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Tisza, cum ne turbură și elu mereu apele 
ndstre, făr’ de nici o cruțare.

Clinică amă voi să răsturnămă stat.ulă, „Pes
ter Lloyd11 însuși nu o crede, nu ar crede-o 
pote nici atunci, când, spre marea spaimă a lui 
și a stăpânului său, Sașii din Transilvania și-ară 
schimba gândulu și s’ar decide a da mâna cu 
noi, ca să scăpămă odată de năpastea, care ne 
amenință limba și naționalitatea cu peire.

IJdcă, în fine, organulă guvernului ungurescă 
ne vine cu absurda afirmare, că „evenimentele 
politicei internaționale11 din timpulă mai recentă 
ară fi trebuită să ne deschidă ochii și să ne facă 
se recundscemu în Ungurii dela putere pe ade- 
vărații susțiitori ai libertății și ai esistenții nostre 
naționale, atunci ne luămtl voia a-lă invita să-și 
easce mai întâiu elu însuși puțintelu ochii, să se 
uite împrejură și să ne spună, cari popdre sim- 
patisăză astăzi cu campionii „libertății*1 din Pesta 
și cari dintre popărele Transilvaniei, ale Țârei 
ungurescl și ale Orientului ară fi așa de nebune 
de a se desbrăca de individualitatea și de drep
turile lorii naționale de dragulu politicei „libe
rale11 a cabinetului Tisza.

Ori că „Pester Lloyd11 ne crede pe noi 
prea mărginiți, și atunci ar fi bine să-și mai bage 
mințile în capă, ori-că elă însuși este mărginită 
de spăriată și atunci trebue se-lu compătimimă!

Brașovu. 8 Maiu 1887.
Celtl mai autorisatfi dintre t6te diatele gu

vernamentale ungurescl, câte s’au pronunțatu 
asupra conferenței generale a alegătorilortl ro
mâni, este fără îndoelă „l’ester Lloyd"1.

Ce dice acestă organu de frunte alu d-lui 
Tisza Kalnian ?

Resnltate mulț.ămitâre positive ale conlerenței 
române din Sibiiu nu află „Pester Lloyd“ nici 
unulâ, neniulțăniitâre cu carulu. Gâsesce în<e 
unu singură resultatu mulțămit.oril negativă și 
acesta este atitudinea Sașiloril față cu mișcarea 
română.

Foia pestană ne spune adecă cu bucuria, 
că după intormațiunile ce le arc, cercurile să
sesc! din Transilvania s’au ferită de astădată de 
orice atingere cu naționalii malcontenți români, 
eu cari acum trei ani păreau înclinați a face 
causă comună. Cu multă satisfacțnme accentueză 
acum „Pester Lloyd-1, că Sașii din Transilvania 
s’au datu la o parte și „nu mai consideră con- 
ferența roinânescă ca o pai te a oposițiunei na
ționale genera le u.

Nu este aici loctdă de-a cumpenî îneâtă bu
curia fbiei tiszaiste este întemeiată sdu nu pe 
realitate. Ajunge deocamdată că din espectorăriie 
ce le face în articululă de fondu din numărulu 
său dela 12 Maiu a. c. asupra conferenței nbstre, 
putemu constata:

înteiu, „Pester Lloyd11 recunosee, că esistă 
o mișcare între Români, care nu este nicidecum 
pe placidă guvernului și căreia i a datu viuă 
espresiune adunarea dela Sibiiu, de unde a ră
sunată unu „strigată d.e amărăciune și de neîm- 
păcare.“

alu doilea, „Pester Lloyd11 recundsce indi
rectă, că guvernulă ungurescă s'a temută ca nu 
cumva se se alăture și Sașii din Transilvania la 
acesta mișcare română părăsindă posiținnea lorii 
isolată; er acum se bucură, că acesta nu s’a 
întâmplată și că isolați au rămasă și Sașii și 
Românii.

Ce resultă din aceste constatări ?
Resultă, că organulă d-lui Tisza nu esprim i 

adevărata sa convingere, când susține, că numai 
o fracțiune, o minoritate nemulțumită română vor- 
besce prin graiulă conferinței din Sibiiu. Căci 
decă ar fi așa, de ce s’ar teme „l’ester Lloyd* 
așa de multă ea nu cumva Sașii din Ardealu se 
dea mâna eu Românii?

Seinul cu toții, că Sașii ardeleni representă 
numai lină mică numără alu poporațiunei acestei 
țări. Decă dăr Sașii ar face causă comună cu 
o minoritate neînsemnată română, ce temere așa 
mare ară pută să aibă cei dela putere față cu 
acesta coalițiune? Ce lucru mare decă cele două 
sute de mii de Sași s’ar alătura la câteva sute 
de mii de Români, cari, după cum dice „Pester 
Lloyd11, nici n’arfi representă clasa inteligentă 
român și nici că ar putd representă voința Ro 
mâniloră ?

Etă der, că bucuria netimpuriă și, în pa- 
rantesă fiă disu, de t.otă nepolitică, asupra atit.u- 
dinei reservate a Sasiloru față cu confererița ro- 
mânăscă, a dată de golă pe organulu comba
tantă ală d-lui Tisza și ne dovedesce cu-o cla
ritate, ce nu mai lasă nimicu de dorită, că sver- 
colirile și săriturile sale desperate, spre a micșora 
importanța votului adunărei ndstre, simtă curată 
comedia.

Ar însemna prin urmare a ne pierde lim
pida celu scumpă, decă amu mai sta de vorbă cu 
„Pester Lloyd*1 asupra afirmăriloră sale privi- 
tdre la conferența nostrâ, afirmări pe care acestă 
organu însuși nu le crede.

Ddcă fdia d-lui Tisza ne numesce pe noi, 
Românii, elementO „turbulentă11, n’avemă nimicu 
de obiectată, căci tuibulenți voimfi să și finifl, 
întru câtu adecă țintimu a turbura apele d-lui

Din afară
Ministerul^ jrancesă a fostă răsturnată, prin 

vutulă camerei dela 17 Maiu n. în cestiunea bu
getului. Mmisterulu presentase unu bugetă, pe 
care cornisiunea bugetară l'a daclarată ca fiindă 
pre mare. Ministrulu de finanțe Dauphin pro
puse în urma acesta o economiă de 13 milidne, 
dăr cornisiunea nu se învoi. Președintele consi
liului Goblet cerii să facă cornisiunea propuneri 
hotărîte în privința reducerei bugetului, dăr o 
retușa, dicend că acăsta pîivesce pe guvernă. 
Ajungendti bugctulă în cameră, maioritatea a- 
cesteia vota în contra proiectului de bugetă ală 
guvernului și astlelu cabinetulă Goblet se vădii 
silită să’și dea demisiimea. La votare s’a ob
servată o mare desbiuarc a partideloră; membri 
ai aceleiași paitide au votată unii contra, alții 
pentru ministeru. Președintele republice! Grevy 
a primită demisiimea cabinetului. Până acum 
nu se scie cu siguranță, cine va fi chemată să 
formeze cabinetulă; se vorbesce de Freycinet, 
care ar ave de gândă să aducă în cabinetu totă 
elemente noue, se mai vorbesce că densulă, decă 
va primi a forma ministerulu, pe Boulanger nu 
îlă va lua în cabinetu. Cei din Berlină aștăptă 
negreșită cu mare încordare resultatulu resolvă- 
rei erisei ministeriale din Franța.

