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Joi, 15 (27) Maiu. 1886.

Brașovu 14 Maiu. 1886.
Vorbindă despre căușele ce au adusă cu sine 

ruptura negociăriloră dintre monarchia ndstră și 
România pentru încheiarea tractatului de comerciu, 
d-lu P. S. Aurelianu resumă cele petrecute în- 
t.r’unu articulu, din care estragemă părțile mai 
de căpetenia. După ce cităză pasage din „N. 
fr. Presse" și din cjiaruld oficiosu uugurescă „Ga- 
zette de Ilongrie" d. Aurelianu scrie următărele :

„Cei dela Viena spună pe față: din causa 
pretențiuniloră Ungariei amil perdutu târguit! Ger
maniei ; totă din acăstă causă perdemă însemnata, 
cea mai însemnată piață pentru Austria, adică 
piața României. Cei dela Pesta nu se sfiescă a 
declara că la urma urmeloru pe ei nu’i supără 
ruperea tratăriloră, deărece păgubile ce von! 
încerca câțiva industriali unguri suntă mici în 
comparațiune cu folăsele ce va trage agricultura 
maghiară, când granițele despre România,,vorii fi 
cu desăvîrșire închise. In aceste cuvinte stă tătă 
politica ungară. Maghiariloru puțină le pasă de 
suferințele și perderile celoră dela Viena; puțină 
le pasă de perderea pieței române, deărece ei ținu 
ca să aibă monopolulu de a îndestula cu pro
ducte agricole tdtă Monarchia; prin urmare loră 
le convine de a rupe cu România.“

„Remâne ddr bine constatată că ddcă Ro
mânii nu au putută să se înțelăgă cu delegațiu- 
nea austro-ungară, causa este că Ungurii urmă- 
rescu pe tdte căile escluderea ndstră de pe piețele 
Austriei, și monopolisarea în favdrea loru a pro- 
ducteloru agricole. Astfelu fiindu ce învinuire se 
mai pdte aduce cabinetului Brătianu? Ce, ăre gu
vernulă română are să ocrotâscă interesele și ale 
Unguriloră și ale Austriaciloru sacrificând^ pe ale 
Româniloră? Și cu tdte acestea și unii și alții 
ne cerb fără perdea acestă sacrificiu. Ințelăgă-se 
mai întâiu cei dela Viena cu cei dela Pesta și 
apoi să trateze; ăr’ nu se caute și unii și alții a 
creâ României o situațiune multă mai păgubităre 
și mai umilitdre decâtă aceea pe care a îndu- 
rat’o cu resignațiune în timpu de dece ani."

„Se acusă România atâtă la Viena câtă și 
la Pesta, se amenință țera în modă trivială, și 
pentru ce dre tdte acestea? Ce au cerută dele
gații români încâtă sd nu pdtă fi primită nici la 
Pesta nici la Viena ? Etă ce au cerută:

1° Intrarea liberă de orice vamă în Austro- 
Ungaria a următdreloră producte române: a) 
Cereale în generală, b) Făina de grâu și de sd- 
cară, c) Legumele făindse uscate, d) Semințele 
uleidse de totă felulă, e) Animalele domestice; 
boi, porci și oi, f) Rămășițe și produse animale 
diverse, g) Peile brute de totă felulă, h) Lânu
rile de totă felulă, i) Pescele prdspdtă și sărată, 
j) Petroleulă brută și rafinată.

2° Producte pentru care România cere o 
ridicare de taxe vamale la intrare în Austro-Un- 
garia. a) Vinurile în butdie de o capacitate de 
celă puțină cinci ectolitri, sd se tacseze 8 lei IOC*  
de kilograme, brută, b) Cărnurile prdspete de 
măcelăriă, —■ sd se tacseze 7 lei 50 centime 100 
de kilograme."

„Odată aceste cereri primite sar fi căutată 
a se înțelege asupra tarificării obiecteloră importate 
cerând ăre-care tacse protectăre pentru puține 
industrii ce esistă la noi.

