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George Lazaru.
II.

Brasovu 12 Maiu 1886.I
Sărbătârea desvălirei statuei marelui dascălii 

românii în capitala României are pentru noi Ro
mânii ardeleni în împrejurările actuale o însem
nătate cu totul ă deosebită.

George Lazaru a fostă Românii din Tran
silvania. Acesta o accentuâză diarele române de 
dincolo cu acesta ocasiune îutr’ună modă fârte 
simpaticii și în adevără frățescu.

Noi trebue să fimă mândri pe aceea că La
zaru s’a născută din sînulă poporului nostru, dâr 
nu acâsta dă serbătârei de eri o importanță spe
cială pentru noi. Când e vorba de a se aprecia 
meritele unui mare ’bărbată puținii importă dâcă 
s’a născută dincâce^ său dincolo de munți. Pen
tru noi, Românii de dincâce, nu pâte fi nou, că 
ună născută Română ardeleană a severșită fapte 
nemuritâre într’o țâră vecină. Eșit’au destui eroi, 
mari âmeni de stată și chiară regenți din sînulă 
poporului nostru, numele loră se pdte ceti și pe 
paginele cele mai gloriâse ale istoriei Țârei Un
guresc!.

Ceea ce face ca sărbătârea de eri să fiă de 
o greutate așa de mare pentru noi în aceste mo
mente este împrejurarea, că George Lazară, năs
cută și crescută în Transilvania, a devenită ne- 
muritoră ca apostolii ală naționalității române.

înainte cu șâpte-deci de ani, pe când ma
rele Ștefană Szeclienyi, care a deșteptată pe Ma
ghiari din letargia loră, studia încă în străină
tate și nu-și cunoscea nici măcar limba maternă, 
ună archidiaconă română trece în principatulă de 
atunci ală Valachiei, unde „totă era degenerațiă 
și amorțire" ; elă le ține frațiloră de dincolo vor
biri însuflețitâre despre limbă și naționalitate și des
pre iubirea de patria; elă le vorbesce de marele 
Cesară, de slăvitulă Aureliu și de înaltulă Tra- 
iană, le spune că suntă strănepoții lui Romulă 
și mâhnită de starea umilită și rușinâsă, în care 
i-a aflată gemendă sub jugulă Fanarioțiloră, 
esclamă :

„Ajungă lacrimile patriei, ajungă jugulă ro- 
„biei, vreme este de când cu oftare aștâptă că- 
„cluta semințiă cuviinciâsa isbăvire, țărâna stră- 
„moșâscă cu cuvântă pretenderisesce acum mân
tuire căiluțiloră săi strănepoți!...

Ună Română din Ardâlă, născută din pă
rinți țărani, trece eu foculă iubirei de limbă și 
de națiunalitate în peptulă său în țâra vecină și 
aprinde acolo inimile tuturoră, făcându-le se bată 
cu însuflețire pentru limba și cultura română, 
pentru patriă. George Lazară devine astfelă re- 
generatorulă Româniloră de peste Carpați. Acâsta 
se întâmplă la începutulă vâcului ală XlX-lea și 
totuși ce trebue să vedemă și să esperiămă noi 
Românii din Transilvania adi, după șâpte-cjeci 
de ani?

Trebue să audimă și să cetimă pe fie-care 
di, că luptele nâstre pentru limba și cultura ro- 
mânâscă, că postulatele nâstre pentru asigurarea 
esistenții naționale nu isvorăscă din dorința cea 
mai fierbinte a inimei nâstre, ci că t6te aceste 
ară fi numai nisce resultate ale „agitațiunei de 
dincolo de Carpați;" trebue să aucjimă că n’amă 
sci ce este iubirea de patriă, n’amă fi capabili 
a-o simți ca Români, ci ca să ne putemă iubi 
țâra ar trebui să adoptămă mai înainte altă 
limbă și altă cultură.

Trecură șâpte-(Jeci de ani de când dela noi 
a mersă deșteptarea națională în România și în 
acestă lungă intervală, în care tâte popârele 
Europei au făcută gigantice progrese, noi sin
guri să fi decăzută astfelă, ca să avemă lipsă 
de îmboldă din afară spre a ne iubi și apăra 
limba, naționalitatea și patria?

„Den ginete" (nu se pâte) răspundâu Fana- 
rioții lui George Lazară, când cerea voiă ca să 

învețe pe Români în limba românâscă. „Nem le- 
het" ne răspundă adversarii noștri dela putere 
adi, când ceremă să ne dea voiă a ne înființa 
scâle române. Nu ne mirămă de acei venetici 
greci, că nu ținâu capabilii pe Română de a se 
cultiva în limba sa, trebue să ne mirămă însă 
de conlocuitorii noștri maghiari, cari de-o miiă 
de ani trăiescă împreună cu noi, că ne țină încă 
și adi așa de miserabili, ca să nu fimă în stare 
a ne iubi patria învățândă în scâle române.

Mărâța statuă ce s’a redicată eri în capitală 
României spre a glorifica apostolatulă Ardelânu- 
lui George Lazaru, este ună viu protestă în con
tra bârfeleloră și calumnieloră adversariloră po
porului română din statulă ungară, va fi unu 
vecinică documentă, că nobile, leale și drepte 
suntă nisuințele pentru cultură și libertate ale 
acestui poporă multă cercată și că ele își au ră
dăcina numai și numai în inima lui !

Răsboiulti vamalu.
Răsboiulă vamalu este declarată din partea 

Austro-Ungariei ca și din partea României.
Ministrulă de comerciu reg, ung. a publi

cată în înțelegere cu guvernulă austriacă patru 
decrete, cari conțină retorsiunile ce le va lua 
monarcliia nâstră în contra României. Austro- 
Ungaria se pune deocamdată ca și România, în 
stare defensivă. Dâcă însă, cum' a ijisă secreta- 
rulă de stată Matlekovits, „răsboiulă va fi pur
tată cu tâtă vehemența și cu tâtă puterea," a- 
tunci nu e speranță că tactica va rămânâ de
fensivă.

Memoratele patru decrete stabilescă următâ- 
rele: 1-lă decretă, se referă la măsurile vamale. 
Afară de mineralii, articole de medicină și par- 
fumăriă și materii de văpsită și de tăbăcărită 
se stabilesce o urcare a vămii cu 30 procente și 
pentru unele articole și mai multă — Decretulă 
alu 2-lea opresce cu totulă importulă de zarza- 
vată, pâme, plante din România, cu privire la 
pericolulă filoxerei. — Decretulu alu 3-lea opresce 
din cause veterinare transitulă de porci, oi, ca
pre și miei din România prin Ungaria. Se în
țelege că importulă viteloră rămâne oprită ca și 
pănă acum. — Decretulă ală 4-lea sistâză cu 
desăvârșire restituțiunea vamală pentru grânele 
„appretate" (măcinate) ș. a. în Austro-Ungaria, 
ce vină din România și pentru importulă de 
orice soiu de cerealii din Turcia, Rusia, Serbia 
și Bulgaria, dâcă se voră anunța pentru mori 
cu scopă de a li se restitui vama, cere totodată 
certificate de origine.