Scirei sosite în Belgradă, că regina Natalia 
și prințulu de coronă au fostă invitați de Țartilii 
Rusiei să locuiască câtă timpă voru sta în Crimea 
castelulă Livadia, i se dă mare însemnătate poli
tică. Mai alesă în cercurile liberale se consideră 
acăstă invitare ca o confirmare a părerei, că că
lătoria reginei în Rusia stă în legătură cu împre
jurări politice.

Făia oficiăsă bulgară „Nezawissima Bol- 
garia11 comunică, cumcă regentulă Stambulow, 
care a întreprinsă o călătoria prin tdtă țera, la 
primirea ce a făcut’o în Silistra s’a esprimată, 
că Ilusia ar fi primită deja consimțămentulu 
Germaniei și ală Fraudei se ocupe Bulgaria, flei
că a renunțată la ociipațiune numai în urma 
energicei atitudini a Austriei.O

Liniștea idilică ce o gustă prietinosulă Sibiiu ne
conturbată In fiecare ană, căutândă și aflândă mângâiere 
in amintirea însemnătății politice de odinioră, a fostă în
treruptă săptămânile din urmă de repețite ori prin con- 
ferențele naționalităților!) c-e s’au ținută acolo. Mai ân- 
teiu se ridică miculo grupă ală partidului poporală să- 
sescă, î.și desfășură stegulă și dădu cursă liberă plânge- 
riloră sale. Lui ii urmară Românii, totă in scopulă de 
a se consulta asupra programului, de care are s6 se 
țină partidulă loră în decursulă apropiateloră alegeri și 
de a lua hotărirl definitive în acestă privință. E totă 
vechiulă eântecă, care se cântă aci și mai că ar perde 
omule credința în eterna schimbare a aparițiuniloră, 
când trebue să experieze acestă aderare la greșitele ve
deri, de atâtea și de atâtea ori combătute. •

In tocmai ca o lume pentru sine, care îșl are le
gile ei proprii și-și creeză propria ei logică, așa ne im- 
presioneză și demna adunare a Româniloră, cari s’au 
sfătuită in Sibiiu asupra dureriloră poporului română și 
cari voiau să-i arete calea cea bună pentru viitoră Aci 
nu s’a fostă desbălută și consultată numai asupra sin
guraticelor puncte din programă, ci și despre marele 
principii ale întregului parlamentarism!) șl au dată Dom
niile lorii părerea. Cu multă mirare aude omulă aci 
teorii cu totulă nouă și acea veste curiOsă, că parla- 
mentai-ismulii mei nu e de locă potrivita pentru Ungaria. 
1’ănă acum se închinau omenii acelei vederi nenormative, 
că după Anglia nici ună stată în Europa n’a înțelesă 
parlamentarismul^ atâtă de bine ca Ungaria, ală cărei 
primă documentă constituțională e numai cu vre-o câțiva 
ani mai tingră ca Magna Charfa englesă. Aegsla dealt- 
mintrelea o sein conducătorii naționalității române totă 
atâtă de bine ca și noi, și ei și-au acomodată numai o 
nouă doctrină parlamentară pentru a o folosi momen
tană. 0 doctrină atâtă de nouă, că stă în celă mai 
grotescă contrastă cu tote principiile incontestabile ale 
adevăratului constituționalismu. Cum s’ar fi și gândită 
altcum Domniile loră a hotărî trimiterea unei deputa- 
țiunl la treptele Tronului, care are să predea Monarchului 
unu memorandă imediată ce va motiva atitudinea Ro- 
măniloră? Der nu sein conducătorii Româniloră, că Un
garia se guverneză printr’ună m-nisleru responsabilă și 
că acesta e organulă mijlocitorii între națiune și Tronă 
și potă ei numai pe unu momentil să uite, că ună ase
menea pasă e negarea tuturoră principiiloră parlamen
tare? O conlereiiță, care e în stare să aducă unii ase
menea condusă, nu are dreptuiă de a discuta asupra 
legiloră fundamentale ale parlamentarismului, înțelepciu- 
nile lorii politice nu potă trage nimieă în cumpănă.

Deră și singuraticele puncte ale programului dau 
priiegiu la o critică seriosă. Românii au decretată din 
nou pasivitatea absolută pentru Ardeală și numai pentru 
singuratice cercuri din Ungaria au permisă abatere, dela 
aceea. Noi nu suntemă in stare să cuprindemă adân
cimea motiveloră ce iau îndemnată din nou la aducerea 
acestui condusă și trebue să le primimă cu o fatalistic-ă 
resignațiune, otî câtă amă voi se credemă, că chiar eve- 
nimente'e timpului din urmă ar fi trebuită să îndemne 
pe Românii din Ungaria la o intorcere. Pe câtă vreme 
ține neplăcuta încordare dintre monarchia nostră și în
vecinată România, anume aspirațiunî centrifugale, deși 
nu le pute afla omulă de ceva permisă, der erau ex
plicabile, pute omulă, totă din punctă de vedere româ- 
nescă, se viseze de anumite eventualități îndepărtate și 
pute multe înțelege de dragulil aceloră planuri pentru 
viitoră. Momentana situația politică însă nu e de locă 
potrivită de a face probabilă realisarea aceloră visuri, și 
aslfdă acelă argumentă nepertnisă cade de sine.

Miculă parlamentă separată din Sibiiu a stabilită 
din nou și lupta in contra tuturoră tendințeloră de ma- 
ghiarisare dreptă ună punctă altl programului, punendă 
la textulă lui de mai nainte adausulă „vină aceste ten
dințe din ori și care parte.11 De sigură prin acâsta au 
in vedere reuniunea de cultură ardelenăscă și e explicabilă 
că conducătorii români strigă cu voce înaltă, de drece 
acestă reuniune voesce să stabileze procesulă de distruc- 
țiune ce-Iă portă Românii în contra elementului maghiară 
din Ardeală. Ori cum vomă intdree luerulă, plângă-se 
și vae'e-se Românii ori-câtă de multă în contra maghia-

Voci din pi’essă asupra conferenței nostre.
Intr’ună primă articulu, întitulată „Progra- 

mulă partidului română11 noua foia guvernamen
tală „Budapestei- Journal11 se esprimă astfelă:
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risării, este fapta, că romanisarea consumă multă mai 
multă elementă maglr.nă, deeâtă vice-versa. Ținuturi 
întregi au căcjută in decursulă timpului victime acestui 
procesă și cine s’ar mai mira, că Maghiarii voră să pună 
odată stavilă operei de distrucțiune? Statală se abține 
dela acestă mișcare; decă societatea voiesce să șl împli- 
nescă o datorință sfântă, de sigură n’are să i se f.vă 
nici o imputare.