„Ce au cerută din parte-le austro-maghiarii ? 
Au cerută sumă de scutiri de vamă, tacse re
duse, o situațiune mai impovărătdre de câtă în 
trecută, și ca culme, refusulu de a primi ca sd 
scutăscă de vamă cele câte-va articole ce inșira- 
rămă mai susă. In câtă pentru vite d’abea le-au 
lăsată la o parte subordinândă tratarea loră în
cheiere! unei convențiuni veterinare. Cam seim 
noi ce credă și ce gândescă cei dela Pesta des
pre comerciulă nostru de vite pentru a ghici, 
ca ce felă de convențiune veterinară aveau sd 
ne cdră. De altă parte în tecstulă propusă de

eătră delegații monarchiei vecine se mai păstra 
încă articolulă, prin care toți supușii monarchiei 

7ără deosebire de rită sd aibă dreptu a cumpăra 
imobile în România, a se aședa unde voră voi. 
Cu alte cuvinte ni se cere călcarea constituțiunei 
năstre și darea țdrei pradă invasiunei celoru de 
totă ritulă. Apoi mai pdte dre sd se acrise Ro
mânia față cu cereri atâtă de esorbitante?"

Cartea verde a României.
In săptămâna trecută s’a împărțită camerelor^ ro

mâne „Cartea verde" care cuprinde diferite acte diplo
matice privitore la negociările ce s’au făcută pentru in- 
cheiarea tractatului de comerciu cu Austro-Ungaria. Re- 
producemă din ea protocolele conferențilorQ ce s’au ți
nută în BucurescI între delegații austro-ungari și români:

Prima ședință, 19 Aprilie (1 Maiu) 1886. După 
o cuvântare a d-lui Aureliană, care salută în numele 
ministrului afacerilor^ străine pe deleg, austro-ungari, Ba- 
ronulă Mayr propune ca basă a negociațiuniloră, proiec- 
tulă presentată conferenței din Viena, de comisiunea 
austro-ungară.

D. Gr Ghica propune, ca să se ia de basă ună 
proiectă elaborată de guvernulă română, care a fostă re
dusă la prevederi esclusivă comerciale și vamale.

Delegații austro-ungari observă, că nu cunoscă acesta 
proiectă și avăndă nevoe a’lfi studia, se trece la discu- 
țiunea unoră cestiunl de principiu. Delegații austro-un
gari insistă pentru mănținerea clausei națiunei celei mai 
favorisate.

Delegații români semnalâză că acăstă clausă com
promite stabilirea tratateloră în care ea figureză și fixi
tatea tarifeloră anexate Ia ele. Discuțiunea asupra aces
tui punctă să amână pentru ca delegații români să cără 
instrucții guvernului loră ; delegații austro ungari însă de
clară că consideră clausa națiunei celei mai favorisate ca 
o conditiune primordială a înțelegere!.

0 schimbare de vederi are locă în privința duratei 
tratatului. Proiectulă austro-ungară propune 10 ani; 
proiectulă română nu fixâză provisoriu durata tratatului. 
Elă reservă fiecăreia din înaltele părți contractante fa
cultatea de a’lă denunța la orice epocă, în care casă 
ratatulă n’ară produce efectele sale decâtă numai 6 luni 
dela diua denunțării. Acăstă clausă ridică grave obiec- 
țiunl din partea delegațiloră austro-ungari.

Delegații români răspundă că guvernulă loră a cău
tată în acăstă clausă garanții, cari ’i suntă indispensabile 
și va cerceta dăcă prevederea acestora garanții pote fi 
legată de vr’o altă disposiție a tratatului.

A doua ședință, 20 Aprilie (12 Maiu) 1886. Dele
gații austro-ungari declară că luândă cunoscință de pro
iectulă de tratată ală guvernului română a găsită mari 
lacune și mai alesă în art. 1 alineată I în care s’au su
primato cuvintele : și de navigațiune.

Să lasă acăstă cestiune la o parte, delegații austro- 
ungari declarândă, că voră propune o convenție specială 
în acăstă privință.

