din 2 părți untă de pesce 
(seu și altă uleiu) și 1 parte petroleu. Ca complectare 
se amintesce și apa de carbolă, care ușoră se câștigă, 
turnându-se 10 grame acidă carbolică în jumătate 
litru apă.

Monstru. — In diua de 26 Maiu trecută femeea 
Ioana lui lonă Alexandru Manole din comuna Călugăra- 
Mare, plasa Bislrița-de-susă, județulă Bacău, a născută 
o fată, care n’are decâtă o formă de nașă, fiindă așa de 
lățită, că este intinsă de obrază, gura este fărte mare și 
are doi negei mari la închieturile ei. Copila de mai 
susă s’a botezată sub numele de Anica și se află pe 
deplină sănătosă.

0 declarațiă 'de amorți circumspectă. — Cava- 
lerulu: «Domnișoră Elisa, cânți la piană ca speciolistă ?« 
— Domnișora: »Nu!‘ — Cavalorulă încântată: «Eliso, 
te iubescă 1“ Tablo!

La tribunalu. — Ună apărătoră cităză într’o afa
cere încurcată o autoritate, care este încă în viăță. Pre
ședintele tridunalului întrerupendu-lă (fice: «Domnule 
Apărătoră, trebue să-ți nbvervă, că cineva se păte pro
voca numai la autorități deja ’răpausate; celelalte auto
rități potă să-și schimbe încă opiniunea loră!*
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Intr’aceea înainta și ceta așezată la spatele săl- 
baticiloru, îi fugări cu grăbire pe aceștia și prinse pe 
optă din ei. Dela prisonieri afla Stanley, că numele 
canibaliloră este Varegga, și că ei au atacată tabăra, 
numai ca să-i prindă pe omenii noștri și să-i mănânce. 
Mai departe împărtășiră cei prinși, că la ei este obi- 
ceiulă, ca omenii bătrâni, atâtă bărbați, câtă și femei, 
să fiă uciși și mâncați, totă astfelă ori și care străină, 
ce ar cădea în mânile loră.

Nu cu multă bucuria aflară călătorii noștri, că 
ceva mai în josulă rîului se află ună nou cataractă. 
Audindu acesta, călătorulu nostru nu slobod! îndată pe 
cei prinși, ci-I reținu la sine, ca să-i sefvescă ca con
ducători.

Cu marc repejunc înaintară acum navigatorii 
noștri până la ală șcselca cataractă, unde prisonierii 
fură slobodiți. Stanley tăbărî în apropierea unui sată 
locuită de o seminția sălbatică si răsboinică.) î

Ancă înainte de a se*  putea face întăriturile obici
nuite, năvăliră sălbaticii, sunându cu putere din dobele 
și cornurile loru de răsboiă. Se începu din nou o 
luptă aprigă; — nici o di nu putea să mai trccă acum 
fără vre-o liărtuială. Ca de obiceiă însă, si de astă- 
dată călătorii noștri isbutiră a-i învinge pe dușmani și 
a-i alunga din sătulă loră. După aceea fu trecută și 
ală șesclea cataractă totă în felulă, cum fuseseră tre
cute cele de mai’nainte.

In 20 Ianuariu espedițiunea se apropia de ecua- 
toră. In 23 ecuatorulă fu trecută și călătoria se con
tinuă acuma în nordulă acestei linii. Rîulă începu a 
se îndrepta din ce în ce totă mai spre nordă-vestă.

In 24 Ianuariu călătoria fu împedecată de ună 
ală șeptelea cataractă, celă din urmă din cataractele 
lui Stanley. Urletulă și vejeiturile valuriloră fură în
soțite și de astă-dată de strigătele de răsboiă ale săl- 
baticiloră, cari voiau să pună mâna cu ori și co preță 
pe munciți! noștri călători. Și aicî, ca și mai ’nainte 
ținutulă era bine împoporată.

Stanley debarcă apropo do cataractă într’o pădure 
desă de pe țcrmurelc dreptă ală rîului. Sălbaticii nă
văliră asupra noiloru*  veniți, și se luptară cu atâta în- 
drăsnclă, încâtu numai sera târdiu fură în stare puscile 
călătoriloră noștri să-i alunge.

Noulă cataractă era unulă din cele mai sălbatice 
și mai mărețe, pe care le văduse Stanley vre-odată.

„Undele rîului“, povestesce călătorulu nostru, „se 
repedă cu o iuțelă de necrcdută cale de mai multe 
sute de metri și apoi dintr’o înălțime de mai bine de 
trei metri se aruncă cu unu sgomotă asurzitorii 
într’o veltoro spumegândă, de unde apoi erăși sară în 
susă la o înălțime do vre-o doi metri, așa încâtă rîulă 
întregu se pare, că ferbe în clocote.11

(Va urma.)



Nr. 128. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursul n la bursa do Vlana Bursa de Bueuresci.
din 19 Iunie st. n. 1886.