Der destulă despre punctele din programă. O altă 
aparițiune a celei din urmă conferențe românescl atrage 
asupra sa multă mai multă atențiunea, ca și acele ste
reotipice puncte de jalbă. înțelegemă scrisorea d-loră 
Moesonyi-esei, in ală cărorh nume incontestabilă, cela 
mai talentată dintre ei, d-1 Alexandru de Monsonyi, a 
adresată o scrisore, prin care se declară sărbătoresce pe 
deplină solidară cu conclusele conferenței. Noi nu sciniă 
sigură dăcă frații Mncsonyi-esci s’au alăturată și acum 
suntă trei ani programului partidului; intr’o formă atâtă 
de hotărită ca și acum, de abia ar fi putută să fiă. Ce 
pagubă că amăriciunea care, nutrită in moda măestrită, 
face imposibilă o aprețiare obiectivă a imprejurăriloră, 
condamnă la neactivite pe ună omă atâtă de talentată, 
pe ună oratoră parlamentară atâtă de destoinică, cum 
e Alexandru Mocsonyi, in vreme-ce elă prin con ucrarea 
sa ar pute forte multă folosi. Câtă vreme a stată elă in 
parlamentulă ungară, unde totdeuna se dedea de bună 
Ungură, cestiunea de naționalități se aprețiase dintrună 
punctă de vedere mai înaltă ca și ală odiului bagatelă 
— care există adi la naționalități —- și ehiarh prin par
ticiparea unoră asemenea dmeni la activitatea legislatore 
se puteau incetulă cu ineetulă înlătura tdte disensiunile. 
Retrăgendu-se și aceste elemente conducetore și dândă 
naționalitățiloră sfatulă, de a se abține dela ori-ce poli
tică a Ungariei, ele impeieeă insăși desvoltarea propri- 
iloră loră interese și ruineză bunăstarea statului, care 
atunci e mai puternică, când toți cetățenii lui lucreză 
împreună spre a-lă ridica și susținea. Timpulă passivi- 
tâții politice ar ti trebuită să trecă odată și pentru Ro
mâni, ei ar trebui să încete odată cu busumtlările, să’și 
rupă tăcerea politică și să se gândescâ .'a dicelorea, — 
și decă ea este maghiară — „Vocea copilului mută nu 
O aude nici propria lui mamă."

Distingerea regiuienteloru romanesc!.
Bruch 1. L. 16 Maiu n.

Regimentele românesc! din armata împărătesei s’au 
distinsă totdeuna atâtă in răsboiu câtă și ’n timpă de 
pace. La tote ocasiunile au arătată, și au făcută pe su 
periorl să se convingă, că soldatulă română e soldată 
ne’ntrecută de alții, demnă de strămoșii săi.

Acesta au dovedit’o din nou cele două regimente 
românescl staționate in Viena : reg. 31 de inf. din co- 
mitatulă Sibiiului și reg. 83 de ini. din Bănată, cari suntă 
în divisiunea prințului de coronă Rudolfu.

Cu 1 Maiu brigada generalului cav. de Thyr, com
pusă din reg. 31, 83 și 12 a venilă in lagărulă de lângă 
Bruck, pentru eserciții de câinpă. In 13 1. c. Maiestatea 
Sa Impăratulă, insolită de archiducii Rainer și Wilhehn, 
de moștenitorulă tronului Rudolf, de adjutanții săi. intre 
cari erau baronii l’oppă și Paar și de alți generali, a in
spectată trupele din lagără. Regimentele au făcută unulă 
câte unulă, pe posițiunile desemnate și după ordinile date 
de insuși Maiestatea Sa, diferite eserciții de câmpă, eser
ciții tactice in companiă și in batabonă. Intre tote, reg. 
31 a escelată prin precisiunea mișcăriloră, prin ordinea 
și regula in atacă, prin disciplina focului și prin liniștea 
mare păstrată atâtă in decursulă inaintărei câtă și la 
împușcare. Impăratulă pe deplină mulțămită lăuda cor- 
pulă ofițerescă și pe soldați cu cuvinte forte măgalitdre, 
(Jicândă intre altele: „D-văstră ați făcută tăte escelentă; 
ați ajunsă supremulă; ați câștigată cea mai deplină 
recunoseință a Mea. Vă mulfămescă pentru silința și 
zelulă arătată". Cuvintele acestea împărătesc! s’au îm
părtășită îndată fecioriloră în limba românescă in presența 
Maiestății Sale.

După aceea a defilată regimentulă aiâtă de bine și 
de frumosă, că Maiestatea Sa suri Jendă de bucuriă și fă- 
căndă semne de mulțămire cu mâna, <j‘cea românesce : 
„Bine, forte bine!"

Regimentulă 31 și la inspecțiunea din 26 Aprilie 
s’a distinsă prin defilare intre garnLona intregă (10 re
gimente), er tjiarele numai despre elă autjisă: „Românii 
cei viteji".

Sera a dăruită colonelulă cav. de Pohl câte ună 
butoiu de vină la fie-care companiă și a iertată tăte 
pedepsele.

Alături cu reg. 31 a stătu în tdte regimentulă bă- 
nățenescă 83, comandată de colon, cav. de Folia. Ma
iestatea Sa șl-a esprimată cu cuvinte de laudă deplina 
sa recunoseință și mulțămită pentru frumăsele resultate 
ce le-a arătată regimentulă, și precisiunea cu care a fă
cută tăte esercițiile, deși ploua. In generală căutătura 
și ținuta soldatului română era impunăfăre, mândră, ceea 
ce făcea o impresiune forte bună asupra privitoriloră.

După amâiji intregă regimentulă a eșilă înaintea 
baraceloră pe ierbă verde .și aici au începută feciorii 
a’șl petrece românesce cu vinulă dăruită loră de braviiiă 
colonelă. Musiea regimentului cânta intr’una cântece ro- 
mânesel și ună jocă înfocată se ’ncinse intre feciori. Co 
lonelulă și mai mul(i ofițeri s’au pusă in jocă și au beută 
cu ei. Feciorii entusiasmațl i-au purtată pe brațe intre 
strigăte continue de: „S6 trăiască, Vivat, llurah". De 
repețite ori le mulțămi colonelulă pentru purtarea loră 
bună, <jicându-le românesce: >Bine, fote bine a fostă 
feciori, să trăiți 1 Arătați că Roinânulă e bună și bravă 
soldată". Marș.

Sbuciuinilrile de Magliiarisare în Ungaria.
Președintele Kulturegyletului din Ungaria, Karl Ger- 

loezy (fost Gamperl) a adresată președinților^ comitefe- 
loră cercuale ună cerculară. din care „Egyeferles" dela 
1 Maiu aceentueză următărele :

„Nu numai pentru resolvarea petițiuniloră ce vină 
din Ungaria avemă trebuință de mai multe puteri ma
teriale, de câtă de care dispunemă acum, ci și atunci 
când Kulturegyletulă vrea să asecute acea onorifică pro
blemă, acea sfântă datoriă, ce-lă aștăptă ,în comitatulă 
Peșlei și in împrejurime. E adevărată, că in acestă di
recțiune amă făcută deja ceva in măsura puteriloră 
năstre materiale. Amă înființată în Soroksar, in Vise- 
grad înflorităre asilurl de copii. In Pilis Szanto (și în 
Torbagy amă făcută posibilă înființarea de asilurl de 
copii; der decă ne uitămă in inima țării: in comitatulă 
Pesta-Pilis-Solt-Kis-Kun, asupra căruia, după capitală, 
trebue în prima liniă să ne indreptămă atențiunea, tre 
bue să vedemă câtă se păte mai iute, câtă lucru ne 
așteptă, câtă timpă negligeată avemă să reparămă 1 După 
datele năstre, in acestă populațiune, care numără 583,000 
suflete suntă 114,000, cari nu vorbescă unguresce, apoi 
73,000 Germani, 34,000 Sloveni și 7000 Șerbi. In a- 
cestă comitată suntă 29 comune in preponderanță său 
cu tolulă slovene, 42 comune germane și 7 comune in 
preponderanță serbesci. A câștiga pe copii acestora co
mune pentru naționalitatea nostră, a încetățeni în aceste 
comune limbi maghiară este in adevără o frumosă pro
blemă a Kulturegyletului maghiară cu atală mai multă, 
eu câtă, patriotismulu acestoră comune este nendoiosă, 
fiind că terenulu pentru maghiarisare e bunii și fiindă 
că ei înșiși voescu, ca copii loră să ’nvețe unguresce, 
der deoreee cea mai mare parte suntă săraci, nu suntă 
in stare a’si procura mij’o ele necesare pentru acesla. 
După Iote acestea rogi! din nou comitetele cercuale, în 
interesulă procurării rnijloceloră necesare spre ajungerea 
țintei nostre, a desvolta o mare activitate mai alesă pe 
făremulă câștigării de membri și bani.«

Mai clară și mai verde ’n față de cum o spune 
Gamperl, că ce scopuri urmărescă Kulturegyleturile, nu 
se păte.