O altă lacună semnalată de delegații austro-ungari 
e privităre la stabilirea și călătoria supușiloră imperiului 
vecină în România, stipulațiune, care există față cu Ger
mania.

Delegații Români esprimă dorința guvernului de a 
face din aceste două puncte obiectulă unei convențiuni 
speciale.

Cestiunea rămâne neresolvată.
Delegații Români declară după acăsta, că voră co

munica Guvernului Regală desideratele exprimate de de
legații austro-ungari privităre la garantarea farmaciștiloră 
austro-ungari contra retroactiveloră efecte ale legei sani
tare precum și la drepturile dobândite ale societăței de 
navigație pe Dunăre.

Cestiunea dobendirei și inchirierei de mobile și imo
bile de orl-ce natură de supuși Austro-Ungarl, în aceleași 
condițiunl ca naționalii, cestiune ridicată de delegații Aus- 
tro-Ungari, rămâne neresolvată în urma observațiuniloră 
delegațiloră Români, care răspundă că asemenea dispo- 
siții n’ar pută să fiă regulate decâtă de o Constituantă, 
ăr’ nu de o misiune cu ună rolă mărginită.

Delegații Români declară, că nu vădă nici o difi
cultate pentru ca propunerea austro-ungară privitore la 
anecsarea formulareloră cărțiloră de legitimare pe lângă 
tarifă să fiă satisfăcută.

Delegații Români, în urma eereriloră stăruităre și 
căldurâse privitore la acordarea de favoruri mai mari 
chirigiiloru străini cari jjiși esercită meseria loră pe teri- 
toriulă română decâtă naționaliloră, declară că la ex
trema rigore, cestiunea ar pută fi resolvată, stabilindu-se 
o zonă în ce concerne circulația limitrofă a chirigiilor^.

Scutirea supușiloru Austro- Ungari, cari se ocupă cu 
navigația de orice taxă industrială săă specială, precum 
și scutirea de cauțiune a săniiloru și trăsurilor^ care, 

întrândă în România, se reîntorcă în Austro-Ungaria, 
ambele cerute de delegații Austro-Ungari, se socotescă 
de delegații Români ca fiindă de natură a face obiectulă 
unei convențiuni consulare.

Delegații Români declară, că nu este în prevederile 
actuale a guvernului regală că ar pută fi simultaneitate 
între convențiunea comercială și convențiunea consulară 
ce delegații austro-ungari propună a fi semnate în ace
lași timpă.

Delegații Austro-Ungari ceră introducerea în con
venție a unei clause capitale: Limitarea monopoluriloru 
statului română. Ca ultimă concesie ei suntă gata a re
nunța la totă ce privesce monopolurile în generală cu 
condiție ca statală Română să se oblige se cumpere din 
Austria pe fie-care ană 8500 chintale chibrituri și cărți 
de jocu în o țifră egală importației actuale.

înțelegerea nu se pote stabili.
Cestiunea sanitară rămâne și ea suspendată.
Delegații Români răspundă la o întrebare a dele- 

gațiloră Austro-Ungari că armele de venătore și de luxă, 
afară de cartușieră, respective încărcate, nu voră fi cu
prinse în restricțiunile privităre la munițiile de resbelă.

Cestiunea pusă de delegații Austro-Ungarl în pri
vința filoxerei dă ocasie delegațiloră Români d’a declara 
că guvernulă regală va adera câtă de curfendă la con
venția dela Berna.

A 3-a ședință 21 Aprilie (3 Maiu) 1886. Dele
gații Români anunță, că pentru momentă nu potă pre- 
sinta proiectulă de tratată veterinară, care se găsesce 
pendinte înaintea consiliului de miniștri.

După acăsta, pentru a se concilia opiniunile con
trarie semnalate asupra clausei națiunei celei mai favori
sate aceiași delegați facă o declarațiune în sensulă că 
orice favăre acordată în cursulă convențiunei unei a treia 
puteri să se reflecte și asupra părțiloră acum contrac
tante, în schimbă de avantage equivalente.

