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Brașovu 7 Maiu 1886.
Astă ci*  nu se mai vorbesce pe la noi decâtu 

de urmările ruperei negociăriloră pentru înoirea 
convenției comerciale cu România. Au începută 
dmenii a face socotdla câtă. voră pevde și nu mai 
trebue s’o spunemii, că resultatulu acestui cal
culă este câttt se p6te de rău. Nu mai e vorba 
de perderi de sute de mii, ci de milidne, ddcă 
va înceta comerciulti cu România.

Foile unguresc! din Pesta încăleeară în pri
mele momente calulu de bătaia, cerândă cele 
mai severe represalii contra României. Acum 
se mai recorescu, după ce vădă că nu le folo- 
sesce nimică. Unele foi au și începută să ple
deze pentru moderațiune. Și în Austria e vorba 
numai de decretarea unei supra-taxe de 30°/° 
în schimbulu concesiunei, ca terminulă espirării 
convenției să fiă prelungită.

Nu scimu ce hotărîri a luată comisiunea 
vamală austro-ungară ce s’a întrunită alaltăeri 
în Viena; dăr după tdte cele premerse trebue 
să credemu, că ea se va fi pronunțată mai 
multă pentru ună rnodus vivendi vamală, decâtu 
pentru unu răsboiu vamală. Suntă mar! inte
rese în jocă și de aceea s’a formată părerea, că 
mai bine e a se mulțămi cu puțină și a nu în
corda și mai tare relațiunile comerciale cu Ro
mânia; căci acăstă țără are Dunărea deschisă 
și are Marea, și prin urmare nu i se potă tăia 
arterele comerciului ei; și apoi la acăsta se mai 
adauge și concurența Germaniei și a celorlalte 
state.

Caracteristică pentru disposițiunea ce dom- 
nesce în Viena este și declararea d-lui de Puss- 
wald în comisiunea vamală, că raporturile mo- 
narchiei austro-ungare cu România continuă a fi 
cele mai satisfăcătăre și că nu este adevărată, că 
și motive de ordine politică ară fi contribuită la 
ruptura negocieriloră.

Judecândă din limbagiulu organului guver
nului „Voința Națională“, se pare că și în cer
curile autorisate din Bucuresc! nu se consideră 
ruptura ca definitivă și se speră, dăcă nu într’o 
deplină împăciuire, celu puțină într’ună modus 
vivendi.

Etă ce scrie „Voința Națională“ vorbindă 
despre ună articulă ală farului „Neue Freie 
Presse“ :

„După ce „Neue Freie Presse“ recundsce că 
România a fostă multă timpă lovită pe nedreptă, 
se întrăbă: Ce face contele Kalnoky în t6te a.- 
ceste împrejurări ? Aceeași întrebare ne-o punemă 
și noi. Ce face contele Kalnoky pentru a face 
să triumfe idei mai înțelepte atâtă la Pesta câtă 
și între membrii poloni ai parlamentului

„Să scie în adevără că Polonii au primită 
cu bucuriă vestea amânărei negociărei cu Româ
nia și deputatulă Abrahamovicz a dată a înțe
lege că câtă timpă renta pământului va cresce 
în Galiția, puțină îi va păsa de interesele indus- 
trialiloru austriac!. “

„După cum se pdte vedă, chiar vecinii noș
tri recunoscu, că greutățile nu vină din partea 
năstră, ci din partea loră chiar. Presiune deci 
nu trebue să fiă făcută asupra ndstră, ci asupra 
prodticetoriloru ungu/ri și galițianl. Câtă despre noi, 
vomă arăta într’ună numără viitoră, care suntă 
condițiile sine qua non a încheiere! unei convenții 
cu Austria. Fără aceste condițiuni, orice încer
care din partea imperiului vecină d’a ne impune 
o convențiă, care să stipuleze numai foldse pentru 
o parte și numai sarcini pentru cealaltă, va ră
mână cu totulă zadainică“.

„Deja o mare agitația s’a începută în Aus
tria. Industriașii pe de o parte, ăr marele corn-1 
panii de drumă de fieră și mai cu sâmă „So
cietatea de navigațiă pe Dunăre“, de alta, își 
dau tdte silințele pentru a se reîncepe negociă- 
rile. Se scie în adevără că „Societatea de na- 

vigațiă“ și societatea Lemberg-Cernăuți-Iași, ar 
i cu totulă ruinate dăcă s’ar întrerupe relațiile 
comerciale între România și Austro-Ungaria. “

„Putemă crede deci că au dreptulă acela, cari 
șocotescu că negociările au încă sorți de islanda d’a 
ajunge la vre-unu resultatUd1.

Desbaterile asupra legii glotelorft.
(Fine.)

In ședința dela 11 Maiu se continuă desbaterea 
specială.

§ 5. Glâtele se’ntrebuințâză de regulă înăuntrulă 
granițeloră țării, totuși excepțională se potă întrebuința 
și în afară de granițele țeriloră corânei unguresc!, atunci 
însă se cere speciala dispunere a legislațiunei.

Der decă-dieta n’ar fi adunată și din întârdiere s’ar 
pută nasce periculă, Maiestatea Sa, pe lângă răspunde
rea întregului ministeriu și aprobarea ulterioră a repre- 
sentanței țării, pote ordona întrebuințarea gloteloră și în 
afară din țâră.

La o trebuință estraordinară — anume decă în cur- 
sulă răsboiului reserva înlregitore destinată pentru man- 
ținerea statului de răsboiu, cerută de lege, ală armatei 
(marinei de răsboiu) nu ajunge — ânteia chemare a glă- 
teloru se pâte întrebuința, în măsura și pe durata ne
apăratei trebuințe, spre întregirea armatei, precum și a 
landverului.

Aceia, cari s’au răscumpărată dela serviciulă mili
tară, înainte d’a intra în vigdre art. de lege XL și XLI 
din 1868, sub efectulă ordinațiuniloră de atunci, nu se potă 
întrebuința spre eventuala întregire a armatei și a land
verului.

Acestă paragrafă s’a primită cu următorele amen
damente ală lui Ivanka și ală lui Toth, ală acestuia cu 
modificarea ministrului:

«Spre scopulă acesta se potă conchiăma numai 
obligații la glăte, cari seu suntă deja instruați milităresce 
de mai ’nainte, său au să se instrueze imediată cu acestă 
ocasiune și se va începe cu clasele de etate cele mai ti
nere. Înainte de cuventulă .reserva întregitore' în ali- 
nea 3-a să se adauge cuventulă «instruită.» (Ivanka.)

«In locă de espresiunea »spre întregirea armatei» 
în alinea 3-a să se dică »spre întregirea părții ungare a 
armatei/ Apoi în alineele 3-a și 4-a să se adaugă, că 
aceia, cari serviciulă de 12 ani și l’au făcută la land- 
veră, se potă întrebuința numai spre întregirea landve
rului." (Toth.)

«Trupele sanitare în sensulă art. de lege XXXIX 
din 1882 nu se potă întrebuința pentru întregirea părții 
ungare a armatei.» (Ministrulă Fejervary.)