SUIRILE DILEI.
Prea Sânția Sa Părintele Episcopă ală diecesei 

Aradului, Ionii Mețianu, se află de alaltăeri în ZernescI, 
unde va mai petrece câteva dile.

—x—
Ni se scrie din Blașiu între altele: „Totă lumea 

română va aștepta cu nerăbdare să cetăscă cum s’a ser
bată diua de 3 (15) Maiu în Blașiu, loculă de unde a 
pornită mișcarea de liberare a Româniloră. Amintirea 
acestei tjile a serbat’o fiăcare Română de aci în inima 
sa, causa e cunoscută. Gendarmeria a patrulată prin 
Iotă orașul și >Câmpulă libertății». Pe pătra libertății n’a 
mai lâllăită stindardulă nostru tricoloră. Soboli nu s’a 
găsită nici unulă".

—x—
Privitorii la premiarea teologului d. N. Jurma de 

călră universitatea din Pesta amă mai primită încă două 
comunicări in care ni se dau urmălorele amărunte: >La 
facultatea teologică dela Universitatea din Pesta in totă 
anulă suntă două premii pentru două teme ce se de- 
semneză de profesori. Resultatulă se publică de comună 
în 13 Maiu s. n., când universitatea-șl serbeză și ani
versarea fundărei. In anulă acesla am participată și eu 
la solemnitatea acesta, și am observată : că la thema is
torică: „Describatur evolutio historica formae electionis 
Ronianorum Pontificum", între alțl eoncurențl a concursă 
și d-lă Nicolau Jurma, teologă centrală trămisă din die- 
cesa Lugoșiului, opulă i s’a premiată. La thema biblică: 
.Praemissa historia originis librorum apocryphorum N 
F. innuatur paucis insigniorum argumentum, ossendafurque 
varius eorumdem usus", între alțl eoncurențl a concursă 
și d-lă Vasiliu Lessiu teol. centr. și bacalaureată in s. 
Theologiă, trămisă din diecesa Gherlei; opulă i s’a pri 
mită cu laudă. In a doua comunicare ni se împărtășește 
totă despre premiarea d lui Jurca, clerică in curs. IV, 
ală cărui operată în limba latină trateză despre: Evolu- 
țiunea istorică a formei observate în alegerea Pontifici- 
loră Romani. Ne bucurămă, când vedemă tinerii noștri 

români făcândă așa frumăse prog-ese și pe terenulă sci- 
ințeloră teologice.

—x—
Zelosulă și mullă meritatulă directoră ală școlei 

normale (pedagogiului) din Bârladă, d. lină Popescu, 
va avâ Duminecă în 10 (22) Maiu o di de bucuriă in 
familiă. Fiica sa, d-șora Cornelia Popescu, ișf va serba 
cununia cu d. Dr. Gavril Onișoru. Adresămă felicitările 
cele mai căldurose părințiloră și tinerei părechi!

—x—
La 10 Maiu n. [apăru în Feldiiră la locuilorulă 

de acolo Ioană Curluță ună necunoscută, care se dete 
de canceiistă la procuratura din Brașovă și’i spuse că e 
trimisă de pro urorulă r. în afacerea fratelui lui Curluță 
care e arestată in Brașovă, ca să-i dea 25 fl. și să 
mergă cu elă la Frecă, unde’lă așteptă procurorulă. 
Curluță dete banii și însoți pe >cancelistulă« la Frecă 
unde pungașnlă dispăru. Gendarmeria din Frecă fiindă 
incunosciințată, puse mâna pe elă in Ghirislău. Punga- 
șulă e din Oradea mare și se numesce Karl Stolzer, a 
fostă închisă 6 luni în Brașovă pentru înșelătoria și la 
6 Maiu n. iși terminase pedâpsa. In arestă făcuse cu
noștință cu fratele lui Curluță și căuta acum să profite 
de ea. Stolzer fu predată judecătoriei de cercă din 
Făgărașă.

—x—
Proprietarulă bihoreana Emerich Sztaroveszky, a 

testată totă averea sa de 100,000 fl. pentru înființarea 
unui spitalu de copii in Oradea mare.

—x—
Marțla trecută s’a descărcată asupra Pestei o furtună 

violentă. Intunerecu'ă pe la ametjl a fostă așa de mare, 
incâtă a trebuită in cele mai multe localuri să se aprindă 
lămpile. Fulgere și tunete urmau unulă după altuia, și 
o plăiă cu grindină că<|u peste orașă. Furtuna a ținută 
mai multe ore.

—x—
Ministrulă ungurescă de interne a adresată ună 

cercularu, in care invită municipiile să facă colecte și 
apeleză la publică să contribue pentru incendiații din 
Eperjes, Careii-mari, Ciue-Kozmas, Ciugudă, Kesznyet, 
Curticî, Mărgău, Sojtor și trățcău. Cercularulă inregis- 
treză că in Eperjes au arsă 191 case și 53 coperișe 
au fostă dărîmate, paguba e pesle t milionă; in Careii- 
mari 156 edificii, paguba aprope 1 milionă; in Ciuc- 
Kozmas 243 case, paguba 60,000 II.; in Ciugudă 120 
case, în Curticî 102 case și edificii laterale, paguba 
70,000 fl.; in Kesznyet 203 case și edificii laterale, pa
guba 51,(00 fl.; in Mărgău 36 case, în Sojtor 80 case, 
paguba 80,000 fl.; in Trățcău 56 case. — Der Galații 
unde au rămasă ?

—x—
O comisiune compusă din d-nii M. Cogălniceanu, 

Al. Odobescu, Gr. Tocilescu, Ștefană Greceanu și Gr. 
Mânu a fostă numită de primăria Bucuresciloră pentru 
a hotărî, cari suntă armele și colorile capitalei.

—x—
Se vorbesce, că peste câtva timpă va pleca la 

Jalta in Crimea, loculă de destinațiune ală Reginei Ser
biei, și princesa Milena, soția principelui Nichila din 
Munlenegru.

—x—
O telegramă din Cetinje comunică, că botezulă 

principesei Vera, ală tjecelea copilă ală principelui de 
Munlenegru, a fostă celebrată în modă solemnă, nași 
fiindă impăratulă și impărătâsa Rusiei.

In Brăila s’a înființată o sucursală a societății al- 
banese ^Dritta^ (lumina) din Bucureșcî, sub președința 
d-lui lonă A. Ferechide. Se scie, că scopulă societății 
este cultivarea și desvoltarea limbei albanese.