Rentă de aură 4Q/Q . . . 106 10 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 75 
împrumutul»! căilor ti ferate

ungare......................... 155.75
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100 40 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 25 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120.25 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.20 
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............................99.80
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................  120 40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 90 
Renta de hărtiă austriacă 85 20 
Renta de arg. austr. . . 85 85
Renta de aură austr. . . 116 90 
Losurile din 1860 . . . 139 20
Acțiunile băncel - austro-

ungare ........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 288.—
Act. băncel de credită austr. 280.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.‘/s 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.97 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cota oficială dela 6 Iunie st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). 93— 93’/4
Renta rom. amort. (5°/0) 95Va 961/,

> convert. (6°/0) 87— 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31x/a 33—
Credit fonc. rural (7°/0) 105V, 106X/j

„ „ (5°/o) • 88— 88*/ 4
» > urban (7°/0) 101 ’/4 1021/-,

, (6°/o) - 93— 94—
> (5%) • 84x/4 85i/4

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

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 40 15.55
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.05

Cursulu pieței Brașovii
din 21 Iunie st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 58 Vend. 8.62

Argint românesc . . . . . . > 8.55 • 8.60
Napoleon-d’ori................. . . • 9.97 • 10.01
Lire turcesc!..................... . . . 11.27 > 11.30
Imperial!......................... . . * 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 . 5.92
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 122.— . 123 —
Discontulă . . . » 7—10 % pe ană.

Nr. 6460/1886.

Concursu.
Spre ocuparea postului de sub-fișcalu orășenescu 

sistemisatu în sensulU §.224 din statutulu comunalu din 
partea representanței comunale cu conclusti dela 9 L c. pe 
unu anu, începându dela 1 Iulie a. c, cu apuntamentulu 
anualu de 1000 fl, se escrie prin acesta concursu.

Doritorii pentru ocuparea acestui postti, au pe lângă 
documentarea moralității loru a areta că ei suntu advo
cat! esaminați și practici, și că suntu membrii ai came
rei advocațiloru din Brașovu, precum că cunoscti limba 
maghiară, germană și română,

Petițiunile astfelu instruite să voru așterne pănă la
29 Iunie a. a. orele 11 at m. subs. magistratu.

Brașovu, 15 Iunie 1886.

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

PREȚULU ABONAMENTULUI ESTE:
Pentru Aust.ro- Ungaria:

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

Pentru România și străinătate.

pe trei luni 
„ șese luni

,, unu anu

10 franci
20
40

Magistratul!! orășenescu. Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

MersulU trenurilorU
pe linia Predealtt-Budapesta și pe linia Teîușil-Aradd-lBiiidapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealâ-Budapesta Budapesta—Predealfli

BucurescI

Predealu ((

Timișă

Brașovă

Feldiâra
Apatia
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sigliișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Cop sa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 

!, Vințulă de susă
Uiâral 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

(
(Clușiu

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

Oradia-mare

P. Ladâuy
Szolnok
Buda-peata

(
(

Viena (

Trenii 
de 

peraono

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
734
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 8.50

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
de 

persone

I

Trenă 
omnibua

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
30d
5.08
5 35

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

Clușiu

Apahtda
. Gliiriș

Cucerdca

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.471

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

(
(

(
(

3.15
7.29
8.27

Ui6ra
Vințulă de 
Aiudă
Teiuștt
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mit, 
Medie,șă 
Fllisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă

Timișă

susă

10.01
10 26
10.52
12.37

1.36
1 48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

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

Predealu

BucurescI

/■

(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose.

I

6.20
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 BrașovO. Hârtia din fabrică d-lorti Koniges & Kopony, Zernesc’.

Teiușik- '■■■ riuflft-lBuidapesta Budapesta-.Iradft-Teiașft.

Trenu Trenă Trenu de Trenă do Trenu Trenii
omnibus omnibua peraone poradne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.2 7 Budapesta 8.05 — 8G0
Vințulă de joșii 12.20 ' — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 kîZOillOK ( 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ariadd 3.37 — 5.25
Siiaeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațfi 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicîca 3.04 — 7.04 Paulișii 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopti 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam ■. 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișii 7.12 6.30 10.37 Branicîca 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
Aradd 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 51 Șibotii 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
IBndapesta 6.50 — 8.ie | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 | ’ffeosșiî 12.05 — 2.24

Aradfi-Tîmișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibufl persdne persdne peraone omnibus omnibus

Aradft 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nânaeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vmga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
TSmfișdra 8.42 — 10.09 PetroșenI — 4.04 6.39

'S’îmSșdra-Aradfc Petrașenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trenii Trenu Trenu
persdno persone omnibufl omnibus omnibufl de pers.

Timișdra 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 __
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 . —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulti nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradii — — 7.40 10 53 1,35 —