In România asemenea se pregătesce răsboiulă 
vamală. Scimă că camera a primită legea asupra 
tarifului autonomă cu unanimitate. înainte de a 
se pune la votă a ținută d. Kogălniceanu ună 
lungă discursă, care a fostă primită cu aplause. 
România, dice d-sa, trebue să serbeze acâsta di, 
în care se proclamă libertatea ei economică. Ro
mânia tare în dreptulă ei trebue să stea liniștită, 
să nu provâce pe Austria, însă fiind-că i se de
clară resboiu, să fiă gata nu de a lua ofensiva, 
ci de a lua defensiva. Dovadă, urmâză d-sa, că 
convențiunea folosea numai monarchiei vecine, e 
consternațiunea ce a produs’o acolo ruperea trac- 
tăriloră, pe când în România tâtă lumea a pri
mită soirea cu bucuriă. Dâcă România ar fi eco- 
nomicesce lovită de Austria, — dice d. Kogălni 
ceanu — atunci să-și întârcă privirile spre calea 
apei, să înființeze porturile france, să construâscă 
câtă mai curândă podulă peste Dunăre și să pri- 
mâscă industria cea bună a Englesiloră, Fran- 
cesiloră și chiar a Italieniloră, âr’ grânele nâstre 
să le trimetemă într’acolo. (Aplause prelungite.)

Camera a mai autorisată pe guvernă de a 
mări tacsele de 30 la sută din valâre și asupra 
producteloră sâu mărfuriloră importate în Ro
mânia a aceloru state, cari voră supune la tacse

mai mari ca în tarifele loră productele și măr
furile esportate în România. Asemenea va putâ 
pune o tacsă de 30 la sută și asupra mărfuri
loră scutite de tacsă la importă. — Tarifulă au
tonomă să va pune în aplicare după (j e c e dile 
dela promulgarea lui. D. Ferechide spune, că 
dâcă acestă tarifă nu va fi gata până la espi- 
rarea convenției (1 Iuniu), să va aplica tarifulă 
celă vechiă autonomă, ce s’a aplicată Franci ei. 
Legea să primesce în fine în totală cu unanimi
tatea celoră 109 deputați presenți.

Conferența în ministerială de comerciu din Bu
dapesta, la care au fostă chiămați representanți 
ai industriei și ai comerciului din tâte ținuturile 
interesate, și-a ținută prima ședință Sâmbătă. 
Au luată parte la ea mulți representanți din 
Ardeală (Brașovă, Sibiiu, K. Oșorheiu ș. a.) Mi
nistrulă de comerciu cornițele Szeclienyi a deschisă 
conferența (jicândă, că a convocat’o, pentru ca 
să se informeze mai bine guvernulă, sfâtuindu-se 
împreună pe ce cale și cu ce mijlâce se potă 
ocroti interesele speciale ale industriașiloră și co- 
mercianțiloră, după ce la luarea măsuriloră de 
retorsiune față cu România {nu s’a putută nici 
decum țînâ contă de ele. Ministrulă speră că 
prin câștigare de nouă piețe pentru vântjare, și 
prin alte ușurări și ajutâre se va putâ combate 
răulă. Secretarulă de stată Matlekovits, (jice 
că trebue să fimă pregătiți celă puțină la ună 
r&sboiu vamalu de șdse luni și să contămă cu 
aceea că piața română amu perdut’o pentru multă 
vreme. Elă speră asemenea că prin reducțiuni 
de tarifă (la transportă), asociațiuni și ici colo 
și prin ajutoră directă se pâte sana răulă. Gu
vernulă voiesce seriosă se ajute. Representanții 
din Kezdi-Oșorheiu au și cerută indată ca era- 
riulă să facă comande la ei pentru trebuințele 
armatei ș. a. Mai toți au cerută scăderea tarife- 
loră de transportă ca să se deschidă nouă debu- 
șeuri comerciului. Unii clică că acâsta va fi incă 
spre folosă industriei ardelene. Cornițele Schwei- 
nitz, care de sigură a cetită bârfele din „P. Lloyd" 
de Sâmbătă, observă că s’au trimesă cantități 
colosale de mărfuri în România pe credită și 
dâcă va urma ună „Krach" în România, credi
torii din monarchiă voră fi păgubiți.

Ancheta a decisă în fine a forma imediată 
comitete speciale spre1 a așterne propuneri con
crete în privința măsuriloră ce voră fi a se lua.

Q

Țarulii și flota din Marea Nâgră.
„Monitorulă oficială" din. Petersburgă pu

blică următorulă ordină de di ală Țarului cătră 
flota din Marea Nâgră:

Peste treizeci de ani au trecută, de când flota Mării 
Negre a îndeplinită fapte eroice șî s’a jertfită pentru 
binele Rusiei. Acum se ridică din non acestă flotă spre 
bucuria patriei. Voința și gândirile mele suntă îndrep
tate spre desvoltarea pacinică a binelui poporului. Dâr 
împrejurări polii îngreuia împlinirea dorințeloru mele și 
se me silâscă a apera cu armele demnitatea imperiului. 
Voi veți interveni pentru ea împreună cu mine cu acea 
supunere și stăruință, care să pună în uimire pe con
timporanii voștri și care strămoșii voștri au dovedit’o la 
apelulă moșului meu. Pe apă, martorulă fapteloră văstre 
eroice, vă încredințezi vouă apărarea onărei și siguranței 
Rusiei.

Acestă ordină e pătrunsă de ună spirită 
răsboinică și foile străine suntă de credință, că 
Țarulă are de gândă să- urmeze pe calea mo
șului său, a Țarului Neculae. Sporirea flotei, 
înarmarea pe apă și pe uscată, lucrările de for- 
tificațiune ce se facă cu atâta grabă, tâte acestea, 
dică foile străine, dau pe față aspirațiunile Ru
siei, care nu consună nicidecum cu tendințele 
alianței triple.

„Times" și alte <Țare englese vorbescă cu 
neîncredere despre ordinulă de <ji alb Țarului,
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dicându că acesta privesce drecare eventualități 
în cestiunea bulgară.

SOIRILE DILEI.
„Statua nemuritorului Lazaru — scrie »Resboiulă* 

— »s’a inaugurată Duminecă diminăță cu mare solem
nitate, în presența autorităților^, a scbleloră și a unui 
numărosă publică. După serviciulă divină, d. ministru 
ală instrucțiunei Sturza a pronunțată ună mică discursă 
predândă statua primăriei capitalei. La acestă discursă 
a răspunsă d. ajutoră de primară Cercheză, Apoi elevii 
conservatorului și ai seminareloră au cântată imnulă lui 
Lazară. O mulțime de corone frumose s’au depusă cu 
acâstă ocasiune pe statuă. Intre altele notămă corbna 
profesoriloră liceului sf. Sava și aceea a societății „Car- 
pații».