—x—
La 10 Septemvre 1887, se va țină concursă în 

Bucuresci și la Iași, in fața unoră comisiunl numite 
atunci, pentru darea a trei burse, din bugetulă minis
terului instrucției publice, la trei fete pentru a studia în 
timpă de trei ani, la o șcălă normală de fete din Ger
mania pedagogia și învățăturile anexe. Fiăcare din aceste 
trei burse este de lei 3000 in aură pe ană. Condițiunile 
concursului suntă:

1) Aspirantele trebuescă să înainteze ministerului 
până la 25 Augustă 1887 o dare de sămă, scrisă cu 
mâna loră, asupra vieței și ocupațiuniloră loră (curriculum 
vitae) la care voră alătura actele dovedităre: a) Că 
suntă fete de părinți români; b) Că suntă botezate în 
religiunea creștină răsăritenă; c) Că n’au mai multă de 
23 ani; d) Că au terminată una din școlele secundare 
de fete ale statului său că au trecută bacalaureatulă. 
Ministerulă va hotărî asupra admisiunei la concursă.
2) Comisiunile din Iași și Bucurescl, după ce voră 
lua avisulă în scrisă ală medicului, care se va rândui 
pentru a esamina starea igienică a candidateloră, voră 
supune la ună concursă pe candidatele găsite destulă de 
sănălăse de medică.

3) Materiei^ concursului voră fi: a) Gramatica 
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limbei germane și noțiuni de literatura germană; b) Gra
matica limbei romăne și noțiuni de literatura română; 
c) Istoria și geografia ț6rei; d) Evenimentele cele mai 
însemnate din istoria universală; e) Noțiuni de pedagogie 
și psihologie.

4) Pentru tâte aceste materii se va face câte o 
probă în scrisă, er pentru una din aceste materii, după 
alegerea comisiunei, se va face o lecțiune orală în ro- 
mânesce.

Săptămâna trecută au plecată din portul! Brăila 
următorele vase: vaporulă ,Galatzi« cu 88 boi și 33 
viței pentru Italia; vaporulă »Dio Pili, cu 104 boi, pen
tru Italia; va] oru’ă >Selinunte‘ cu 27 mânzați, 20 boi 
și 4 cai, totă pentru Italia.

—x—
In edițiunea „Amiculă Familiei* din Gherla au 

eșită de sub țipară urirătorele opuri: „Numerii 76 si 
77*, n rațiune istorică după Wachsmann. de I. lanco; 
prețul! 30 cr. — „Puterea Amorului* novelă de iPau- 
lina C. Z. Rovinarw, prețulă unui esemplarh e 20 cr.. 
6 esemplare costă numai 1 11. — ,,Probitatea în copi
lăria'1 schiță din stera educațiunei, după Ernest Le- 
gouve; prețulă 10 cr., 10 esemplare costă 60 er.

In sfera literatului bisericesc! române, d-lă Gavrilu 
Popă, protopopulă Clușiului, a scosă de sub țipară: 
„Predice poporali pe Dumineci și serbători", ocasionali 
și pentru morțl; tomulă ală lll-lea. pe sărbători; prețulă 
1 fl. — D 1! preotă și protopopii Titu Budu, din Satu- 
Șiugatagă a deschisă abonamentă la ală II lea tom! ală 
opului său: , Predici funebrale și iertăciuni*, acomodată 
pentru diverse oeasiuni și nnmărose cașuri de mdrte; 
prețulă 1 tl. De asemenea a deschisă d-lă Tită Budu 
abonamentă și pentru a doua edițiune din „Catechesele 
pentru pruncii școlari-, tipărită mai ănteiu la 1877. Pre
țulă nonei < dițiiini 1 11. 50 cr. esemplarulă. 

Sinodul ii archidiocesanu din Sibiiu.
Sibiiu, 19 Aprilie 1887. 

(Urmare.)
Cu privire la fundațiunea «Șiguna1* comisiunea fi

nanciară propune: .Constatându-se, că ajutârele votate 
din atestă fundațiune în bugetele anilor! 1884, 1885 
1886 nu suntă estradate, ci figurez! ca superplus în 
suma totală de 18,818 fl. 25 cr. și in considerare, că 
ajutorele suntă votate din partea comisiunei administra
tive a fundațiunei, der espedițiunea este din cause ne
motivate nefăcută — să dispună Veneratul! sinodă, ca 
eliberarea ajutoreloră votate să se facă sub durata se- 
siunei presente, er încâtă s’ar mai constata și pe viitorii 
atari iregulerități se va trage la răspundere întrega comi- 
siune a fundațiunei, densa fiind! responsabilă pentru ne 
punerea in lucrare a voinții fundatorului. Totodată ob- 
servându-se, că la distribuirile de pănă acuma unele ți
nuturi ale archidiecesei sr.ntă mai preferite, se îndrumă 
comisiunea administrativă a fundațiunei, ca la împărțirea 
ajutoreloră să țină seină la tote ținuturile din archidie- 
cesă și să nisuiască intr’acolo, să se formeze în singu
raticele prolopresbiterale unele centre provăcjute cu scoie 
corăspuncjătore și parochii bine dotate.*

Presidiulă observă, că comisiunea și-a trecută com- 
petința in acestă privință; cu tote aceste pe presidiulă 
nu-lă supără să se tracteze acestă obiectă și la acest! 
locă, constată insă, că aceste propuneri suntă de totu 
drastiie, și nu înțelege, că ce se intenționez! prin atail 
propuneri, pentru că asigură pe Ven. sinodă, că prin o 
atare procedere scopulă dorită nu se pote ajunge. Pre- 
sidiulă a declarată dela începută, că se voră regula și 
aceste 2 fundațiuni, numai răgază să fiă. Dep. I. Hannia. 
provocându-se la conclusele sinodale referităre la funda
țiunea „Șaguna,“ doresce a sci, decă vine în acăslă pri
vință vre-ună raportă separată. Presidiulă declară, că 
consistoriulă a întreprinsă pașii de lipsă în acăstă afa
cere. și lucrul! e în curgere, der nefiindă cestiunea ter
minată, in acestă sesiune nu se pâte presenta raportă 
din partea consistoriului, asigură insă pe d-lă deputată, 
că cestiunea nu e perdută din evidență.

Raportorul! R. Patița, susține, că propunerile nici 
decum nu suntă drastice șt se provocă la unele declarări 
ale presidiului făcute pe cale privată că adecă pănă 
Marți va dispune împărțirea ajutoreloră votate. Marți 
a trecută și totă nu s’a făcută nimic! Vremă să se 
împartă odată cele 18,000 votate. Trebue să aducemu 
nnă condusă, care să ne dea garanții pe viitor! Presi
diulă dice, că n’a promisă d lui dep. Patița, că pănă 
Marți va face ceea ce a amintită d-sa. D-nilor! Patița 
și Șagău li-a spusă confidențială, că va face acel! lucru 
Luni ori Marți, dăcă va ave timp!, der sigură n’a pro
misă. șagăir. Ex. Vostră ați d.să < ă Mai ți, decă se 
păle. Nicâră cjice că trebue găsită o cale, ca să scăpăm! 
din aces'ă încurcătură. Pănă acum nu s’a espedalil ni
mică, trebue să facem! ceva, ca să se espedeze. Astfel! 
de trăgăniri au urmări triste. Așa nu mai merge. Să se 
primescă propunerea comisiunei. Presidiulă constată, 
că se intenționeză a abusa de paciința și de posiția pre
sidiului; dela incepuiulă sesiunei a afirmată, că trei o- 
biecte sur.tă, cari-hl suțără, <ă incă nu s’au regulată de
finitivă. der a asigurată pe. Ven. sinodă, că va căuta, ca 
și aceste obiecte să-și afle resolvirea finală și să se pună 
în cursă regulată; acum din iote părțile se aruncă bombe, 
căutându-se numai ce nu e făcută incă și nici unulă nu 
reflecteză la cele ce s’au făcută și suntă in ordine, ca 
și când toiul! ar depinde numai dela ace-tă cestmne: 
declară totodată, că mai departe se va abțină a da orice 
deslușiri referitori la aceste obiecte, și lasă în voia li