Delegații Austro-Ungarl consideră o asemenea de
clarație ca o causă de conflicte eterne și credă insufi
cientă conciliațiunea propusă.

Delegații austro-ungari semnalăză din nou cestiunea 
drepturiloră ad-valorem.

Delegații Români dorescă ca pcă puține articole să 
fie tacsate ad-valorem, ăr contestațiunile să fie regulate de 
legea generală a vămiloră.

In privința stăruinței delegațiloră austro-ungari de 
a li se acorda beneficiulă alegerii între tacsarea ad-va
lorem și tacsarea specifică, delegații români răspundă, că 
nu'vădă nici o dificultate pentru acăsta.

Se reservă cestiunea prescipțiunei amendei, și 
confiscărei marfeloră (art VIII, ală 13 prop. Austro-Un- 
gară.) ♦

Cestiunea greșeliloră ce s’ar ivi în redacțiunea scri- 
soriloră de trăsură, acea privităre la eșantiliăne, nu 
întâmpina dificultăți în resolvarea loră.

In privința transitului (art. IX. proiectă austro-ung. 
delegații români repetă declarația că guvernulă regală 
are intenția d’a adera la convenția din Berna.

In cestiunea privităre la reexportațiunea mărfuri- 
loră, care e legată cu aceea a expoșițiuniloru și a mo- 
deleloru de eșantilâne, delegații ambeloră puteri nu vădă 
dificultăți spre a cădea de acordă.

Cestiunea privitore la înlesnirile de adusă comer
țului de lemne în punctele limitrofe rămâne reservata.

Rămâne de asemenea reservată cestiunea privităre 
la taxele de cheaj, de timbre și altele, pe care delegații 
austro-ungari voiescă a le fixa prin convențiune, ăr de
legații români, opiuează să fie subordonate legiloră spe
ciale.

DesvSlirea statuei lui Lazarti.
piarele bucurescene aducă, rapărte scurte 

despre solemnitatea des văii rei statuei marelui 
dascălii. „Voința Națională" ne spune, că „ca
pitala păstrase încă aspectulă de sărbătăre, pe care 
îlă avusese în diua precedentă" (serbarea de 10 
Maiu) și că astfelu „stradele erau totu splendidă 
decorate, cu verdeață și drapele tricolore și° desu 
de djminăță bulevardulu era îndesată de ună 
numărosă publică...." Aceeași fdiă spune că 
în jurulă statuei erau aranjați într’o parte elevii 
tuturora scăleloră publice primare și secundare 
din capitală, cu drapelele loră, cu corăne și flori 
destinate a le aședa pe piedestalulă statuei; ăr 
în cealaltă persănele învitate, printre cari d-nii 
miniștri Sturdza, C. Nacu, generală Al. Anghe- 
lescu, mai mulți deputați și senatori, întregulă 
corpă profesorală universitară, locă-țiitorulă de 
primară ală Capitalei și mai mulți înalți demni
tari ai Statului, precum și ună fărte numărosă 
publică...
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„La ora 10 solemnitatea se începu printr’ună 
serviciu divină oficiata de mai mulți înalț! pre- 
lați, încunjurați de urni numeroșii clertt; er ele
vii conservatorului și ai seminarielorti, sub direc
țiunea d-lui Wachmann, intonară imnulă lui Ge- 
orge Lazară. După aceea d. D. Sturdza, ministru 
ală instrucțiunei publice și culteloră, rosti unu 
discursu, predându statua d-lui primară ală Ca
pitalei. La discursulă d-lui ministru, care de mai 
multe ori fii întreruptă de aplausele asistențiloră, 
pânza, ce pănă acum acoperise vederei tuturoră 
statua lui Lazară, cădii și marele George La- 
zară, cu o carte deschisă în mâni, eternisată în 
marmoră, apăru mândru asistențiloră, în mijlo- 
culă unoră unanime și entusiaste aplause, la cari 
se uniau strigăte de ura! neperitdre fiă me
moria lui George Lazară! După aceste 
manifestări de recunoscință și respectă, pornite 
din adenculu inimei fie-cărui cetăț£nă, și cari ți
nură mai multe minute, d. Gr. Cerkeză, loc- 
țiitoră de primară ală Capitalei, răspunse d-lui 
ministru, în uumele Capitalei, prin următorulă 
discursă:

Domnule ministru, Domnitorii din comitetulă sta- 
tuci, Domnitorii! Orașulă Bucurescî, plină de recunos
cință, primesce proprietatea acestei statui. Elă o va 
păzi și ocroti ca unulă din cele mai frumâse ale sale 
monumente, ca cea mai frumosă a sa podăbă. Orașulti 
Bucurescî mulțumesce acestoră cetățeni de inimă cari, 
pentru îndeplinirea unei nobile idei, s’au întrunită în co- 
mitetă, au pusă silințele loră, au sciută să-și câștige spri- 
jinulă concetățeniloră și prin simpla putere a inițiativei 
private au isbutită să ridice acăstă statuă, eșită din dalta 
celui dânteiu sculntoră Română, în memoria celui dân- 
tâiu învățătoră, seu, cum se (ficea pe atunci, celui dân
teiu dascălă Română.

Astfelă câțiva au plătită datoria tuturoră, căcî toți 
cari vorbescă și scriu românesce, Iui George Lazaru da- 
torescă, că potă în limba părintescă să ’și esprime cuge
tările loră, lui George Lazaru, care, cum spunea unulă 
din cei mai iluștri ai săi elevi:

„Aruncă cu mâni pline semințele românismului și 
ale naționalității11.
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Este bine așezată aci statuia lui George Lazaru, 
pe loculă acelei scoli de la sf. Sava, unde elă s’a adă
postită, unde a profesată, unde a suferită, unde a luptată.

Ea stă bine alături cu statua celui mai ilustru și 
mai iubită ală său elevă, în fața palatului Academiei, 
acestă monumentă măreță, ridicată de urmașii lui, de 
Românii deșteptați prin elă sciinței, literaturei și iubirei 
de patriă.

Sămânța aruncată de neobositulă luptătoră în pă- 
mentulă roditoră ală acestei țări a devenită ună arbore 
ale cărui rădăcini puternice s’au înfiptă în pămentulă 
patriei și care părtă acum și flori și fructe.

In numele Capitalei, salută acestă monumentă. Elă 
fiă aci, în mijloculă tinerimei studiăse, o amintire și ună 
esemplu; o amintire a unui mare și folositoră Română, 
ună esemplu de obstacole ce le păte învinge munca, vo
ința și mai cu semă devotamentulă neinteresată pentru 
o mare și rodităre ideiă.

Fiă eternă memoria lui George Lazarii\
Cuvintele d-lui primară fură acoperite de 

aplause frenetice îndelungii repețite. Solemni
tatea să termină prin întonarea imnului lui George 
Lazară și prin depunerea unei imense mulțimi 
de cor6ne pe piedestalulu statuei. Sculptorulu

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din Budapesta: «Foile nostre au înre

gistrată anulă trecută succesele obținute de doi tineri 
români la Universitatea din Budapesta. Unulă a fostă 
premiată pentru ună operată, er’ celalaltă ca teologă pen
tru rutina sa în aria oratoriei. In anulă acesta, în 13 
Maiu st. n., s’a ținută festivitatea îndatinată, cu ocasiu- 
nea căreia s’au distribuită premiile. Intre cei premiațl 
este și ună Română, care a câștigată celă mai mare 
premiu dela facultatea teologică — publicată pentru te
ma : „Se se desvâlte necesitatea religiunei și nexulu ei 
nedespărțibilu cu moralitatea.11 Premiulă: 75 fl. TinS-

Georgescu, din dalta căruia eși acestă măreță 
monumentă, fu obiectulă celoră mai căldurdse 
felicitări din partea tuturoră. Statua împreună 
cu mulțimea de cordne a fostă fotografată. In
triga poporațiă a capitalei să grăbi să visiteze 
statua pănă însărată.