—x—
Ni se comunică următorele: „Călătorindă pe linia 

Deșiu-Betl 6nă-Bis trița, adecă pe ună ținută curată 
românescă, am observată că mersulă trenului e însem
nată, pe lângă limba maghiară și germană, și în limba 
muscălescă, numai în cea română nu. O asemenea blăs- 
temățiă nu credă se mai fiă undeva în lume. Totă cu 
astă ocasiune am aflată, că în Betlenă avemă vr’o 10 
prenumeranțî la foi române, pe când în alte locuri nu 
întâlnesc! 2—3 prenumeranțî*. — X.

—x—
Ni se scrie din Sălagiu, că p’acolo e sărăciă cum

plită, bmenii suntă prăpădiți la față, rău îmbrăcați, n’au 
vite. înainte cu 20—30 ani, omenii din acele părți erau 
în stare bună. Se plângă bieții omeni, că se pradă moșii 
întregi pentru dare și sărmanii iau lumea ’n capă.

—x—
Nu potă serba Românii nici măcară ună maială, 

fără ca foile ^patriotice» să agiteze. Cu privire la ma- 
ialulă ce-lă voră serba Românii din CI uși u, «Kolozs. 
Kozl." <^ice că e ceva ,caracteristică» că d-lă Coro- 
ianu l’a fixată pe diua de 15 Maiu valahă, di, ce nu e 
nici Duminecă, nici sărbătâre, ci o Joi, 4lua nu scie c^' 
rui Pachomiu. Denique, d['ce foia bugetară, demonstrația 
totă nu pote lipsi. — Abia a trecută răcâla și c6da bu
getară a începută să sufere de călduri. Norocă, că în 
Sibiiu e locă de răcorită.

—x—
Camera advocațiloră din Alba-Iulia anunță, că d-lă 

Dr. Va sil iu Preda s’a primită în lista advocațiloră.
—x—

Ni se scrie din S o 1 n o c ă-D('o b e c a: »Acum se vădă 
mai bine efectele înghețului ce ni l’a adusă St. George. 
Pădurile de ștejară au rămasă cam arse și pare că nu 
mai voiescă a înverzi, și acăsta e păgubitoră pentru pă- 
șunatulă viteloră. Gucuruzulă, care eșise înaintea înghe
țului, a perită din rădăcină, căci Inzadară îlă aștăptă 
bmenii să mai odrăslâscă; totă asemenea stă lucrulft și 
cu fasolea. Cartofii însă au înverzită și după îngheță. 
Struguri și vină în anulă acesta nu credemă că vomă 
avă. Pome pote că vomă avă, dăr puține*. — Eu.

—x—
P'lele trecute ună locuitoră din comuna Icfalău, 

comit. Treiscaune, se încercase să arunce în aeră cu 
dinamită grajdulă primarului comunală, cu care trăia în 
dușmăniă. Dinamita însă, fiindă în cantitate mică, n’a 
pricinuită nenorocire mare; la ună bou ce era în grajdă 
i-a sdrobită ună cornă, ăr pe altă bou l’a rănită greu. 
Atentalorulă fu prinsă. •

—x—

Căpitanulă Dimancea din armata română a in
ventată ună nou sistemă de revolveră, care s’a și pri
mită a se Introduce în armata română. „L’Indăpen- 
dance" anunță, că guvernulă engleză a propusă numi
tului căpitană a’i cumpăra invențiunea, dăr că acesta n’a 
primită propunerea.

—x —
Agio vamală s’a stabilită pentru luna lui luniu 

cu 251/a °/0.
—x—

Marț! în săptămâna trecută au mai plecată din Iași 
56 de Evrei cătră Hamburg cu destinațiune pentru Ame
rica. Se aștăptă să mai plece și alții.

D-lă Petru Grama, învățătoră și profesoră de 
industria domestică în Sântejude, ne rbgă a publica 
următorele : »Referitoră la cursulă de industria domes
tică ce se va deschide în Sântejude dela 1 pănă la 31 
Augustă a. c., publicată în colonele .Gazetei» Nr. 12 a. 
c., se face cunoscută cumcă insinuări dela cei ce ară 
avă voiă a participa se primescă câtă de multe pănă la 
1 Iuliu a. c. Deci doritorii de a participa suntă răspec- 
tuosă rugați ca se grăbescă cu insinuările, ca să mă potă 
informa despre procurarea materialeloră recerute. In le
gătură cu propunerea industriei de casă se va propune 
auritulă și coloritulă de totă soiuiă. Doritorii de a se 
insinua la acestă din urmă ramă ală industriei au a’șl 
trimite insinuările la d-lă Aureliu Simonă, universi
tară în Clușiu.»

—x—
»Românulă* află din sorginte positivă, că din 

Francia și din Alsacia capitalurile străine suntă gata 
a merge în România pentru înființarea fabriceloră și 
industrieloră necesitate de noua situațiune economică. 
Propuneri au sosită în acestă sensă la ministerulă de 
agricultură și de industriă.

—x—
In săptămâna trecută au trecută prin gara Brașovă 

spre Predeală în România la 200 de trenuri cu 
marfă.

----Xjp

Cu începere dela 20 Maiu v. între BucurescI, 
Ploesci, Sinaia și Predeală voră circula trenuri 
d e p 1 ă c e r e.

- -x—
Teatru ungur eseu. Astă seră se va juca „A Czi- 

gâny Bâro*, operetă în 3 acte, lucrată de Schmitzer după 
Jbkai Mbr.

Dela Curtea cu jurați din Clușiu.
(Discursurile rostite in diua a doua).

(Fine,) >
Vorbirea d-lui I. Slavici (în limba maghiară:)
Ilustre d-le președinte, Pră onor, jurați! Posiția 

mea acȘx e fbrte critică, dăr nu pentru aceea că dbră 
potă fi condamnată, căci la acăsta am fostă pregătită, 
ci pentru aceea, că alăturea mea șâde ună soță con
damnată, deci rogă pe ilustrulă președinte ca eu trecendă 
marginile, ceea ce nu voiescă, să fiă cu indulgință și să 
mă îndrumeze la ordine pentru ceea ce ași face din 
neesperiență.

înainte de tote dorescă a mă ocupa cu acusa d-Iui 
procuroră: că noi în »Tribuna“ discutămă o lege sanc
ționată. A desbate legea în ori care stată constituțio
nală e permisă și numai acela e lucru principală, ca eu 
să mă supună legei aduse de dietă și ca să nu provocă 
pe nimeni a nu se supune. Noi acăsta n’amă făcut'o. 
Noi numai atâta amă ?' mă r°gQ acăsta se cu
prinde în articulă, că ar fi bine a străforma aceea lege 
fiindcă marea parte a țării e contra acestei legi.