§ 6. Personele gloteloră conchiămate a face ser
viciu stau din diua conchiămării pănă în diua disolvării 
chiămărei sub prescnpțiunile penaie și disciplinare mi
litare. —

In casă de concediu ală obligațiloră la glote rapor- 
tulă militară ală acelora se întrerupe pentru timpulă 
respectivă.

Acestă paragrafă s’a primită cu modificarea stilis
tică propusă de raportorulă Munnich, ca adecă în locă 
de espresiunea disolvare, să se pună «concediare*  (li
berare.)

§. 7. Gloatele au să se echipeze și îmbrace mili
tăresce; întru câtă cu privire la îmbrăcăminte nu s’ar fi 
îngrijită deplină pănă la conchiămarea gloateloră, mem
brii acestora au să se provedă în timpulă întrebuințării 
loră cu ună semnă în colori naționale, care să- se cu- 
născă de departe; oficerii și suboficerii părtă semnele 
rangului și dislincțiunei militare.

Acestă paragrafă s’a primită cu următorută amen- 
damentă ală ministrului Fejervary:

.Limba de comandă, semnele rangului, echiparea, 
înarmarea, regulamentele de serviciu și de esercițiu suntă 
asemenea celoră stabilite în § 18 din art. de lege XLI 
din 1868 despre landveră."

§. 8. Cu privire la premiărî și distincțiunl, la
pretențiunî*  la transportă, la adăpostire, îngrijirea cu 
bani și naturalie, la tractare în cașuri de răniri și bole, 
precum și la îngrijirea de cei rămași în vieță, după art. 
de lege LI din 1875 glătele se voră tracta în același 
modă, ca armata, respective ea landverulă.

Acestă paragrafă s’a primită neschimbată.
In ședința dela 12 Maiu se continuă desbaterile.
§. 9. Oficerii gloteloră se numescă de Maiestatea

Sa la propunerea ministrului de apărare a țării, care îi 

alege deja în timpă de pace din ană în ană. Subofi
cerii glăteloră se alegă din ană în ană și în casă de 
lipsă se numescă — eventuală în înțelegere cu autori
tatea politică respectivă — de acelu comandantă de 
batalionă de honyendi său de regimentă de husari hon- 
vedi, în ală cărui cercă de evidență aparține despărță- 
mentulă gloateloră.

Acestă paragrafă se primesce cu amendamentele, ală 
lui Ivanka și ală lui Iranyi:

.Oficerii gloteloră își potă păstra rangulă de ofi- 
ceră și în timpă de pace, cu permisiuneaJjMaiestății Sale 
dăcă ei ceră acăsta prinlr’o petițiune adresată ministrului 
honvediloră.» (Ivanka.)

„Oficerii gloteloră să se numescă numai din rân
durile cetățeniloră statului ungară/ (Iranyi.)

§. 10. Ținerea în evidență a obligațiloră Ia glote, 
precum și împărțirea ehiămăriloră în unități tactice se 
face prin comandele honvediloră.

Autoritățile administrative încă suntă îndatorate a 
țină evidența, și purtătorii matriculeloră în sensulă § 43 
din art. de lege XL din 1868 au să le stea în ajutoră.

Cadrele glăteloră se desemneză deja în timpă de 
pace.

§. 11. Cheltuelile gloteloră conchiătaate se acoperă 
din bugetulă ministerului de răsboiu comună.

§ 12. Prin acăstă lege se scotă din vigore art. de 
lege XLII din 1868, precum și disposițiunile art. de lege 
XL din 1868 privicore la glăte, care se abată dela dis
posițiunea legii de față.

§. 13. Acestă lege, îndată ce a căpătată putere, se 
aplică asupra tuturoră acelora, cari se obligă prin dis
posițiunile acesteia a lua parte la glăte.

§. 14. Cu esecutarea acestei legi se încredințăză 
ministrulă de apărare a țării.

Aceste articule s’au primită neschimbate. Prin ur
mare legea glăteloră mai are să fiă sancționată de Ma
iestatea Sa, pentru ca să se încăpă apoi esecutarea ei.

SOIRILE DILEI.
0 nostimă scire ne dau foile unguresc!: Fișpanulă 

Săcuiloră, Potsa Jozsef, și-a serbată cu mare solem
nitate în 12 Maiu n. jubileulă de 50 ani, Fișpanulă a 
primită numerose felicitări din tote părțile și dela toți. 
Intre aceștia — spune cu mirare corespondentulă lui 
«Kolozsvâri Kozlony«—au fostă și „Valachii.» Corespon
dentulă reproduce o parte din discursulă, ce — în nu
mele preoțiloră valachi — l’a rostită protopopulă din 
Brețcă, Demetriu Coltofeanu, prin care acesta de
clară în numele celoră 23 mii Români gr. or. din acelă 
fișpănată, »că suntă egali îndreptățiți întru tăte, măcarcă 
față de Săcui suntă în minoritate disparentă Valahii."— 
De o cam dată ne mărginimă a observa, că e de datoria 
num'tului d-iiă protopopă a desminți pe corespondentulă 
foiei ungurescl, ca să nu mai revenimă asupra acestui 
faptă neplăcută.

—x—
Comisiunea mixtă pentru delimitarea hotareloră din

tre România și Bulgaria, în partea dinspre Dobro- 
gea, a plecată din Bucuresc! la Silistra, spre a resolva 
cestiunea la fața locului.

— x—
«Epoca» scrie: «Printre pretențiunile guvernului 

austriacă în cestiunea convențiunei de comerță, putemă 
da următărele amănunte: In privința grâneloră de
legații austriacl n’au admisă libera trecere a grâneloră 
nOstre decâtă pănă la o 6re-care zonă stabilită de gu- 
vernulă austriacă. La acesta a răspunsă d. Aurel ian, 
că primesce pretenția Austriei, dâr că cere, ca și pentru 
productele manufacturate austro-ungare să se facă o zonă, 
care să mârgă dela Câmpina la Turnu-Severină, și peste 
care productele austriace să nu potă trece fără se plă- 
tescă o taxă. In privința viteloră delegații austriac! 
au cerută, ca conflictele ce se voră ivi între România și 
Ungaria, se fiă tranșate de ună arbitru, care va fi aus
triacă și care va locui la Viena.«

—x—
«Prunculă română" înregistrâză sgomotulă, că din 

<jiua espirărei convențiunei austro-române, tarifulă au
tonomă va fi aplicată atâtă puteriloră, cari n’au con- 
vențiunl cu statulă română, câtă și aceloră a căroră 
convențiun! suntă în parte basate pe tarifulă generală 
din 1877. Intre aceste din urmă puteri suntă Germania 
și Englitera. „Pare, dice numitulă cjiară, că Germania
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va consimți la acâsta, râmânândă sub regimulă conven
ționala numai 126 de articole.»

—x—
Ni se scrie, că preotulă gr. cat. din comuna Ohaba 

de Secașiu visitâză desă cârcîumele cu cei mai stricați 
omeni din comună, așa că-Iă vedl pe stradă într’o stare 
necuviincidsă, âr străinii rida dicendă: »nu poți aștepta 
mai multa dela una popă valahă." Sperămă că autori
tatea superiâră bisericescă își va face datoria față cu 
una asemenea preolă, ca să nu fima siliți a-i areta 
tote păcatele.