„Națiunea41 ne spune că cu t6te că progra- 
mulă inaugurării nu se publicase decâtă cu două 
dile înainte, mulțime de lume venise să ia parte 
la serbare. S’a observată multă, (jice aceeași f6iă, 
că d. ministru Sturza a evitată a spune, că Ge
orge Lazară e născută în Transilvania, aseme
nea d. ajutoră de primară Cerchezu a evitată a 
arăta anume unde e loculă de nascere ală lui 
Lazară. „Pentru ce?“ întrăbă organulu D-lui 
Dim. „Brătianu."

„România" se plânge că la serbare lumea 
era îmbulzită fără rânduiălă, nu era nici o estradă 
nici ună spață reservată, că serviciulă divină (la 
Metropoliă) nu s’a esecutată, musică militară n’a 
fostă — apoi continuă așa:

„Dăr cu tdtă neorînduiala serbării, au fostă 
două momente frumdse: înteiu atuncea când că- 
dendă pânza, care acoperea imagina lui Lazară, 
vocile copiiloră din șcdle, cu repetate urale, îlă 
aclamară, și ală doilea cândă, printre cei ce de
puneau cordnele — numerdse și frumdse — îna- 
intă și o țărancă bătrână ducândă o cordnă mare 
pe care se citia următdrea inscripțiune: „micii 
nepoți marelui loră unchiu". Țăranca venea de 
la Avrigă și era mătușă a lui Lazaru. Acăstă 
femeă afirmă că chipulu de piatră ce se înalță 
acuma măreță în fața Academiei, sămănă cu chi- 
pulă viu ală celui ce s’a făcută țărînă în mor
mântul ă dela Avrigă."

„Statua e frumdsă. Esecutarea îi face ondre 
sculptorului Georgescu. Pe soclu suntă două 
inscripțiuni și două bas-reliefuri: în față o in
scripția ne spune că statua se ridică „reînteme- 
iătorului învățământului românescă", — pe par
tea corespondentă, o altă inscripția ne spune că 
a fostă „profesoră de românesce și de matema
tici", că și-a făcută profesiunea de învățătoră în 
Bucurescî în anii 1816 pănă la 1822 și că s’a 
născută și a murită în Avrigulă Transilvaniei 
între anii 1779—1823. Bas-reliefulă din drepta 
ni l’arată pe Lazară plecândă bolnavă cu carulă 
și binecuvântândă țâra Româniloră lui iubiți, în 
care aruncase semânța reînvierii; bas-reliefulă din 
stânga, ni’Iă arată făcândă lecțiune copiiloră lo- 
gofetesii Bărcănâsca. Logofetâsa asistă și ea la 
lecțiune dimpreună cu logofătulă Bălăceanu, care 
a întinsă mâna de ajutoră învățătorului română 
spre a’și împlini dorulă lui românescu."

rulă bravă, care a obținută acestă premiu și care ne în- 
dreptățesce la cele mai frumdse speranțe pentru viitoră 
e Felicianu Branu — fiulă neuitatului protopopă și 
profesoră de religiune și limba și literatura română la gim. 
din Sătmară, a fericitului Petru Brană. Elă este as- 
cultătoră de S. teologiă în curs. III. trimisă în sem. cen
trală de aici din diecesa Oradiei-marl.«