Care este dăr greșăla nbstră? A ne atribui nouă 
de crimă că vorbimă de autonomia intereseloră nbstră 
nu se păte, pentru că esistă în țăra acăsta o partidă, 
care representăză interesele numite. In anulă 1881 cu 
ocasiunea votării acestui programă ar fi trebuită a se 
face pașii necesari și după ce nu s’au făcută convingerea 
mea e că cestiunea acăsta se păte desbate.

Adi încă dică, ce am disă și eri, că opiniunea mea 
personală nu are nici o importantă, eu nici nu am 
dreptă, dăr nici nu se ține de obiectă, decă eu spriji- 
nescă autonomia, ori ba? Acestă diară nu pentru aceea 
e fundată, ca să vă spună, care e opiniunea mea, ci care 
e a națiunii române.

Ce s’a întâmplată și acum? Erăși »K. Kozlbny» 
începe și asămănă pe Secășianu cu Kossuth. Noi 
scimă cine e Săcășanu, elă e ună omă fără de nici o 
însemnătate. Cu acesta e ridiculă a asemăna ună omă 
atâtă de mare ca Kossuth, pe care ca bmenl îlă stimămă 
și noi. Noi nici acăsta nu o facemă, ci ,K. Kozlbny" 
a venită și a mărită pe Săcășanu și cu elă voesce a 
face parada. Nu trebue bre să răspingemă acăsta și de 
ce a trebuită să facemă acăsta?

Durere, dăr precum scimă relațiunile încordate actuale 
nu suntă numai de eri, ci ele suntă mai vechi, și, când 
națiunea maghiară vorbesce despre Kossuth, îi readuce în 
minte poporului timpulă acelă tristă, care a decursă cu 
vărsare de sânge și nu ca pertractarea de adi. Pentru 
elă fiesce care Maghiară se însuflețesce însă e naturală 
că pe Română nu’lă poți însufleți pentru Kossuth, despre 
care vorbindă Maghiarii se nasce ună ecou în opiniunea 
publică românăscă. Noi trebue să vă facemă atentl a nu 
vorbi totă despre elă, căci produceți discordiă.

Etă dorința mea.
D-lui procuroră însă i-a plăcută a nega că sanc

țiunea pragmatică ar conțină ceea ce dice „Tribuna." 
Aici nu voiescă a face discusiunl sciențifice. Decă „Tri
buna" tjice numai atâta, că în sancțiunea pragmatică nu 
să cuprinde ilegalitate atunci pe noi a ne pedepsi e im
posibilă. „Tribuna" mai departe nu aceea a disă, ce 
afirma d-lă procuroră, adecă: venițl să ocupămu fără de 
învoirea vbstră. Noi nu acăsta amă dfeă. In națiunea 
română e adâncă iubirea și simțământulă față cu dinas
tia, și păte veni Slavici să protoce răsculare, pentru-că 
totdeauna să pune întrebarea: bre ce și cum voiesce îm- 
păratulă? Aderința față cu dinastia esistă în poporulă 
română, care ca și domnitorulă lui voiesce susținerea 
păcii. —

Insă cine ne spune cum să va străforma timpulă 
și 'chiar pentru aceea trebue pregătită înainte poporulă. 
Stă causa pentru care s’a scrisă articolulă, și pentru 
aceea și eu vă rogă a ceti nu numai partea primă a 
articolului. E forte ușoră a ceti printre șire, și celă ce 
face acăsta, o mare responsabilitate primesce asupra sa 
atunci cândă judecă asupra unoră articull pe câtă vreme 
direcțiunea »Tribunei» nu să pbte constata din 2—3 
numeri. Repetă, d-loră jurați, că posițiunea mea e pro
blematică, însă dăcă voimă a ne înțelege trebue să con- 
siderămă ce cere unulă, ce cere altuia, și așa nu ună 
articulă, ci „Tribuna" în totală ca întreprindere e de 
luată în considerară.

Sunt în dreptă mai departe a regreta că inteli
gența maghiară, care fiindă în maioritate conduce ad- 
ministrațiunea publică fără de noi, nu-șl ține de dato- 
rință, a se informa mai bine despre starea popbreloră străine. 
Concetățenii noștri maghiari nu cunoscă aspirațiunile 
nbstre, despre cari diaristicei maghiare i-ar fi datorința 
a raporta, p insă nu o facă acăsta! Și dăcă noi ne 
încercâmă, ne tragă înaintea judecății, unde vorbindă 
sinceră, suntemă declarați de agitătorl.

Sunt prea convinsă, că nimică nu atinge mai plă
cută poporulă română decâtă dăcă vede, că pbte vorbi 
omulă sinceră, că nu are să se târnă, și dăcă dilnică 
semțesce și se convinge că nimică rău nu i se întâmplă 
în acâstă țâră. înainte de a veni în Transilvania m’am 
întâlnită cu poetulă Alecsandri, pe care și d-vbstră îlă 
cunoscețl. Și ce mi-a disă elă mie? — „Adio! după 6 
luni ne vomă revedâ,. căci sciu că nu vei pută eși la 
cale cu Ungurii de acolo. — Ba voiu pute, i-am repli
cată, pentru că ei ușoră se aprindă, însă ușoră și iârtă. 
Și nici nu m’am înșelată, debrece în curând’ă m’am con
vinsă, că aci suntă astfelă de bmenl, cari ușoră se’nfier-

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

După câte-va dile începură a se arăta ici colea 
câte câți-va indigeni. Ei strigau după călători, să se 
ducă numai înainte, până unde-oră vof, căci îndărătu 
de bună semă nu se va mal întorce nici unulă, de 
cum-va nu le-o cresce aripi, ca să sborc pe susă ca 
pasările.

Cuvintele acestea nu prea erau încuragiătore, cu 
t6to acestea însă călătorii înaintară fără frică mai de
parte, Încre(lendu-Se în numărul! loră celă însemnată 
și în provederea cu tote cele de lipsă.

Calea ducea prin locuri totă mai frumose, ur- 
cându-se mereu spre spinarea unui munte cam de vre-o 
2000 metri de înaltă peste nivoulă măre!. Privirea de 
pe acestă înălțime era de totă frumosă. Ochii se per- 
deau pe o parte mare a împoporatei țări Uzimba, care 
se estinde cu satele, câmpiile și grădinile ei până la la- 
culă, ce forma țînta călătoriloră noștri.

Cu stogurile în ventă și în sgomotulă dobeloră 
începu a se scoborî caravana în frumosul! ținută. In
digenii înspăimântați fugiau înaintea loră în tocmai ca 

o turmă de oi de frica unui lupă. Când însă li se în
tâmpla să le cadă în mâna vre unulă, care rămânea 
mai înapoi, își răsbunau în chipulă celă mai grozavă. 
Mai mulțl Vaganda, cari se bolnăviseră pe drumă, că
zură în chipulă acesta jertfă furiei loră.