—x—
In săptămâna acăsta, scrie „Epoca,» va pleca în 

Anglia o comisiune compusă din ofieerl români de ma
rină, spre a primi două vase de răsboiu comandate a- 
colo pentru România.

—x—
Musică pe promenadă. A dl Miercuri în 19 Maiu 

n., capela orășenescă va cânta la ârele 5 și jumătate în 
pavilionul^ musicei de pe promenada de josă.

—x—
Teatru ungnrescu. Astă sără se va juca: „III a 

Berek*  seu »Az igazgatâtanâcs megugrott", vaudville în 
trei acte de Meilhac și Hallevy.

*) Nu, uu !

Pesta, 16 Maiu n. 1886.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Escelenția Sa Metropolitulu românu gr. cat. 
de Alba-Iulia și Făgărașu, cu reședința în Blașiu, 
Dr. Ioană Vancea de But^sa, din 14 n. I. c. se 
află aici împreună cu episcopii sufragani: Pavelă, 
Dr. V. Mihalyi și Dr. Szăbo, de unde mâne s6ră 
voră pleca cătră Roma, unde vorii fi primiți în 
audiență din partea Sânțeniei Sale Pontificelui ro
mană.

Acăsta este causa pentru care Majestatea Sa 
Impăratuliî-Rege va primi mâne în audiență pe 
prelații noștri, cum v’am comunicații și pe cale 
telegrafică. Dealtmintrelea dânșii din punctulu 
de vedere alu unoru considerațiuni, au comuni
cații mai dinainte și în scrisu guvernului, că 
suntti deciși a se presenta in corpore înaintea 
scaunului pontificiahi, unde și așa n’au foștii de 
multă.

Este și de lipsă, ca și prelații noștri uniți 
să ’și aducă omagiele în persdnă noului pontifice, 
să-i mulțămâscă pentru bunăvoința ce a docu
mentaro față cu biserica română unită și să-lii 
informeze mai deaprăpe despre unele și altele, 
despre cari Sânțenia Sa n’are cunoscință, pentru 
că „suntă multe năcazurile drepțiloră11.

înmormântarea lui Alexandru Nedeleu.
Lugoșiu, 11 Maiu 1886.

Românimea Iugoșană jelesce pe ună demnă fiu e- 
sită din sînulă său, pe ună rară bărbată, pe ună mare 
binefăcătoră, care astăzi nu se mai numără între cei 
vii. Obosită de munca continuă și grea ce-a îndepli- 
nit’o în acestă vale a plângeriloră, a părăsil’o mutân- 
du-se la veclnica odihnă, acolo «unde nu este durere, 
nici întristare, nici suspinare, ci vieță fără ,de sfârșită.“

Dâr nu numai Românii lugoșeni deplângă șijălescă 
perderea acestui demnă fiu odrăslită din nâmulă loră, ci 
totă Românulă de bine, pentru că frați suntemă cu toții, 
de o mamă și de ună sânge, și durerea ca și bucuria 
comună ne este tuturora.

Și ore cine să fiă bărbatulă acesta, după care 
plânge românimea Iugoșană și împreună cu densa totă 
sufletulă adevărată românescă?! Ună simplu, dâr demnă 
cetățenă ală țării, ună bună creștină și Română cu 
trupă și cu sufletă, carele nu prin vorbe găle, nici prin 
promisiuni neînplinite, ci prin fapte îndeplinite și-a ară
tată dragostea față cu multă cercata sa națiune.

Alexandru Nedeleu, fostă măestru funară în Buda
pesta, e bărbatulă despre care vorbescă. Nume necu
noscută a fostă acesta, pănă acuma în mare parte, lu- 
mei românescl. Actulă său mare ce l’a îndeplinită, îlă 
face însă demnă de a fi cunoscută de totă suflarea ro- 
mânâseă, nemurire și-a câștigată prin trensulă și pururea 
neștersă îi va fi scrisă numele în șirulă mecenațiloră na- 
țiunei nostre.

Și âre care e acelă mare actă prin care și-a câș
tigată nemurire pentru românime?! £că răspunsulă: A- 
verea sa trumosă în sumă de peste 70,000 fi. v. a. câș
tigată cu multă trudă și ostenele a sacrificat’o pe alta- 
rulă multă iubitei sale națiuni, a testat’o pentru alinarea 
suferinteloră văduveloră și a orfaniloră, pentru fericirea 
feteloră sărace cu bună purtare, pentru ajutorarea și 
crescerea de măestrii mmânl, pentru ajutorarea copiiloră 
săraci iubitori de carte, c’ună cuvântă, pentru prospe- 
rarea și înflorirea națiunei sale.

Rari suntă la noi, Românii bărbații, cu esemplulă 
decedatului Alexandru Nedeleu, der câtu’să mai rari cu 
atâta se cade ca numele loră să le popularisămă, ca ast- 
felă din nemă în nemă să rămână cunoscute 6r memo
ria binefăcătoriloră să fiă neuitată și exemplulă loră 
demnă de imitată și de alți Români cu dare de mână 
și iubitori de rădicarea nemului din care au odrăslită.

După aceste cuvinte vă rogă, d-le Redactoră, să-mi 
permiteți a vă descrie în liniamente scurte îmormântarea 
marelui binefăcătoră ală Lugoșeniloră.

Alexandru Nedeleu a repausată în noptea spre 6 
a 1. c. în Budapesta. Osămintele lui au fostă transportate 
la Lugoșă, unde, sosindă la 9 1. c. la 10 1. c. au fostă aședate 
cu mare pompă în capela gr. or. din cimitirulă română 
din locă, la a cărei rădicare și defunctulă a contribuită 
cu 1000 11. v, a.

O îmormântare întru adevără dâmnă de ună așa 
destinsă binefăcătoră i-au făcută Românii Lugoșeni. In 9 
a. 1. c. pe la orele 6 d. p. sosindă osămintele defunc
tului din Budapesta la Lugoșă, la gară au fostă aștep
tate de o mare mulțime de poporă de tâte națiunile și 
confesiunile, la cari s’au mai adausă și străini venițl de 
prin comunele învecinate. După ce au fostă luate în 
primire din partea președintelui Comitetului parochială 
gr. or. din Lugoșă, au fostă depuse pe carulă funebrală 
și după ce au fostă binecuvântate de preoțimea gr. or. 
din locă sub pontificarea protosincelului episcopescă din 
Caransebeșă Revds. d-nă Filaretă Musta, conductulă fu
nebrală la sunetulă jalnică, piu și armoniosă ală cân- 
tăriloră funebrale esecutate de tinerimea scolastică dela 
scotele gr. or. din locă, de chorulă clericiloru dela insti- 
tutulă gu. or. din Caransebeșă sub conducerea destin
sului cântăreță și profesoră, d lă Popovicl, și de chorulă 
miestă ală Reuniunei române de cântări din locă s’a 
pusă în mișcare spre biserica gr. or. unde sicriulă cu 
osămintele defunctului a fostă așezată peste nopte și pri- 
veghiai.ă de preoțime și poporă,