beră a Ven. sinodă, să decidă, ce va afla consultă. Dep. 
Ștefană losifă observă, că intr’adevără nu pote să con
simtă cu o astfelă de procedură din partea unoră d-r.I 
deputați, și de asta convingere crede, că suntă toți acei 
depulațl sinodali, cari au in vedere și voescă numai bi
nele bisericei ; a ajunsă insă lucrul! astăcji acolo, de se 
vorbesce despre împărțirea acestora ajutâre și in cercurilă 
cele mai de jos! ale poporului, densul! nu pote consimți 
cu propunerile comisiunei, î.și ia voia insă a ruga pe 
Escel. Sa, ca să bine-voiescă a duce in îndeplinire câtă 
se pâte mai curând! a estă afacere.

Presidiulă declară din nou, că râul! va trebui să 
se delăture cu ori ce prețu, aplicând! Iote mijlocele ne
cesare, orl-ce jertfe și lupte, ce va avea să lutimpine; 
la acesta insăj se recere timpă. Dep. Preda, observă că 
densulă încă consimte cu declarările Escel. Sale, și re- 
cunosce. că prin provocare> de conflicte nu se polă 
deslega cestiuni de o importanță atâta de însemnată; se 
vede deci îndemnată a face urmălâiea propunere: „Co- 
misinnea administrativă a fundațiunei Șiguna se în
drumă, ca in termină de 30 d;le dela tei minarea se- 
siunei presente, să ducă îndeplinire conclusele aduse în 
privința ajntpreloiă votate din fundațiune; mai departe se 
indr nnă, ea despre ducerea îndeplinire să facă raportă la 
consistoriii er în viilor in fiă-care ană să așternă prin con- 
sistorm raport general despre activitatea sa desvoltată inde- 
cursulă acelui ană'. Patița dice că se se facă asignarea 
banilor! la casă; acesta se pOte face intr’o di, nu suntă 
de lipsă 30 (jile. Destulă de rău că ună ană de dile n’a 
fostă de ajunsă să se facă o simplă espedițiă. Ceremă 
ca comisiunea să ne asculte dorințele nostre. — Punen 
du-se la votă propunerea dep. Breda, se primi.

Totă comisiunea financiară prin 11. Patița rapor- 
teză asupra raportului consistorială referitori la funda
țiunea ,Andronic“, constatândă la acăslă fundațiune ună 
progresă îmbneurătoră, și că la distribuirea ajutoreloră 
din acestă fundațiune s’au luată în dreptă considerare 
tote ținuturile archidiecesei, ceea ce se recomandă și pe 
viitoră: dreptă aceea comisiunea propune: a se lua 
spre sciință acestă raportă. De asemenea comisiunea 
financiară refereză prin raportorul! R. Patița asupra ra
portului consistorială referitoră la adaptările edificiului 
seminarială și urcarea taxei anuale de internată dela 60 
fl. la 100 fl., comisiunea face următorea propunere : În
treprinderea lucrărilor! de adaptare și reparare la edi
fic ulă seminariului „ AndreiunU" in sumă de 12,15) fl. 
37 cr. se aprobă. Totodată începând! cu anulă școlară 
1887/8, se urcă tacsa anuală de internată pentru elevii 
seminariali la suina de 100 fl., înlocuindu se în § 22 din 
regulamentul! pentru seminariulă teologică-pedagogicu 
suma de 60 fl. cu suma de 1000 fl.

Dep. V. Dămiană, accentuând! starea cca miseriă 
a poporului nostru in ceea ce piivesce urcarea tascei 
seminariale tace propunerea: ca tacsa seminarială se 
rămână și in viitoră 60 fl. Dep. E. Brote, reflectându i 
deputatului Vas. Dămiană. recunâsce și densulă Iotă așa 
de bine iinprejurările sinistre, in cari trăesce poporală 
nostru, der nu e posibilă, ca fondul! seminarială să pâtă 
suporta și mai departe acesta sarcină; chiar pe lângă 
tacsa anuală de 100 fl. mai rămâne o sumă considera
bilă in sarcina fondului, căci abia își p6te închipui o 
provedere mai efiinâ ca acăsta, când pentru 34 cr. pe 
di evulă pe lângă instrucțiune primesce dejun!, prânijă, 
cină, cuartiră, încăldită și lumină, în odăi bune, curate 
și sănătose. Presidiulă incă reeunâsce greutățile vieții 
de astădî preste totu, și-ar dori torte tare, ca sâ se ț âță 
provede elevii noștri seminariali chiar fără de nici o 
tacsă, der e imposibilă, și urcarea acesta a taesei e dic
tată de necesitate imperativă, — in câtva ne pole servi 
spre a nu vă face prea mari temeri, și împrejurarea, că 
la alte institute și chiar in celelalte diecese acăsta tacsă 
e și mai mare. R. Patița cjice dep. că eșindă elevii se 
minarialî in vieța practică viei unulă nu mai reflecteză 
la beneficiile avute în seminară. și nu se mai cugetă a 
fi recunoscători față de biserică, ci fiesce care caută a-șl 
asigura în modă iâtă se pote mai rentabilă numai inte
resele sale, de aci provine, că în cele mai multe cașuri 
i vedemă aplicându-se pe carieră cu totul! streină de 
biserică. — Punendu-se la votă propunerile acestea, — 
se primesce propunerea comisiunei financiare.

In legătură cu acestă conxlusă comisiunea organi- 
sătâre prin raportul! său losifă Pușcară, raportâpdă a- 
supra părții din raportulă generală ală consistoriului ar- 
chidiecesană plenară, referitore la edificarea noului se 
minariu, rămasă pănă acum în suspenso, face următorea 
propunere: Consistorulă se îndrumă, a nu lăsa din ve
dere punerea in lucrare a concluselor! sinodale Nr. 52 
din anulă 1885 și Nr. 122 din anulă 1886, privitore la 
zidirea noului seminară.

Apela cătră p. t. publicu români!.
Cultura națională este in <Jl,,a de astăzi cesliune 

de vieță pentru tote popârele, ea este cu atâta mai 
multă, de ore-ce secolul! de acuma va rămână caracte 
risată in is'oria lumii ca eminamentele purtători! ală 
stindardului sciințeloră, culturei și aspirațiuniloru națio
nale. Mersul! grăbită, cu care se întrec! astă-cjî tote 
popârele la isvotulă culturei naționale, este cu atâta 
mai peri' ulosă pentru poporală rămasă incă înapoi pe 
acăstă cale, cu câtă nui mare este distanța, ce-lă des 
parte de cele lalle. Buricului! devine și mai mare a- 
funcl. când poporală cu pași trăgănați este ajunsă de 
alte popore cu paș'iri inejăcită de accelerate: in acestă 
casă celă dinlăiu este călcată in piciore, strivită, rănita 
și lăsată in drum! ca nenorocitul! dintre tâlharii din 
evanglieliă. Eie sigură acel! nefericită popor! că nu-șl 
va afla Samaiincanulă, căci progresul! in șeiință și in 
cultură nu cunăsce pardon.