Conducătorii espediției aflată de bine să prindă 
câți-va indigeni, să-l lumineze asupra paciniciloră sco
puri ale călătoriei și apoi, încărcându-i cu daruri, să 
le dea drumulă.

Așa se și făcu. Celoră prinși li se spuse înainte 
de liberare să-î împărtășescă regelui Ruighi, eă Va
ganda au adusă ună omă albă, care voiesce să vadă 
laculu și care se rbgă să i se dea voiă a petrece în 
țeră câte-va dile; că omulă albă va plăti totă ce voră 
consuma bmenii săi; că nu va ocupa nici ună sată și 
că nu se va atinge de averea nimerui, ci’și va face ta
băra afară de sate.

Din nenorocire răspunsulă ce-lă dădu regele la 
aceste împărtășiri nu fu de locti îmbucurătoră. Elă tri
mise vorbă ,conducătoriloră cetei de Vaganda, că de 
6re-ce Uzimba se ține de Unyoro și Unyoro este în 
răsboiu cu Uganda, elă nu pote suferi, ca ună numără 
așa de însemnată de Vaganda să ajungă în spatele 
Vanyoriloră, la casă când cei din Uganda aru face din 
nou ună atacă. Pe vorbe gble elă nu pune nici ună 
preță, de 6re-ce prin acestea numai se acoperă inten-1 

țiile cele rele. De aceea a doua di va începe răs- 
boiulu cu năvălitorii.

Mulți dintre Vaganda se înspăimântară, audindă 
de acâstă amenințare. El erau de părere, ca întregă 
caravana să se întorcă îndată înapoi, deși laculă era 
câtă se pote de aprope. Sambuzi nu prea era împo
triva acestei păreri, din contra și elă începi! a șovăf. 
Stanley îlă provocă, să’șî aducă aminte de porunca lui 
Mtesa. Nu se cuvine a se vorbf de retragere, dise elfi, 
până când dușmanulă nu a făcută ancă nici ună atacă 
și până când ceta călătâre nu a cercată să se apere 
dintr’o tabără bine întărită. Elă ceru celă puțină două 
dile, ca să găsescă o potecă, care să ducă la Iacă și 
pe care să se potă transporta luntrile de pe plâtoulă 
greu de scoborîtă, pe care se afla caravana.

Cu acestă cerere se învoi și Sambuzi, precum și 
ceilalți conducători. Se aleseră două cete, care să caute 
o cale potrivită spre Iacă. Una din ele era condusă de 
Stanley însuși. In curend laculă se arătă priviriloră 
sale. Elu era ca o oglindă uriașă, numai la margine 
undele lui se isbiau cu putere de malurile împrejmuitore.

Se vădă, că deși cu greutate, dar totuși este cu 
putință a transporta luntrea „Lady Alice" pe câsta 
aprope verticală a platoului, înaltă de vre-o 14 metri.

(Va ruma.



Nr. 108 GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

aceste le va depărta îndată, fiindă încheiată petrecerea. 
Mulțimea nici nu sciuse nimică de acgsta provocare, căci 
s’a întâmplată fără de celă mai mică sgomotă. Ten- 
dențigsă și miserabilă este deci insinuarea din ,Her- 
mannsiădter Zeitung* când dice că »nu s’a vgrsală 
sânge.«

Petrecerea s’a încheiată fără a avă cea mai mică 
lănuiâlă, că după culise ce se țese. Vre-o câțl-va mă
iestrii neromâni, cari trăiescă de pe spinarea Româniloră 
de aici, împinși de tendințe dușmăngse față cu Românii, 
ormară ună complotă născocindă lucrurile cele mai dras
tice și trăgândă în mreja loră și pe gendarmă. Efectulă 
s’a simțită erl în 20, când la patru gre p. m. directo
rulă scolei fu chemată la ună interogatoriu de 2 ore și 
căruia i-a urmată vorbitorulă din aceea cji- Aceste suntă 
întâmplările de pănă acum

Din aceste pgte judeca ori cine, cari suntă elemen
tele distrugetâre ale ordinei și păcei, ceea ce e atâtă de 
dorită între cetățenii acestui stată. Gu aceste credemă 
a fi clarificată atâtă pe râu informatulă >IIermannstădter 
Zeitung*, câtă și pe publiculă nepreocupată.

Corpulă învețătorescă.

bentă, dâr mai târdiu totti precumpgnescă mai bine ceea 
ce facil și acesta convingere nici acum nu mg înșelă.

Și acum revină la persona mea. Procurorulă a fostă 
amintită, că a mea este datorința d’a supraveghia diarulă. 
Ve rogă a cugeta seriosă, posibilă e ca eu în tgtă Țiua 
să revideză ce se tipăresce in fgiă? Și e posibilă sâ n’am 
ună omă, în care sâ mă potă încrede? Cum ași pute 
dâr sg ’ml țină ună „Strohmann“ precum a disă d-lă 
procuroră. Eu nu am considerată niciodată posițiunea 
mea la „Tribuna“ astfelă ca eu să fiu responsabilă cuiva 
pentru ceea ce se ’ntemplă în fgiă. Dâr primescă res
ponsabilitatea pentru articolulă acesta și îmi pare forte 
rău, că nu eu l’am scrisă. Eu nu mă ascundă după 
— spatele degetului meu, nu îmi pasă sg fiu și condam
nată, gr ce privesce pe soțulă meu, destulă a fostă pen
tru elă verdictulă de erl.

Vorbirea d-lui G. P. Păcurarii, (în limba română): 
Ilustre d-le președinte, Onor, jurații Voiam sg nu 

vorbescă (Voci: bine făceai), căci ori vorbescă, ori nu, 
e totă egală, și rolulă meu aici, unde nu mg pricepeți, e 
sg tacă. Dâr m’a surprinsă pasiunea d-lui procuroră în 
decursulă discutărei acestei seriose cestiunî și ataculă ne- 
basată. Mg simtă vătămată, că-mi trage la îndoglă ca
pacitatea și îmi atribue ună rolă subordinată la „Tri
buna* ce o redacteză. JDice d-lă procuroră, că nu cu- 
noscă sancțiunea pragmatică, nu sciu ce conține. De 
unde deduce d-lui acgsta? Pgte cugetă la tinerețele 
d-sale, în care nu s’a ocupată cu ea, căci esistă și cărți 
românesc!, cari o tractgză, pe cari d-lă procuroră nu le 
cunâsce. Nu a avută dreptă d lă procuroră a se 
abate dela obiectă și a face combinațiuni privitore la 
valgrea persgnei mele, ci ar fi trebuită sg se țină strictă 
de lege și sg se ocupe numai cu înțglesulă articlului în
criminată. ,

Eu cunoscă prea bine sancțiunea pragmatică, și 
sciu că împgrătesa Maria Teresia a depusă jurămentă pe 
marele principată ală Transilvaniei, prin care recungsce 
autonomia ei și promite că se va respecta, ce s’a și ob
servată pănă la unire. Prin urmare nu e adevărată afir
marea d-lui procuroră, că sancțiunea pragmatică conține 
numai succesiunea dinastiei, și cumcă uniunea s’a făcută 
cu învoirea Româniloră. Concedă, că au fostă și atunci 
gmeni, precum suntă și acjî, cari dorescă împăcare, dgr 
națiunea română în sensulă cum s’a făcută nu o a pri- 

. mită.
Suntemă aprope 3 milione de Români, cari nu nu

mai pe basa documenteloră, ci și pe basa multeloră jertfe 
aduse în sânge și bani suntemă îndreptățiți a cere drep
turile ce ne competă.