A 2-a di Luni, la 10 1. c. pe la ârele 9 s’a înce
pută de nou binecuvântarea repausatului în biserică âr 
la sfârșită Revds. d-nă protosincelă Filaretă Musta a 
rostită o vorbire funebrală bine întocmită și a luată er- 
tăciunile obicinuite. După aceste sicriulă cu osămintele

defunctului, fiindă scosă din biserică și asedată pe carulă 
funebrală, conductulă compusă din miile de poporă adu
nată, s’a pusă în mișcare spre cimitirulă orășenescă ro
mână în următorea ordine: 1) Copiii dela scâlefe gr. or. 
din locă în frunte cu crucea defunctului și cu stâgurile 
(praporii) funebrall. 2) La 30 de copii îmbrăcați în sti
hare și cu feșnice cu lumini aprinse în mâni. 3) 2 fete 
îmbrăcate în vestminte de doliu, purtândă o cunună de 
flori pompâsă trămisă de P. S. Sa episcopulă lână Po- 
pasu cu următârea inscripțiune : „Ioană Popasu, Episco
pulă Caransebeșului», In semnă de mulțămită din partea 
diecesei Caransebeșului." 4) Corulă plugariloră români 
din comuna Hezendești. 5) Două fete îmbrăcate în do
liu purtândă o cunună frumâsă de flori cu inscripțiunea : 
«Mecenatului binefăcătoră Alecsandru Nedeleu corn. bis. 
gr. or. română Lugoșă». 6) Corulă plugariloră români 
din comuna Sătulă mică. 7) Două fete îmbrăcate în do
liu purtândă o altă cunună. 8) Corulă reuniunei române 
de cântări din Lugoșă. 9) Alte două fete îmbrăcate în- 
doliu, purtândă o frumâsă cunună de flori artificiale. 10) 
Corulă clericiloră gr. or. din Caransebeșă. 11) Preoți
mea îmbrăcată în pompâse ornate IbisericescI de doliu. 
12) Vre-o 30 bărbați, polițiști, cu facle în mână. 13) 
Trăsura mortuară cu osămintele defunctului încungiurată 
de o gardă de onore compusă din tineri și încărcată cu 
o mulțime de cununi frumâse de flori, parte venite din 
Pesta, parte depuse în LugoșI de amici rudenii și cu- 
noscuțl. 14) Trăsura de gală. 15) Trăsură cu văduva 
defunctului. 16) Miile de poporă ce cu lacrămile în ochi 
făceu defunctului ca unui binefăcătoră ultima onâre pă- 
mântescă.

Conductulă funebrală astfelă compusă și pusă în 
mișcare dela biserica gr. or. din locă pe la ârele 10 cu 
pași lini percurgândă calea la sunetulă armoniosă ală 
cânfăriloră funebrall intonate de 4 coruri vocale, pe la 
orele 12 ajunse înaintea capelei din cimitirulă română 
orășănescă, unde d-lă președinte ală comitetului parochială 
gr. or. din locă Coriolană Brediceană mai ’nainte de 
a se depune osămintele defunctului spre veclnică od'hnă 
rosti ună prea frumosă discursă care a mișcată pe toți 
cei de față. (Ilă vomă publica mâne).

Necazurile economilorîi.
Din jurulu Gurghiului, 9 Maiu n. 1886.

In totă privința primăvara din acestă ană pentru 
economii și lucrătorii de pământă este nefavorabilă, din 
causă că pănă la finele lui Aprilie a fostă secetă mare 
împreunată cu furtune și vânturi reci, cari au uscată pă- 
mântulă așa de tare, încâtă plugarii țărani nă au putută 
ara și sămena locurile la timpă; deja au fostă siliți a 
întrerupe cu plugăritulă, lucrulă principală, și a se ocupa 
cu alte lucruri economice mai ne’nsemnate, așteptândă 
ploia și schimbarea timpului.

In 1 Aprilie c. Sâmbătă pe la 2 âre după amâdl, 
ce e dreptă a și începută a ploua — plâiă lină, bună și 
frumâsă, care pe sărmanii omeni i-au îmbucurată, și gata 
cu brațele deschise așteptau cu nerăbdare diua de Luni 
ca să încâpă mai departe la plugărită. piua dorită a 
sosită, dâr’ cu dânsa tot-odată au sosită vremuri și mai 
slabe; căci de Luni, 3 Aprilie c. nâptea pănă adl încon
tinuu plouă, ninge, suflă vântă rece și e frigă, încâtă 
âmenii suntă siliți a umbla în vestminte de iernă, și ară 
câte o jum., celă multă 1 âră; dâr suntă siliți a sta 
cu plugulă în locă și a se depărta dela hotară acasă, 
penlrucă furtunile cu omătă și ploile cele aspre îi împe- 
dică a ara. Și pe când scriu acestea, în comuna și lio-

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Câtă de puțină se putea încrede cineva în insu- 
laniî din Bumbireh, se pote vede din următorea în
tâmplare :

Din lipsă de nutremântă Stanley se văduse silită 
a trimite câți-va Vaganda la Bumbireh, ca să cumpere 
cu mărgele și stofe banane și alte lucruri de mâncare. 
Vaganda fură chemați pe uscată și li se spuse, să’și 
rupă singuri hartanele trebuinciose. Ei se învoiră cu 
acesta. Numai unulă râmase în luntre.

Dintr’odată audi celă lăsată în luntre niscc stri
găte îngrozitâre și ’ndată după acesta vădii pe mai 
mulți din soții săi alergândă din răsputeri spre dânsulă. 
Fugarii se aruncară iute în apă și ’și deteră tâte silin
țele ca să ajungă câtă mai curând în luntre. Ce îm
părtășiră ei, era lucru înfiorătoră. Sălbaticii se aruncaseră 
pe neașteptate asupra biețiloră Vaganda, pe unulă îlă 
omorîseră, pe optă îi răniseră greu, ceilalți scăpară 
cu fuga.

Omenii lui Mtesa îlă provocară pe Stanley, să 
răsbune acestă faptă mișelescă. Nevoindă să le dea 
ascultare, ei începură a se arăta reci față de dânsulă.

Intr’aceea se apropia totă mai multă timpulă, în 
care luntrile trimise să ia pe cei lăsați în insula „Re
fugiu," trebuiau să sosescă.

întrebarea, decă dușmanii voră lăsa mica flotă să 
se apropie în liniște, seu nu, îi umplea pe toți de 
grijă, de ore-ce mai fiecare avea rudenii printre cei 
așteptați.

Din norocire grija acesta fu de prisosă. Când 
veniră luntrile, dușmanii le lăsară să se apropie de in
sulă, fără a încerca să le facă vre ună rău.

Cei de nou sosiți tfură primiți cu o bucuriă ne
spusă de mare. Bucuria acesta însă se turbură forte, 
când Manva Sera împărtăși, că erăși se cufundase o 
luntre și înpreună cu dânsa se prăpădiseră și doi 
Vangvana.