Nn mai este de lipsă să stăruim! multă ca se a- 
lătămu, câiă de neglijată a fostă și este și acuma cul
tura națională a femeilor! române liu ovinene. Faptulă 
că în intriga Bucovină nu se află nici măcară o unică 
scălă românescă de fetițe, este o dovadă destulă de tristă 

pentru acestă și mai tristă adevără, și totodată o causă 
de mari îngrijiri pentru viitoră, de ore-ce sciută este că 
din lipsa de cultură națională răsară t6te relele, cari a- 
menință esistența unui poporă.

S’a pusă — ce-i dreptă — înainte de trei ani 
basă la ună fondă, din care cu timpulă să se p<5tă în
ființa ș’in Bucovina o scâlă românfecă de fetițe. Der 
modesta, de totă modesta sumușoră de 300 fl. adunată 
atunci și dată in administrațiunea societății „Scâla ro
mână" din Succeavă, nu-i pote da nimărui speranța, că 
realisarea acestei idei alâ’ă de salutare să se întâmple 
când-va.

Spre a deștepta dâră din nou inimele Românilor! 
iubitori de progresul! culturală al! neamului lor! și spre 
a împinge lucrul! cu ună pasă mai departe, sub sem
natul! a prelucrată prea Interesanta și frumâsa noveiă 
„O rugăciune* de Carmen Sylva, a imprimit’o în 1000 
esemplare anume cu scop! ca să se vendă în folosul! 
„fondului scolei roinânesci de fetițe din Bucovina,* și 
acuma vine de rogă pre on. p. t. publică română să 
binevoiască a o cumpăra și astfel! a întinde mână de 
ajutoră pentru unu scopu de urgentă necesitate publică 
națională.

Prețul ă novelei e 45 cr. (și 5 cr. pentru post-port). 
Espedițiunî a conto nu se facă, er cu rambursare (Post- 
nachnahme) nu se trimită mai puțină de 5 esemplare.

După acoperirea speseloră imprimării în sumă de 
62 fl. 23 cr., venifulă întreg! din vânzarea restului de 
855 esemplare se va da în administrarea societății „Șco- 
la română" din Suceavă (Bucovina) ca să se adaugă 
la „fondulă scâlei de fetițe* și despre resultată se va 
da sâmă on. p. t. publică prin foile române. Mărini- 
moșii p. t. domni și mărinimosele domne, cari voră bine
voi a-șl da obolulă pentru acestă scopă, suntă rugați a 
se adresa la d-lă Amfiloch'u Turturean, c. r. auscui- 
tantă în Cernăuți și la d-lă Ștefană Saghinu Drd. de s. 
teologi! și prefect! seminarială în Cernăuți.

Cu deosebită stimă
Fior. Carp.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
tServ. part, a «Gaz. Trans.«)

PESTA, 20 Maiu. — Bazarulu ardeleanu 
s’a închișii eri. Din taxele de intrare s’au în
casată 1600 fl., pentru 15,000 fl. s’a vendută 
marfă, pentru 10,000 s’au făcutu comande.

PARISlJ, 10 Maiu. — Personalitățile, cu 
care a conferită președintele republicei Gr6vy, 
au recomandată să se însărcineze Freycinet cu 
formarea cabinetului. Freycinet a conferită multă 
timpă cu președintele republicei. Se vorbesce, 
că Freycinet are intențiunea sâ compună minis- 
terulă esclusivu din elemente nouă; ca condi- 
țiune pune, ca Boulanger să nu între în mi
nister!.

BRUXELA , 20 Maiu. — Meetingurile lu
crărilor! au hot.ărîtu să continue greva pănă la 
estrem!.

DIVERSE.
Pantomimă politică. — In circulă din Kiew ală fra

ților! Nikitin se dă acum o pantomimă politică: în ac
tul! ală doilea este ună bală, la care iau parte diferite 
personaje isiorice. Vine prințul! Bismark, primită de 
publică cu iluerături, er Napoleonă l e aplaudată. Prințul 
Battenberg se așâdă lângă Napoleon. Publicul! ride. 
Skobelew, care e primită cu aplause frenetice, vine și 
respingând! pe prințul! de Battenberg îi ocupă locul! 
lângă Napoleon I. Și Boulanger este aplaudată. In ac
tul! ală treilea vine uni cortej! de nuntă, in care Sko
belew și Boulanger șed! în troică seu căruță cu trei cai. 
Troica e aplaudată cu entusiasmă.

** *
Istoria șalului. — Un! ambasador! turcă la Parisăî 

in timpulă revoluției, a trimes! unei cetățene de rangă 
înalta, pentru care avea o simpatiă deosebită, ună șal! 
minunată din Constantinopolă. Pănă în acea 4* șalul! 
era uni ce necunoscut! in Paris! și de aceea dama nu 
seia ce să facă cu elă. In cele din urmă creiju că se 
potrivesee mai bine spre a’șl invăli picidrele in timpă de 
iernă. Astfel! șalul!, acestă străină orientală, a stată la 
începută întinsă la piciorele Europenelor!. Napoleonă, 
intorcendu-se din Egiptă, a pusă șalulu în drepturile 
sale, Elă întinse mai multe șaluri de cașmiră, nu la pi- 
ciârele, ci pe umerii iubitei sale losefine. Dânsa avea sâ 
facă intrarea șalului In societate, și acesta s’a întâmplată 
printr’ună eveniment! istorică. Era la 24 Decemvre 1800, 
când s’a atentată, prin o mașină infernală, la viâța con
sulului Bonaparte. El! cu soția sa erau tocmai sâ se 
urce în trăsură, când generaluiă Rapp observă, că șa- 
lulă Iosefinei nu ședea cum se cade, losefina îi permise 
rîijândă sâ aranjeze șalul! cum va crede mai bine. 
Acestă mică intârdicre a făcută ca mașina infernală sâ 
explodeze prea curând! și fără resultalulă dorită de aten
tatori. Astfelă prin galanteria generalului Rapp nu numa, 
că s’a impedecat! ună eveniment!, care ar fi dală Eu
ropei un! altă aspect!, ci și in imperiul! modei s’a 
provocată o nouă epocă.

Editor! : lacobă Mureșianu.
Redactor! responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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Oursultj La buthfi de Visna
din 18 Maiu st. a 1887.

Bursa <le Rueiiresel.

Rentă de aură 5°/0 . . . 101 65 ț
Rentă de hărtiă 5% . . 87.90 
Impruinutulă căilora ferate 

ungare........................  150 70
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung. 
(l-mă em isiune) ... 97 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 127 — j

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .115 50

Bonuri rurale ungare . . 104 80
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.60
Bonuri rurale Banat-Ti- 

«mșO............................ 104 75
Bonuri cu cl. de Jsortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 99.25
Împrumutul^ cu premiu

ung.................................. 119 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 122.60 
Renta de hărtiă austriacă 81 30 
Renta de arg. austr. . . 82 35
Renta de aurii austr. . . 112 — 
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile bănce) austro-

ungare........................ 880 50
Act. băncel de credita ung. 284 75 
Act. băncel de credită austr.284.25 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................5 97
Napoleon-d'orl .... 10.07 

I Mărci 100 împ. germ. . . 62.35 
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Cota oficială dela 5 Maiu st. v. 1887.