Cercetări în Săliște.
Săliște 9 (21) Maiu 1886.

Onorate D-le Redactoră! In Nr. 115 ală tjia- 
rului din Sibiiu „Hermannstadter Zeitung“ a apărută 
o notiță în care se dice »tn modă tendențiosul că: »o 
parte din Românii Săliștenl ar fi serbată memoria adu
nării din 1848 de pe „Câmpulă libertății,* făcendă escur- 
siune cu stggurl tricolore pe câmpă și că Ia provocarea 
gendarmeriei d’a preda stindartele naționale, nu s’au su- 
pusă“. In aceea notiță se mai dice că „din norocire nu 
a ajunsă lucrulă pănă la conflictă sângerosă' și că „pre- 
torele și vice-pretorele au absentată în aceea <^i, 
gr cercetarea în privința acgsta este pe cale d’a se 
porni. “

Stă o denunțare și calumniare infamă. Cestiunea 
fiindă fârte delicată și momentuâsă, subscrișii în fața 
insinuăriloră diametrală opuse cu starea faptică a celoră 
petrecute, în interesulă adevărului, și fiindcă se tractgză 
despre țînuta unei comune ne semțimă îndatorați a aduce 
lumină în acgsta afacere.

De deci de ani esistă usulă ca învățătorii de aici la 
prima Maiu, dgcă e timpulă frumosă, să facă escursiuni 
Ia câmpă afară cu copiii scglei, Escuisiunile aceste se 
porneau dela scolă în ordinea recerută, luându-se și 
stindartele scglei în numără de două, dintre cari unulă 
cu icgna patroniloră scâlei »Constantină și Elena,* er 
celalaltă predată dela comună de multă timpă. Astfelă 
și în anulă acesta corpulă învgțătorescă se înțelesese 
a face escursiunea obicinuită la ânteiu Maiu. Timpulă 
însă fiindă nefavorabilă amă fostă siliți a amâna (Jiua 
escursiunei pe eventuala di proximă frumosă, care din 
întâmplare a fostă <Țua de 15 Maiu. Eșindă în aceea 
Qi după amâdl la 2 6re la loculă numită „Intre părae“ 
ne-amă distrasă împreună cu băeții pănă pe la 5 ore. 
Tot’odată cu ocasiunea acestei escursiuni, după reîn 
torcerea de pe câmpă, în mijloculă pieții să țină o vor
bire pură istorică copiiloră, în care să arăta fasele prin 
care a trecută poporulă română. O astfelă de vorbire 
s’a ținută și astădată, pe care durere nu-o putemă re
produce fiindă confiscată din partea oficiului prelorială.

In decursulă vorbirei nu s’a întâmplată absolută 
nici ună escesă, nici o demonstrațiune. Părinții copii
loră încă erau de față la acea vorbire, avândă o ținută 
calmă. Acâstă petrecere inocentă, lipsită de ori ce ca- 
racteră politică seu demonstrativă, a fostă privită eu ochi 
răi din partea câtorva neromâni, cari, în absența preto
rului depărtată cu concediu pe 6 sgptâmânl și a vice- 
pretorelui, fiindă dusă în afaceri oficidse, au începută a 
agita și a provoca pe caporalulă dela gendarmi d’a de
părta stindartele scglei. Directorulă scolei fiindă provo
cată de gendarmă, i-a răspunsă acestuia forte moderată, 
că: stindartele suntă ale scglei și nu are din partea ofi
ciului școlară nici ună avisă că ar fi oprite, dgr cu tgte 

Privire istorică asupra trecutului politicti- 
socialttși națională al „Ducatului Bucovina".

(Urmare.)
Mică razimă și acesta, căci consciința națională, 

puțină desceptată în ajunulă anexării, amorți și se întu
necă în nobilimea română de atunci după anexare totă 
mai multă și mai multă prin acțiunea și influența siste
matică, esercitată de cătră elementulă învecinată galițiană, 
de cătră elementulă slavă, carele începu a se revgrsâ 
asupra țârii întocmai ca și ună torentă puternică, de că
tră elementulă polonă mândru și seducetoră, carele în
tinsese în curândă mrejele sale preste totă țâra, prin- 
dendă în ele tâte familiile române nobile, ba amă pute 
cjice, totă inteligința nâstră de atunci, și prefăcându-i în- 
curândă pe cei mai mulți în Poloni după tgtă forma, 
prefăcându-i în gmeni ce depusese portulă strămoșescă 
națională, uitase limba loră națională și adoptase în lo
culă ei dimpreună cu familiile loră limba polonă, ba 
chiar și' costumulă poloneză, devenindă ast-felă Poloni de 
confesiunea ortodoxă orientală!

Adevâră tristă, urmare tristă a unui tristă trecută, 
adevgră, carele încă și pănă astădi îșl are continuarea 
sa neconturbată și nedisputată în multe familii nobile 
Bucovinene! ba icl-colea și în clasa inteligentă! Familii, 
cari din acelă durerosă trecută nu conservară nimica 
alta din moștenirile strămoșesc!, decâtă numai singura 
credință strămoșâscă! Credința strămosâscă, adev&ratulă 
paladiu ală conservării și scăpării nostre naționale în tâte 
timpurile și în tâte împrejurările!