Acum călătoria spre Uganda se putea urma mai 
departe. De 6re-co trecerea pe lângă Bumbireh cu 
greu se putea face fără luptă, Stanley decise, ca înainte 
do a ’ncerca să trccă, să-i atace pe sălbatici chiar în 
insula loră. Planulă acesta era de totă îndrăsneță, de 
ore-ce într’aceea prin contingente nouă numărulu insu- 
laniloră se urcase la 3000 omeni.

Cu 10 canoe, 230 lănceri și 50 de 6meni înarmați 
cu pusei trecu călătorulă nostru la Bumbireh. Elă îi 
găsi aici pe sălbatici aședați în linii dese aprope de 

țermure într’o posițiune așa de favorabilă, încâtă nu 
puteau fi atacați cu succesă în nici ună cliipă.

Stanley porunci, ca luntrile să jfiă mânate spre o 
altă parte, de unde ataculă se putea face mai ușoră. 
Sălbaticii, vădându acesta, își părăsiră posiția loră cea 
bună și alergară în fuga mare, ca sâ-i oprescă pe duș
mani de a debarca. Stanley dispuse, ca luntrile să se 
așeze într’o depărtare de vre-o 90 metri dela țărmure, 
dară tâte cu câstele cătră acesta; după aceea sălbaticii, 
fură întrebați încă odată: ce voiescă : răsboiu seu pace?

„Nangu! Nangu!*)  Veniți încâce numai, noi sun
temă pregătiți!" strigară cu toții, amenințândă.

Stanley comandă âmeniloră săi, să pusce. Mai 
mulți dintre insularii cădură la pământă parte moți, 
parte răniți. Cei mai mulți dintre dânșii se retraseră 
cu repojunc înapoi ca să’și caute adăpostire. Unii din
tre ci însă avură atâta îndrăsnâlă, încâtă cutezară a 
înainta spre luntri, voindă să atace pe cei aflători în- 
tr’ânsele. Omenii lui Stanley dau salve după salve. 
Efectulă fu așa do mare, încâtă sălbaticii se retraseră 
înapoi departe și totă mai departe. Lăncerii, cari erau 
cei mai mulți Vaganda, voiră să-i urmărescă pe duș
mani, Stanley însă nu le dete voiă. Elă nu voia să 
verse sânge fără nici ună scopă, de ore-ce credea, că 
i-a înfricoșată pe insulani așa de tare, încâtă nu voră 
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tarulă nostru omătulă este de lx/2 urme de grosă. Peste 
nopte in 7 și 8 Maiu n. a brumată și înghețata, făcend 
mare stricăciune în fasole, răsaduri de curechiu și în alte 
legume sămânate mai de vreme. Apoi frunza arboriloră 
din pădure, după brumă și îngheță a rămasă friptă ca 
de focă, ără prunii, merii, perii și persecii cari erau în
floriți frumosă și promitâu îmbelșugare mare, prin răcâlă 
s’au vătămată și pâme nu vomă ave, — și se pote, că 
tolă așa se va întâmpla și cu viile. Și ce dică țăranii 
noștri la tâte acestea ?

Fără a despera, dâcă dai la vorbă cu dânșii despre 
vremile rele care umblă, te mângâe '■ Acestea
suntă pedepse trimise dela Dumnezeu, trebue să le su- 
ferimă, că suntă trimise pentru păcatele nâstre. Cu de 
acestea îi astupă omului gura, încâtă nu mai scie ce să 
le răspundă.

Sămânălurile de tomnă, precum: grâu, alacă și al
tele prin seceta și vânturile cele reci de pănă acuma au 
suferită încâtva, dâr acuma, după ce pământulă s’a udată 
cu ploiă, pe lângă totă răcâla s’au îndreptată și promită 
bună recoltă.

'L'recă și la altă obiectă; ce se ține de traiulă și 
vieța poporului din jurulă acesta, e pacinică și morală, 
fărădelegi, escesuri sâu alte lucruri necuviinciâse nu 
se prâ întâmplă ; și dâcă totuși — arare ori — vine câte 
ună casă de acelea înainte, acela vine și se întâmplă mai 
cu dedinsulă în comunile învecinate cu săcuimea, seu în 
comunile amestecate cu locuitori maghiari.

La locuitorii din comunile pură române s’au obser
vată lucruri vrednice de însemnată de ună limpă de 
vreme încâce. Sărmanii suntă puși pe gânduri și meditâză 
seriosă despre întocmiri bune, își sfarmă mintea cu aceea, 
că pe ce cale și cum arh pute dânșii să ’șî asigure o 
subsistență mai bună a traiului pe viitoră. Mulțămită 
cerului, opincarii noștri s’au tredită din somnulă care 
durmeau mai nainte și au observată, că pentru dânșii 
spre a le ușura sârtea nimenea nimică nu lucră și fără 
a mai aștepta ajutoră, urmâză după disa sfintei scripturi : 
Jucră și te râgă; ajută-!e tu singură și vei fi ajutată*.

Incheindă observă și aceea, cum că diua muceni
cului Gheorghe este di însemnată pentru locuitorii ro
mâni din jurulă Gurghiului. In acâstă (Ji, tinerii, fete și 
feciori dimpreună cu părinții se adună în opidulă Gur- 
ghiu spre a se veseli, și în mai multe locuri deschise 
tinerimea începe a juca, și âcă așa, feciorii cu fetele facă 
și de multe ori se întâmplă, că din astfelă de cunoscințe 
urmâză : >Isaia dănțuesce*.  In anulă acesta însă vre
mea a fostă slabă și nu mulți au fostă la jocă în Gur- 
ghiu, dâr și celoră cari au fostă le-au părută rău, pen
tru că vestmintele cele frumâse de sărbători tâte le-au 
umplută apa și le-au întinată, în câtă mai multă nu voră 
fi așa frumâse ca cum au fostă mai nainte. Destulă 
năcază și acesta pentru feciori și fete.

—. Na—tu. 

Dela Curtea cu jurați din Clușiu.
După vorbirea procurorului (vedl „Gaz. Trans.“ 

Nr. 101) s’a apărată în românesce d. C. Popă Păcurară. 
Discursulă acestuia neprimindu-lă, lăsămă să urmeze a 
doua vorbire a d-lui Ioanii Slavici:

Ilustre D-le președinte! Prâ onorată juriul înainte 
de tâte trebue să reviu asupra cestiunei, despre care 
vorbii mai înainte, adecă despre posiția mea Ia „Tribuna.“ 
Mai nainte d-lă;procuroră a cerută să se cetâscă nisce acte, 
din cari să se lămurâscă, că odată eu fui redactorulă 
„Tribunei11, și pote și acuma sunt acela, primulă acu- 
sată numai subscrie „Tribuna/ dâr în adevără eu aș fi 
factoru'ă. Insă declară, că iau asupra mea responsabili-

mai cuteza a-i mai pune vre-o pedecă în călătoria sa 
spre Uganda. Și nici nu se înșelă. Vasele, care acuma 
erau de ajunsă pentru transportulu celoru 685 omeni 
și al lucrurilor!!, trecură fără a fi atacate prin canalulu 
ce desparte grupa Bumbireh de continentu. Când ve
niră față în față cu insula, sălbaticii erau din nou gata 
de luptă, acuma însă numai câtc-va pușcături îi puseră 
în fugă pe cei mai mulți. Ceilalți se apropiară de că
lători și le spuseră, că nu mai au poftă de luptă. Ast- 
felu Stanlcy își putu urma neîmpcdecatu călătoria.