—x—
Primimă din Viena următdrea scrisdre, cu data 25 

Maiu a. o.: „Stimate D-le Redactoră! Cu respectă la 
notița, ce ați avută onore a o lua în nr. 102 din 19 I. 
c., a prețuitului d-v6stre (Jiară despre societatea acad. 
„România-Jună“ din Viena, că acâsta din Octomvre 1885 
și pănă acum nu ar fi ținută decâtă numai două ședințe 
ordinarie, Vă rogă, contândă la îndalinata-Vă bunăvoință, 
a-mi da voiă să-i răspundă zelosului corespondentă ano
nimă, că numita societate a ținută nu două ci șepte șed. 
ordin., afară de acestea trei ședințe literare și una fes
tivă în ajunulă Sf. Pasci. Etă așa stă lucrulă în ade- 
veră, și-lă rogă pe respectivulă domnă anonimă, să’șl ia 
ostenăla a se convinge din protocolele ședințeloră, ce cu 
plăcere i le pună la disposițiă. De-o cam dată însă îi 
recomandă, ca în viitoră să nu’șl mai dâe ună astfelă 
de «Testimonium paupertatis,< dăcă o făcu acesta din 
nesciință, er’ decă are vre-o intențiune, apoi, alegendu’și 
d-lă anonimă o astfelă de rolă, tare ușoră i se pote în
tâmpla, să capete ună nume nu prea rnăgulitoră. Pri
miți ș. c. 1 — Drd. Al. Popii, v. președ. soc. acad. „Ro
mânia Jună.»

—x—
Cu privire la serbarea desvălirei staluei lui Lazaru, 

ne comunică «Națiunea» următorulă faptă necioplită: 
«Era hotărîtă, ca înainte de desvălirea staluei să se ofi
cieze ună serviciu divină la Metropoliă. Mulți se duse
seră acolo, der au găsită ușile bisericei închise, pentru 
că I. P. S. Mitropolitulu Primată a refusată permisiunea 
de a se oficia la Mitropoliă, sub cuvântă că Biserica nu 
pote consacra chipurile cioplite." —Fanarulă tre- 
bue că saltă de bucuriă.

—x—
Junimea studiâsă dela gimnasiulă gr. cat. română 

din Năsăudă îșl va ține maialulii la 29 Maiu a. c. st. 
n., în «Castrulă*  din Năsăudă, eventuală în otelulă „Ra- 
iova.‘ Inceputulă la 10 bre a. m.

—x—
Concertă. Mâne, Joi în 27 Maiu n., capela orășe- 

nâscă va da în grădina „Pomulă verde" celă dintâiu 
concertă, sub conducerea directorului ei A. Brandner. 
Inceputulă la 8 ore săra.

Demonstrațiunî în Budapesta.
Cu ocasiunea aniversărei cucerirei cetății Buda, 

s’au întâmplată în Budapesta demonstrațiunl politice. 
Etă ce scrie »Egyeterfes< în acestă privință:

„Capitala a fostu astăzi teatrulă unei de- 
monstrațiuni antimaghiare. Astădi, în 21 Maiu, 
a 37-a aniversare aj acelei dile mari, când oș- 
tile de honvedi după o luptă vitejâscă au recu
cerită dela Nâmțu cetatea Buda și stâgulă trico
loră națională a fâlfâită victorioșii pe promontoriulă 
cetății Buda, astă-Țl, în Țua de veseliă a națiunei 
unguresc!, tocmai în acelă minută, când din bi
serică se înălțau spre ceră rugăciuni întru amin
tirea vitejiloră honvezi, căcjuțl în lupta din 21 
Maiu 1849, — locuitorii din străbuna Budă, de-o 
paciință admirabilă, au vădută o demonstrațiune 
înscenată în contra Maghiariloră și a honvecjimei,

FOILETON G.

Căletoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Pentru Vaganda însă, și din nenorocire și pentru o 
parte din Vagvana și din Vanyamvezi acesta era ună 
nou motivă pentru a grăbi întorcerea. La acesta se 
vedeau cu atâtă mai multă îndemnați, căci pe colinele 
din apropiere se iviră indigeni înarmați, cari urmăriau 
amenințători totă ccca-ce făceau călătorii noștri. O 
scire, că de cătră miadă-(li se apropia nisce sălbatici 
cu putere apropo supraomenescă, mări frica și mai tare.

Vaganda, nici una nici două, se și pregătiră de 
plecare, stringondă la olaltă merinilile ce putură să și 
le procure în pripă.

Stanley încercă ancă odată într’o sfătnire să-i în- 
torcă pe conducătorii omeniloră lui Mtesa dela acestă 
hotărîre. Elă îi arătă lui Sambuzi, că primejdia nu 
este așa de mare precum se pare. „S’ar pute face 
(fise elă, tabără întărită cu arbori și cu îngrădituri. 
Totodată Vanyoriî nu suntă așa de temută, căci nu au 
cine scie ce puteri grozave."