Căci cine va pute negâ, cumcă numai biserica ngs- 
tră — cu credința propagată și păzită de ea — a scăpată 
nâmulu nostru românescu în trecută, îlu susține în pre- 
sentă și-lă va apera cu succesă și’n viitoră? Căci cine 
nu scie, cumcă credința sirămoșiloră noștri a adumbrită 
și a scutită cu căldura și puterea sa însă-șl naționalita
tea ngstră românâscă? Au dgră nu numesce poporulă 
nostru, încă și pănă în diua de astădi, biserica și legea 
ngstră ortodoxă-orientală „biserica moldovenâscă* și a- 
nume chiar și atunci, când în ea nu se facă rugăciunile 
în limba românâscă (moldovenâscă), ci în cea slavgnă 
veche? Au dâră nu dică și nu credă rutenii orlodoxl 
bucovineni încă și pănă astădi, cumcă biserica și legea 
loră este »volosca țereva și volosca vira“ (biserică româ- 
nescă și credință românâscă)? Și au dâră nu numescă 
ei »rusca țereva și rusca vira* (biserică rusâscă și lege 
rusâscă) numai acea biserică și acea lege galițiană-cato- 
lică străină pentru poporulă nostru și numită la noi în 
genere lege >uniată Și au dâră nu este acgsta cea mai 
eclatantă dovadă, cumcă consciința națională încă nu s’a 
perdută în poporulă nostru ortodoxă - bucovinenă, ci 
cumcă elă, cu tote că prin înăbușirea și stăruirea siste
matică a slavonismului galițiană și-a uitată limba stră
moșescă în multe părți și a adoptată pe cea străină »ru- 
tână-galițiană* — totuși se simte și se crede, ba încă 
mai multă, este deplină, consciu cumcă vița și legea lui 
este românâscă ?!

Și au doră nu este acâsta cea mai puternică și mai 
elocventă palmă politică-morală, cea mai categorică des- 
mințire dată și adresată celora, ce caută cu ori și ce 
preță se despartă, se desfrățâscă și se desbine în doue 
tabere inimice pe poporulă nostru bucovinânu, carele a 
fostă și este numai unulă! Unulă după istoriă! Unulă 
după suferință! Unulă după datine și unulă după con
știința sa natională-morală!!i »

Și pentru ca sg nu crâdă cineva, cumcă din noi 
nu vorbesce duhulu și adevârulă, nu vorbesce nepărti- 
nirea, dragostea și frăția, — ci pgte numai fanatismulă 
și interesulă politică-națională, — apoi ne permitemă a 
întreba mai departe:

Au nu pgrtă toți Redeșii noștri bucovineni numai 
nume românești, și anume în cea mai mare parte stră- 
vechî-istorice, documentândă prin acâsta străvechia și no

bila loră origine română, și anume mai cu sâmă Redeșii, 
ce’i aflămă astăcjl în acele părți ale Bucovinei, unde po
porulă nostru a uitată în mare parte limba sa strămo- 
șâscă română și astăzi se servesce de limba numită ru- 
tână în ținuturile dintre Ceremoșă, Nistru și Brută, sâu 
în apropiarea loră?

Au dâră numele loră istorice-române nu suntă ele 
cele mai nedisputabile dovedi despre nobleță și romani
tatea loră străvechiă istorică? Bună-gră ca cele ur- 
mătgre:

»Ionă și Ilinca Bâțulă, Ștefană Brăesculă (în co
muna StroescI vel Gogolina); Eliă Stângaciu, Grigoriu 
Pădure, Ionă Costrișă, Georgiu Ungurânu, Mihaiu Chita- 
riu (Pitariu), Ionă Cocâla (în comuna Boiănciucă), Ionă 
Vladă, Ionă Vlaiculă, Constantină Buțură, Vasiliu Tumu- 
r.ugu, Vasiliu Rîpta (în comuna Horășăuțî); Mihaiu Păușu, 
Alecsandru Albota, Demetriu Țintă, Demetriu Dragindă, 
Georgiu Mintiei, Teodoră Licperda, Georgiu Hotincânu, 
Constantină Istrătuță, Dionisiu Litvină, Demetriu Bejanu, 
Ștefană Găină, Ignațiu Tgutulă (în comuna IgncăuțI); 
Nicolaiu și Vasiliu Ștehană, Sidoră Braha, Ionă Oncea, 
Sidoră Strișcă, Leonă Poclitariu, Nastasia Rîpta, Muntâ- 
nulă, Brândanu, (în comuna Cuciurulă mică); Vasilie 
Prodană, Ionă Isculesculă, Ionă Frunză, Ionă Gagea, 
Georgiu Cocorânu, Alecsandru Spînulă, Demetriu Cernă- 
uțenulă, Nicolaiu Ciolpană, Ionă Cuza, Ionă Rotopanu, 
(în comuna Nepolocăuți); Leonă Totoesculă, Iordache 
Păunelă, Stângaciu, Bânda (în comuna Valeva); Leonă 
Bacală, Georgiu Perjul, Alecsandru Verdeșă, Ionă Vladă 
(în comuna VerbăuțI); Georgiu și Vasiliu Pațarină (în 
Boiănciucă); Zoiță Draginici, Dumitrașă Goiană, Zamfira 
Chiriacă, Vasiliu Slîrcea (în comuna Șubraneță); Costină 
Dumitrașă (în comuna Șipiniță); Georgiu DonicI, Zamfira 
Roseti, Lâncea Mateiu (în comuna Toutri. Dela familia 
Lâncea șl-a căpătată numele și comuna Lâncescî, astăzi 
Lencouți); Preda Ionă, Andreiu Gheorghânulă (in comuna 
Văscăuțl pe Serete); Pîrcea Ghingulă, Ghinggia, Cuțura 
Simeonă (în comuna Voloca pe Ceremușă); Griorosulă 
Sandul, Frundă Ganafiu, Archipă Petrache, Chîrste (în 
comuna Zamoșli); Antonă Aslană, Ispasă Ghițesculă, Ionă 
Cocea (in comuna Cincău); Teodoră Malaiu, Maria și 
Safta Sevesculă, Andreiu Gafencu, Eliă Litvină,

_________ (Va urma.)

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

CONSTANTINOPOLtT, 25 Maiu. — P6rta 
a adresată puteriloru o circulară privitdre la 
conflictele dela granița greco-turcâscă, care în
cheia astfelă: „Dâcă Grecii voră întreprinde 
ună nou atacă, trupele turcescl voră lua ofen
siva."

SOFIA, 25 Maiu. — Alegerile în Rumelia 
ostică se facă în cea mai mare agitare. In mai 
multe locuri s’au întâmplată bătăi sângerâse. 
In Jenisagra a fostă omorîtă ună oficeră; de 
asemenea mai multe pers6ne au fostă omorîte, 
parte rănite.

DIVERSE.
Vinii de DrăgășanI și conserve românesc! la Asia. 

— „Rgsboiulă* scrie: D. Iuliană Oprescu, băcană din 
strada Lipscani în BucurescI, a primită dilele trecute o 
comandă de vină de DrăgășanI și de conserve românescl, 
tocmai din Kota-Radja, o localitate din Sumatra, (din 
Asia), care face parte din coloniile olandeze. Ună doc- 
toră română, anume H. Mitrea, actualmente oficeră de 
sănătate acolo- în serviciu Olandei, cilindă într’ună diară 
românescă la care este abonată ună anunță ală numi
tului băcană, a făcută comanda de mai susă, trimițendă 
și o sumă de bani în hârtii olandeze. — Scrisgrea a 
fostă expediată d’acolo la 2 Aprilie trecută și a sosită 
în BucurescI d’abia la 4 Maiu curentă, adică peste o lună 
de dile.