In 8 Augustă ajunse flotila la insula Musira, în 
12 la gura rîului Alexandrei și la 20 în sînulă Buca la 
Nankuma în Uganda.

CAPITOLUL# X.

Amânare fără voiă a călătoriei. — Unii rGsboiO îipcentruia Africel. 
— Puterea armată a lui Mtesa și a seminției Vavuma. — Lipsă 
de reușită. — Stanley clă unu sfatu bunti, care însă e urmată nu
mai pe jumătate. — Solia este omorîtă. — Părerea unul principe 
negru despre Albi. — Trecerea lui Mtesa la Creștinismă. — Două 
lupte pe apă. — Mtesa uită, că s’a făcută creștină. — Stanley îlă 
reține pe împăratulă dela o faptă sângerosă. — Stanley îl ajută 
lui Mtesa să-I învingă pe dușmani printr’o înșelăciune. — Se în- 

cheiă pace.
Stanley lăsă luntrile în Nankuma și ’și urmă că

lătoria pe uscată. Mtesa trimise înaintea lui mai multe

tatea articlului incriminată, deși redactorulă este de față; 
pentrucă eu în elă nu afin nimică.

Ce privesce posiția mea la „Tribuna,*  noi acolo 
nu numai redactămă .Tribuna/ ci Jucrămă și altceva, 
anume ne îngrijimă, ca poporulă română sâ aibă o bibli
otecă inocentă șt bine alesă, și sâ fiă cetită.

Procurorulh dice, că „Tribuna*  e periculâsă, la 
asta a răspunsă deja d-lti Popă Păcuraru și eu numai 
atâta mai adaugă, că d-nii jurați ar trebui să scie și 
românesce, ca se pâtă judeca asupra activității, ce des- 
voltămă noi.

Chiămarea mea pote! e redactarea bibliografiloră, 
âr activitatea supremă numai ca să traducă din Gogol 
și Bredhart novele inocente. Cumcă însă și eu am in- 
fluință la acâsta foiă, e fârte naturală, căci dâcă m’așî 
fi dusă la d lă Păcuraru ca să nu publice articlulă, nu 
l’ar fi publicată și acesLa o așă fi și făcută pentru d-lă 
Păcuraru.

Mergă mai departe. In foia acesta nici eu, nici 
d-lă Păcuraru nu scriemă despre aceea, ce e părerea 
nostră. Noi suntemă scriitori tineri și unicuiă nostru 
scopă la fâia acâsta numai acela pote fi, ca să scimă, 
care e opiniunea Româniloră? Pe noi nimeni nu ne-a 
pusă acolo, aici noi nu representămă pe nimeni. Nu 
esistă aici <? partidă, a căreia organh să fimă noi, și 
pentru aceea, dâcă mă veți judeca, veți da o lovitură 
activității, ce eu o representeză și conducă la foia 
aceea.

Acuma să revină asupra articulului. Trebue să 
dechiarh, la cuvintele procurorului care obiecționâză, că cum 
se potă vorbi de aceste în țâra acesta despre o cestiune 
seriosă, cumcă lucrurile aceste nu noi le-amă adusă în 
publicitate, ci »Kol. Kozlony“ și mă miră că cestiunea 
acâsta se discută în publică în țâra acesta. Dâcă unei 
fâie guvernamentale îi este permisă a discuta așa ceva 
în publică, atunci și nouă ne este iertată, pentru că ș 
noi avemă publică, cu care trebue să vorbimă despre 
causa asta, tiindu elă sedusă.

Vine *K.  K.*  și ne dice, nu nouă, ci Româniloră: 
voi tâte le veți întrebuința spre a vă uni cu cei din 
România. Asta a tțis’o ,Kol. Koz.« dâcă o ar fi 
altă foiă, nici nu ne-ar fi durută capulă, însă a 4>s’° 
foia guvernamentală, și acâsta e de mare însemnătate. 
Mai esistă și alte diare (în Clușiu), însă ce cuprindă nu 
scimă. Dâr când o fâiă guvernamentală t|ice de aceste, 
atunci trebue să presupunemă, că și cei din cercurile 
guvernamentale așa judecă. Și noi atunci ce să facemă? 
Să lăsămă lucrulă baltă? Căci nu e mai comodă lucru, 
ca a tăcâ, sâu a minți.

Opiniunea mea însă, ca a unui omă, care stă sin
gură, nu are nici o însemnătate, decâtă că Românii 
acâsta o voescă, și și »Kol. Koz.“ ^ice, că noi voimă să 
ne unim cu România. Acâsta insă e numai dorință, dâr 
să facemă deosebire între voință și dorință.

Aceea nu-o dicemă, că nu e dreplă, că nu dorimă 
unirea, dar ,Kol K.*  ore nu ar dori, că Ungaria să se 
estindă dela Adria pănă la Carpați, ca în ea să nu fiă 
nici Românii, nici Slovaci nici Germani? E frumosă, că 
doresce, întrebamă însă, că esecutabilă e ce doresce ? 
Cumcă Românii dorescă e naturală, dâr t|ică, că a-o 
face nu voescă.

Trebue însă să facemă deosebire între Românii culți 
și neculți, a^ partea cultă e mai ponderosă, mai târdiu 
însă potă fi cei neculți.

Eu, care cunoscă istoria și imprejurările și sciu 
aceea, că unde se caută ajutoriu, astfelă judecă, ca țăra- 
nulă, care pornesce după instinctulă naturală, (iică dâră, 
că nu voimă și anume pentru aceea, că nu e esecuta- 
bilă. E frumosă a dori, ca imperiulă acela să se estindă 
dela Dunăre pănă la Nistru, numai câtă nu se pâte ese- 
cuta. Statulă ungară nu e ca celă turcescă, ca de sine 
să apună, acâsta e ună stată puternică nu numai prin 
puterea sa, ci și prin legăturile sale. Cu cine să mă 
unesch, ca să dorimă acestă stată? Cu Rușii? Și dâcă 
după aceste totă mai crede cineva, că noi o voimă 
aceea, atunci iee-’și atâta oștenâlă, ca să studieze și să 
cunâscă cugetarea Româniloră.

Acesta e — așa 4'cendă — textulă articlului.
Repetă, cestiunea naționalității cuprinsă în acestă 

articlu, nu noi o amă adusă pe tapetă, ci .Kol. Kozl.“ 
a venită și a disă: noi amă făcută asta; la ce amă ve- 

solii, care să’lu salute și să’lu asigureze de nestrămu
tata prietenia a împăratului. Vestele, ce i se răpiseră 
în Bumbireh și pe care le adusese Magassa cu densulu, 
ancă i se reînapoiară.