Cump. vend.
Renta română (5%). 92— 92’/.
Renta rom. arnort. (5°/0) 94— 95—

» convert. (6c/0) 86— 881/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36 —
Credit fonc. rural (7°/0) 105l/a 106—

n » (5°/0) . 89— 89*/a
» » urban f70/0) . 102>/4 108—

» (6°/o) • 95— 96—
’ • . ’ <5°/0) . 86— 86*/a

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

« » > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 15.25 15.75
Bancnote auslriace contra aură. . 2.02 2.03

3-3

Cursulu pieței Brașovu
•JiL 19 Maiu st. n. 1887

Bancnote roinâotsc’. .... Cump. 8.63 Vend. 8.65

Argint românesc................. , » 8.55 8 60
Napoleon-d’orl..................... 1 » 10 — > 10.06

Lire turcesc!......................... . » 11.35 » 11.40

Imperiali.............................. B 10.35 • 10.40

Galbeni.................................. > 5 91 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 60/0 , > 101.— » 102.--

» • » 5°/0 • TJ 98.— » 99.—
Ruble Rusescl..................... » 111.— » 112.—

Discontulii ... » 7— 10°/e pe ană.

Nr. 4708—1887. Publicațiune.
Anunțările făcute în sensulu disposițiuniloră § lui 189 alu art. de 

lege XXIII, din anulă 1885 a obiecteloru (le apă și a drepturi lorii 
pentru folosirea apei (le pe teritoriulil orașului Brașovft zăcu 
spre scopulu mai departei anunțări, din 1—-31 Mtlill a. C. în despăr- 
țămentulă protocolului de exhibite alu subscrisului magistrată, spre exa
minare din partea fiă-cărnia.

Se provocă totă odată cei interesați, ca celu multă pană în 31 
Maiu a. C. să ascearnă subscrisului magistratu eventualele observațiunî 
la singuraticele anunțări, totuși însă pentru fiă-care anunțare, în modă 
separată.

Bra.șovu, 30 Aprilie 1887.
M(i;i ist râtul u oră sen eseu.

TARIFA 
aiiiintiirilorfi si InsertiuilllorO.

•) 1 •)

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.
Pentru inserțiunl .și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă urniătorele rabate:

Avisu d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponnlu mandatului poștală și minierii de pe 
fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se iveseu iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTJi. „GAZ. '/HANS*

Pentru repețiri de 3— 4 oii • •

11 11 V 5— 8 11 • • 15”|o

H 11 11 9—11 ii ■ • 20’.

11 11 11 12—15 n • • 30'.

V 11 11 16—20 ii • • 40°'.

Dela 20 de repețiri în susă • 50’io

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia ș> po linia a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Trenă I Troau 
omnibntl de

i persone

BucurescI

Prodealu

Timișă

Brașovi

Feldidra
Apatia 
Agostonfalvs 
Homoroclti
Hașfaleu

Sighișori 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copua țuică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfi 
Teiuștk 
Aiudă 
VințulO de 
Uiora 
Cncerdea 
Ohirisfi 
Apahida

Clcșta

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

SUSU

Trenă Tren Tronn i Trenă 
accelerat omnibu3 lonmibus 

porsone

7 30

(
(

6.03
6.21

( 
(

1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Ladâny
8zolnok
Buda-peita

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00
8.861
9.02
9.32

10.11
10.5
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

Viena 8.00

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Lailăny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărbeiy 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratce.
Bucla 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirblSu 
Xedeșdu

Clașia

Apalmla 
fdiiriț
Cncerib'u

Uiora
Vințula de susc 
Aiudă
Teiuștt
Grăciunelfi 
fjiașfl
Micăsasa
Copșa îait.
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaieu 
Homorod 
igostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovli

TimișO

Predoalu

BucurescI

Nota: Orele de nopte surită cele dintre liniile gr6se.

k
(

( 
(

Trenu ț Tren 
de pers, accelerat

7 38

1 11.101 —
7.40 2.—.

1 11 05 3.58i
2 02 5.28|
4.1 2 6.58

_ _ _
— 7.33
— 8.04
— —
_ —
— 8.58
— 9.28
— —
— —
— —
_ —
— 10.28

ll.GO __
11 19 _
12 30 _

1.01 _
106 _
1 13 _
1 20 _
1.41 _
2.00 -
2.35 _
2.48 _
3.20 -
3 36 _
4.00 _
4.35 __
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —
9.21 —
— —
— —
— —
— — 3.28

9.35

1.55
2.53

I

Tipografia ALEXI Brașovo. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

Trcofi 
oui ni bus

Tetiiisfo-' . IBitKlapewda- l.radft-'ă’ejjBșă.

Trcnfi TrenS de Trenu de Trenu Treuî
ctnnlbus 'icuvabtir peisdne 1

11_______
peraoue de per.-one omaibn.

Teiușta 
Alba-lulia

11.24
11.39

1
2.4-3 Viena 11.10 12 10
3 14- fffita«£a}n*sia 8.20 9.05 —

Vințulb de jost 12 30 — 4.22 S. ’nok 11.20 12.41 _  L
Șibotfc
Orăștia
Siaeria (Piski)

12.52 4.50 4.10 5.45 —
1.01 — 5 ‘8 Ara<5ik 4 30 6.— 7.04
2.03 — 5.47 GioguvațO 4 43 6.13 7.22

Deva 2 52 — 6.35 Gyoruk 5 07 6.38 7.58
Branielca 8.23 — 7.02 Pauiiș- 5.19 6.51 8 17
Iiia 
Gurasada

3.55
4C8

7 8
7.40

Rauna-' -pova 
Ccnopu

5 41 7.10 8 36
6 ( 9 7.37

Zam 4.25 — ■LII Berzova 6 28 7.55
Soborșm 5 3> — «46 Soborșin 7 25 8.42 _
Bărzova 5-^6 — 933 rvzarn 8 01 9.12 _
ConopU 627 — 953 Gurasada 8 34 9.41 -
Rad na-Lip ova 8.47 — 10 27 Ilia 8 55 3. 8 _
Paulișă 7.28 —- V -.42 Branielca 9 19 10.17 __
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovațft 7.59 — 11 25 Sipieria (l’iski) 10.35 11 07 _

8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 _
Szolnok 1 8.42 — 4 52 Șibctă 11.43 12.—

(
iu

— — 5.12 VințulO de josb 12 18 12.29
_ — 8 20 Alba-lulia 12 36 12.46 _

1 Vicnn — 1 — 6.0." Telmtișift 1 29 1.41 —

Ârarfft•’îtflKi.îtjdr». SforaeirSa (Piski) 2*etr®șcKi5

Trwiîi . Troni de Trenu Trenu de Treaă Trenă
r-ers na mixt persone amntboB mixt

(krasiift 5.48 6.05 Simerfia 11.25 2.42
Araduiă nov 19 — 6 33 Strein 11.58 — 3.25
Semeth-Hagii 6.44 — 6.5» Kațegă 12.46 — 4 16
Viega 746 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifaiva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 _ 5.58
Merezitalva — — — Banița 3.05 — 6 43

9.02 — 9.08 IPatroțeiil 3.37 — 7.12

’â’Ssfii Ițftr u» fs PetroșeiiM—StaserSa (Piski)

Yrftniî di- Trrnu de TronC Trena Trenu
powdnn penMne cmnlbui*. de pers. oînnibus mixt

Tf iEMÎMdD’lS 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7 37
V-nga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Mecieth-Sâgb 8.36 — 6.23 HațegO 12.42 — 9.01
AraciulC nou 9.11 ___ 8.01 Streiu 1.22 9.52
A rr-<i <i 9.27 — 8.17 ISinei-ta 1.53 — 10.31