Poetulfl polonă Kraszewski. — Dela 3 c. poetulă 
polonă Kraszewski este ună fugară pentru autoritățile 
prusiene. La 3 Maiu a expirată concediulă dată cele
brului arestantă din cetatea Magdeburgului și acum ar 
trebui sg fiă ârășl în Magdeburgă. Dâr bâtrânulă poetă 
polonă, condamnată pentru trădare de țâră, petrece și 
acum în San Remo, unde ’și-a adusă din Dresda și 
mobile și biblioteca sa cea mare. Kraszewski lucrâzăla 
ună ciclu de narațiuni istorice și la San Remo pgte lucra 
mai bine decâtă în cetatea Magdeburgului. S’au făcută 
încercări spre a se obțină o prelungire de concediu; s’au 
trimesă certificate medicale, în care se declară, că starea 
sănătății lui Kraszewski nu ’i permitea întârcerea în ce
tate. Der pănă acum nu s’a acordată prelungirea con
cediului. De grece Kraszewski nu s’a întorsă, s’a per
dută garanția de 22 mii mărci, depusă de amicii săi 
precum și cuventulă dată de densulă.

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



Nr. 108. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Ourauln la tmrsa de 'ÎTlaaa
21 din Maiii st. n. 1886.

Rentă de aură i°/Q . . . 104 45
Rentă de hârtia 5°/0 . . 95.— 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare..........................153.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.75

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 117.90 

Bonuri rurale ungare . . 105.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 105.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

Bonuri croato-slavone . . 105,20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124.20 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.70
Renta de aură austr. . . 116 30 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 880 —
Act. băncel de credită ung. 290.— 
Act. băncel de credită austr. 283.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.04 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.05 
Londra 10 Livres sterlinge 126.85

Bursa «le Buciaresci.
Cota oficială dela 12 Maifl st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . • 90— 91—
Renta rom. amort. (5°/0) 94^4 95—

» convert. (6°/o) • 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 331/a
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103’|a 1041/a

j) » (5°/o) • 87Va 87Va
» » urban (7°/0) . . 99V2 100—

> (6%) • 91— 92—
> (5°/o) . . 82— 82V2

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 60 14.70
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Comandele din afară să vorft esecuta cu cea mai mare punctualitate.
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Grand fegazm de mode și confecțiuni pentru dame 
Kovâsznai Keresztesi

Brașovu (Piața mare) .
Recomandă dapositulu loru din nou și fdrte bogății asor- 

tatu cu materii moderne pentru rochii de dame precum: Satin 
Lyon-, Faille-, Mervilier, Catifele, Beige de land, (Noutate), Eta
mine, Creppe-Loden și Cachemire negre, precum și în t6te colo
rile moderne.

Asemenea Creton de spălată, Satin și Fail cu cele mai 
noug s frumdse desenuri.

Chiffon, Chirting și pânză în tdte lățimile veritabile din 
fabrica lui JBenedict Schroll.

Umbreluțe și umbrele în fdrte bogată asortimentu. Mănuși 
de piele, de mătase și de ață în t6te colorile potrivite rochiiloru.

Mare alegere în Dantele și perdele din Jzitta cu desenu- 
rile cele mai nouă. Asemenea Cuverturi pentru paturi și mese, 
precum și totti felulfi de covore cu prețurile cele mai eftine.

Se primescu comande pentru confecționarea de rochi de 
miresă, rochii pentru promenadă și casă, precum și Mantale pen
tru plută, Mantile și mantilets după fasonulu celu mai nou.
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Comandble din afară se voru esecuta cu cea mai mare punctualitate.

blictt
Subsemnatul^ încunosciințeză pe Onor, pu- 
că a deschisu untî

Strada Căldărariloru Hr. 504.
se voru esecuta totu felulu de fotografii în

Am
unde
modulti celu mai nou artisticu, cu prețurile cele
mai eitine, și să rogă pentru binevoitorulu spri- 
jinu prin o câtu mai numerdsă clientelă.

Cu deosebită stimă

Micliael Knapp. I

MersulU trenuriloru
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiusd-Aradii-ISiidapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—l^redeald

BucurescI

Predealu

Timișă

Brasovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

î
(
(

(
(Sigliisdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiuști 
Aiudă 

..Vințulă de 
Uiâraț 
Cucerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare
P. Ladăny
Szolnok
Buda-poata

(
(

Trenu 
de 

peradne

Tren 
accelerat

l

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

3.00 ' 8.50

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1.04
1.30
1.39
2.07
3.08
5.08
5 35

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

Trenă 
omnibus

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezd-Telegd 
RSv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

Clusiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de
Aiudă
Teiuțfi
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mici.
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra 
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovă
Timișă

Predealu

(
(

(
(

susă

10.01
10.26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

BucurescI

(
(

(
(

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

7.14
7.42

8.31
9.01

1.45
3.44
5.21
6.41

Tren 
aceelerat

Trenu 
oninibu

Trenă
1 de

persdne

Trenă 
omnibus

3.15

1 —
6.20 8.00

7.29 9.11 11.40
8.27 11.26 2.31
— 1.28 —
9.45 2.00
9.59 2.11 —

10.28 2.34 —
11.36 3.18 —
12.10 3.41 —
12.43 4.01 T-j-

1.31 4.26 —
2.56 5.08 —
3.29 5.27 —
4.00 5.50 —
4.18 6.02 —
4.36 6.24
5.05 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 6.01
— 1.56 6.40
— 2.34 7.20
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5.30 11.02
— 6.03 11.37
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09
— _ 1.50
— — 2.48
— — 3.23
— — 4.56

9.40

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

TTeâușft- Aradft-Budapesta BgHlapesta-Âradft-'iTeiiiiștt.

Trenu Trenu Trenu de Trenă do Trenu
1 

Trenă
omnibus omnibua peraone porsâue accolerntu omnibua

TeîuMik 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.0b — 8.00
Vințulă de josfl 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar&dtt 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2.35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclea 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 Conopii 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.2 7 6.47 10.52 Deva 8.47 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 . -- 11.23
Araditk 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8J6-1 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 TeSușft 12.05 — 2.24

Simeffisa (Piski) PetroșenX

Trenă Trenu de Trenu de Trenu de
( 

Trenă Tijcnu
omnibus peruăne peraăne peratîne omnibua omnibua

Aradft 6.00 8.18 SSmerSa 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
N&meth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 14.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.071
Ttmișdra 8.42 — 10.09 PetroșenM — 4.04 6.39

Timlș6ra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenu Trenu
persăne peraăne omnibus omnibus omnibus de pera.

TimișAra 6.02 ___ _ 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 _ _
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
N6meth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aâ’adA — — 7.40 Sin&esda 10.53 1.35 —