Mai înainte ancă audise călătorule nostru, că Mtesa 
are răsboiu cu populațiunea revoltată din Uvuma.

Uvuma este o insulă din canalulft lui Napoleon, 
tributară împăratului. Locuitorii de aici (Vavuma) nu 
voiseră a plăti tributulă cuvenită, prădaseră mai multe 
ținuturi de ale împăratului, al căroru locuitori fură 
prinși și duși ca sclavi. Mtesa hotărîse să pedcpsescă 
pe cei răsculați.

Stanlcy se îndreptă spre norclii-ostii, la tabăra 
împăratului. Acesta se afla lângă Nilulit Victoriei, pe 
care Stanlcy îlft socotesce de singura scurgere a lacu
lui de același nume. Nu departe de Iacă formeză Ni- 
lulă ună cataractă grandiosă, cădendă peste niște stânci 
crescute cu mușchiu și cu alte diferite plante. Va- 
ganda numcscă acestă cataractă „Pietrilo/ Când sosi 
călătorulă nostru la rîulu, despre care e vorba, vădii 
în partea ccalalta a lui ună locă forte întinsă, ocupată 
de tabăra împărătescă. Doi âmeni trimiși anume ve
niră înaintea lui, ca să’lu conducă la Mtesa.

(Va urma.)

nitu noi și amă 4'să: nu e adevără, ce a-ți disă voi, 
ci aceea ce noi dicemă.

Stimați jurați! Dâcă ne veți judeca pentru acestă 
articlu, pentru aceste idei, nimeni nu va lucra mai de
parte așa, precum amă lucrată noi: și întrebă acuma, 
cum e mai bine, a (Jice acâsta astăzi, sâu a dice, că va 
veni timpulă când o vomă și face?

Mă rogă, voiți a ne judeca pe noi pentru aceea, 
ce copii noștri voră face. Stimații jurați numai asupra 
aceleia au dreptulă de a se pronunța: 1) că ce voescă 
eu acuma, și 2) dâcă adevărată e, că eu am provocată 
pe Români, ca să se rumpă de Ungaria și să se unâscă 
cu România ? Acâsta nu e adevărată.

ț)ice mai departe d-lă procuroră, că tote acestea 
se potă ceti printre șire. Eu rogă pe d-nii jurați, ca 
să judece din șire și nu dintre șire, și dâcă așa voră 
procede, atunci se voră convinge, că nu se cuprinde în 
acestă articlu altceva, decâtă — precum a Qisă și d-nulă 
procuroră — multă naivitate și fârte mare încredere că- 
tră Maghiari. Căci pentru D-^eu, nu e naivitate și since
ritate, când noi spunemă ce voimă? Asta atâta însem- 
nâză, .că âmenii aceștia au numai bune intențiuni. Dâcă 
Românii ar fi venită și ar fi disă: acâsta o voimă, atunci 
într’adevără amă merita pedâpsa; asta însă nu s’a în
tâmplată, și chiar de aceea întrebă: noi suntemă causa, 
că în țâra asta esistă atâta neîndestulire ? Cugetați, că 
dâcă mă veți închide, său chiar mă veți spendura, dâcă 
mă veți nimici, îndată va fi sfârșitulă lumei, sâu prin 
asta veți pune capătă neîndestulirei ?

Cu aceste am (jisă, ce am avută să 4>că. Rogă 
pe d-nii jurați, să ’și ia sâma de trei ori, cum voră ju
deca, căci nu e vorba numai de noi ci și de alții. Nu
mai pentru aceea ne judecați, pentru ce se cuprinde în 
acestă articlu, nu însă și pentru acelea ce se presupună 
despre noi, căci la din contra, nu veți judeca pe aceia, 
pe cari voiți ai judeca, ci pe alții.

Eu nu mă geneză a ocupa locă la acâstă fâiă și 
nici nu mă temă, că mă va combate cineva, când sus
țină, că Românii transilvăneni au aici omeni, cari vor- 
bescă sinceră și apriată. Dorința, ca Românii se posâdă 
tâte drepturile desvoltărei, nu e numai a mea și a d-lui 
Păcuraru, dâcă veți întreba de omulă țărână, încă asta 
o va dori.

Apărarea mea deci constă in aceea:- dâcă am se
dusă poporulă, atunci condamnați-mă, âr dâcă numai 
atâta am făcută ce am espusă mai susă, atunci nu potă 
să fiu condamnată.

DIVERSE.
Statua lui Lazaru. — Cetimă în , Epoca:“ Ori-ce 

Ungură adevărată este astădî convinsă, că mama Eva și 
tata Adam mâncau numai papricașă și jucau ceardașulă 
în mijloculă raiului, în aplausele frenetice ale publicului, 
compusă din felurimi de bidigănii. De asemenea nu se 
îndoiesce astădî nimeni, că Moise a vorbită cu Iehova 
unguresce și că atâtă Christosă, câtă și Lazără celă în
viată din morți au fostă Unguri nâoșl, cu pintenii câtă 
râtacarului. Acum âlă ce ne mai povestesce «Pester Lloyd*  
care fiindă organă oficiosă trebue credută pe cuvântă : 
„Statua unui Ungură în Bucurescl. La 5 c., s’a desvă- 
lită în Bucurescl, în grădina botanică, statua de marmoră 
a Ungurului George Lazără. Acum 70 de ani |Lazără a 
treâută la Bucurescl din Nagy-Dissznod. Elă a deschisă 
acolo o scâlă și a fostă ună apostolă ală culturei latine. 
Elă a devenită âre-cum reformatorulă Româniloră, cari 
dreptă recunoscință, l’au eternisată în marmoră.*

Puterea ciclonului. — Pustiirile pricinuite de ci- 
clonulă din urmă în provinciile din centrulă stateloră 
unite suntă forte mari. S’au prăpădită 25 de orașe din 
Ohio. Suntă o mulțime de victime.

0 asemănare ciudată; — lacobă I ală Angliei în
trebă odată pe cancelarulă său Baconă, ce ideă are des
pre ambasadorulă francesă, ună omă de statură înaltă, 
care tocmai avuse o audiență la rege.— »Sire, răspunse 
Baconă, omenii de astfelă de înălțime sâmănă adeseori 
caseloră cu 5 caturi, celă mai de sușă e de obiceiu fârte 
prostă întocmită.*

Bibliografia.
Șematismuliî ven. cleră alu archidiecesei metrop. 

gr. cat. de Blașiu pe an. 1886. Acestă șematismă con
ține interesante date statistice. Elă ne arată în ordine 
alfabetică numele tuturoră cantoriloră, învățătoriloră, 
preoțiloră, protopopiloră și Episcopiloră din Archidiecesa 
gr. cat. a Blașiului; numele teologiloră absoluțl și ne- 
chirotonițl, a aceloră din seminarulă archidiecesană din 
Blașiu, din colegiulă s. Atanasiu din Roma, din semina
rulă centrală din Budapesta, precum și a tuturoră teo
logiloră esternl și a eleviloră preparandiali din Blașiu. Apoi 
consemnarea scolariloră români aflători în noulu semi- 
naru întemeiată de Escelenția Sa acfualulă Metropolită, 
D-lă Dr. Vancea, precum și a tuturoră celoră provăduțî 
cu stipendii din fundațiunile archidiecesane. Mai impor
tantă este insă consemnarea tuturoră parochieloră și ale 
filialeioră ținătâre din Blașiu. Pentru fiă-care comună 
să arată: comitatulă și cercu'ă de care să ține, limba 
care se vorbesce, gara și posta ultimă. Apoi anulă edi- 
ficărei bisericei, numărulă scolariloră români gr. cat. și 
consemnarea sufleteloră. Se pâte procura dela „Librăria 
seminarului archidiecesană din Blașiu. Ar fi de dorită 
să se publice ună asemenea șematismă și ală archidie
cesei metropolitane gr. or.

Editoră : lacobă Mnresiauu.5

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 103. GAZETA TRANSILVANIEI

Oursulh Ia bursa de Viena
18 din Maiă st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 104.45'
Rentă de hârtia 5°/0 . . 95.—
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare..........................153.50
Amortisarea datoriei căi

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortî ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 117.75

Bonuri rurale ungare . . 105.10
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.10
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10
Bonuri rurale transilvane 105 20

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

vinii ung............................99.75
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.75 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.40
Renta de aură austr. . . 115 70 
Losurile din 1860 . . . 138 20
Acțiunile băncei austro- 

ungare........................ 877 —
Act. băncei de credită ung. 288.—
Act. băncei de credită austr. 281.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.70

Bursa <le Buenresci.
Cota oficială dela 5 Maiă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 90— 91—
Renta rom. amort. (5°/0) . 94— 94Va

» convert. (6°/0) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 331/a
Credit fonc. rural (7%) . 102^ 103^

» >) 35 (5°/o) ■ 87Va 88—
> » urban (7°/0) . 99— 100—
» » (6°/0) . 91— 92—
» ’ (5°/0) . 82— 82i/2

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 — 15—
Bancnote austria ce contra aură. . 2.00— 2.02

Comandeie din afară se vortt esecuta cu cea mai mare punctualitate.

1886.

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Maiă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vend. 8.72

Argint românesc .... 8.65 » 8.70

Napoleon-d’or!................. » 10.01 » 10.04

Lire turcesc!..................... T - * 11.25 » 11.28

Imperiali......................... > 10.25 » 10.28

Galbeni............................. . » 5.90 » 5.94

Scrisurile fonc. »Albina* . . * 100.— A 101.-

Ruble Rusesc!................. » 123.— 123-Va
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.
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Brand iagazm de mede șâ confecțiunî pentru dame 
Kovâsznai & Keresziesi

BrașovtL (Piața mare)
Recomandă dapositulii lorii din nou și fdrte bogatu asor- 

cu materii moderne pentru rochii de dame precum: Satintatu
Lyon-, Faille-, Mervilier, Catifele, Beige de lână, (Noutate), Eta
mine, Creppe-Loden și Cachemire negre, precum și 
rile moderne.

Asemenea Creion de spălată, Satin și Fail 
nouă si trumdse desenurî.

Chiffon, Chirting și pânză în tdte lățimile 
fabrica lui Benedict Scliroll.

Umbreluțe și umbrele în fdrte bogatu asortimentu. Mănuși 
de piele, de mătase și de ață în tdte colorile potrivite rochiilortt.

Mare alegere în Dantele și perdele din Jutta cu desenu- 
rile cele mai nouă. Asemenea Cuvertziri pentru paturi și mese, 
precum'și totti felulu de covbre cu prețurile cele mai eftine.

Se primescu comande pentru confecționarea de rochi de 
miresă, rochii pentru promenadă și casă, precum și Mantale pen
tru ploiă, Mantile și mantilets după fasonulu celu mai nou.

îd. t6te colo-
I

cu cele mai

veritabile din

Comandeie din afară se voru esecuta cu cea mai mare punctualitate,

pe linia Predealâ-Budapesta

Predealîi-Budapesta
Trenu 

de 
persone

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Bucuresci

Predealu

Timișă

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă
Copsa mică
Micăsasa
Blaștu 
Crăciunelă
Teiuștt
Aiudă
Vințulă de 
Uioral 
Cucerdea
Ghirisă
Apahida

Clușia

Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișfi
Stana 
Huiedină
Ciucia
Buci»
Bratca
R6v 
Mez6'-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

(
(

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 

“6Î6
6.37
6.53
7.08
7 34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.81

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

Viena ' 3.00 8.50
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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
3.03
5.08
5 35

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.05

8.22
10.30

XX
XX
XXI

XX

A VIS
Am onore a încunosciința pe Onor, publicu, 

că în grădina mea din ,,Dealulu Spirii“ vis- 
ă-vis de „Hohe Warte“ am înființatu o res- 
tauratiune și

$
XX
XX
XX
XX
XX
XX 
XX

Me voiu sili a mulțămi totdeuna cu beu- 
bune și mezeluri gustose pe Onor, publicu,turi bune și mezeluri gustose pe Onor, pubhcu, 

pentru a cărui sprijinire me rogu cu totă stima

MersulU trenurilorU
și pe linia a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Budapesta—IPredealii

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de
Aiudă
Teinșfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mitt
MecLiașă 
Elisabetopole
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovtt

Timișă

Trenu 
omnibuB

6.47
10.37

1.44
5.33

Tren 
accelerat

Trenu 
omnibuE

3.15
7.29
8.27

6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

( 
(

susti

10.01
10.26
10.52
12.37
136
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
4.1»
4.36
5.05

Predealu

Bucuresci

(
(

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile gr6se.

Trenu 
de 

persâne 
i 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

Trenă 
omnibus

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 Brașovîi. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

g
XX 
XX 
g

XX

Teiușft- AradA-Bmlapesta B u da pesta- Aradd-Teiușăi.

Trenu Trenă Trenu de Trenu de Trenă Trenii1.- omnibua omnibus porsdne persdue accelerații omnibus

Teinșft 11.09 _ 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 . — 4.27 HSudapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 < — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 OZiVlUVA. / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar&dft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6)19
Deva 2.35 — ■■ 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 —- 5.58
Berzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradis 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24

2.39 — 4-53 Șibotti 10.34 — 12.53
»□ l mu > 3.16 - 1 5.10 | Vințulă de josă 11.04 — 1.22
ISudapesta 6.50 - 1 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 | Teiașft 12.05 — 2.24

Aradik"TiiudIș6ra SSMaeria (Piski) Petroșeialf

Trenă de Trenu de Trenu de Treufi Trenă
omnibus persdne persâno pers&no omnibua omnibus

Aradft 6.00 8.18 ©Smeri» 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nâmeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegft — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 |4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.071
Timișdra 8.42 — 10.09 Petroseni — 4.04 6.39

TrimiștfB’a-Airadft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu do Trenă Treniî Trenă Trenă
peraâne persdne omnibus omnibua omnibus de pers.

Tăîtaișâru. 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 Hațegii 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1.35 —