Vădendă că îndemnările și încuragiărilc nu au 
nici ună efectă, elă îi făgădui „generalului" jumătate 

din tote mărgelile, totă sîrma și toto stofele, ce le avea 
numai și numai decă se va îndupleca să mai rămână 
pe locă ancă două dile.

„Nu putemă face aceea, ce ceri tu,“ răspunse 
Negrulă. „Nu mai putemă rămâne nici chiar o (li. 
Nu dâră pentru că mi-ar fi frică de VanyorI, o dică 
eu acesta. Ei voră ave prilejii să simtă lancea mea, de 
ore-ce, ca să no putemă întorce înapoi, de bună 
seină va trebui ca să pătrundemă prin rândurile loră. 
De vomă rămâne însă aici, luptele nu voră înceta, până 
când nu va căde și celă mai din urmă din noi. Pen
tru aceea, luptându-ne, trebue să ne retragemă încetă 
cu încctulă. Apoi și altfelă, do aici tu nu poți cobori 
în nici ună chiptă luntrea în Iacă, mai cu semă acum, 
când dușmanii nu te voră lăsa ună minută în pace. 
Nu poți să faci două lucruri de-odată: să te și lupți și 
să ai de lucru și cu luntrea."

Stanley nu mai scia ce să facă de năcăjită ce era. 
Elă nu ținea situațiunea așa de primejdiosă, după cum 
i se părea lui Sambuzi și soțiloră săi. Se gândi, decă 
nu ar pute să rămână la Iacă numai cu tovarășii săi 
dela începută. Acuma însă chiar și omenii săi cei mal 
credincioși îlă sfătuiră să se depărteze împreună cu 
Vaganda.

„Stăpâne, amă ajunsă la marginea unei prăpăstii," 
dicea d. e. bravulă conducătoră Kacece. „Decă po- 

runcesci, eu rămână, căci totă una mi-e, ori voi trăi, 
ori voi muri. Deși vomă rămâne însă, totuși va fi cu 
neputință să cercetămă laculă, de 6re-ce dușmanii no 
voră ține închiși în tabără. Totodată nu trebue să 
uiți, că jumătate din omenii tăi voră pleca împreună 
cu Vaganda, și tu nu vei pute ca să-i opresc!."

Sub astfelă do împrejurări Stanley trebui să’și 
calce pe inimă, deși-i cădea câtă se pdto de greu, 
să se lase de idea de a cerceta laculă. Ceea-cc’lă mai 
mângâia câtă-va, era gândirea, că pote mai târdiu totă 
i se va mai da vre odată prilejă să se întdrcă la elă. 
Deocamdată elă făcuse totă ce era cu putință pentru 
ajungerea scopului său.

Retragerea se începu în dimineța dile! de 15 Ia- 
nuariu. împotriva tuturoră așteptăriloru indigenii nu 
cutezară a face decâtă ună singură atacă, care fă res
pinsă cu înlesnire.

Ne mai întempinându de aici înainte nici o greu
tate, espodițiunea ajunse în 27 Ianuariu ârăși în Uganda 
la Kisossi. Aici Sambuzi și cu omenii săi să despăr
țiră de Stanley, înainte de a se despărți însă, nevred
nicul ă „generală" fură dela călătorulă nostru trei lădi 
cu mărgele. Iîoțulă se îndreptă spre® ținutulă său, ce 
se afla în apropiere.

Stanley rămase în Kisossi trei (file. In restim- 
pulă acesta elă trimise pe Kacece împreună cu alțl doi 
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demonstrațiune, ca și care nici pe timpulti abso
lutismului, în cele mai întunecdsă dile de apăsare 
ale Maghiarilor!! n’au cutezatu s’o facă. Astă-tjl, 
în anulă alft 11-lea alu regimului Tisza, s’a în
tâmplată că: în modă serbătorescu, în modă 
demonstrativă au împodobită cu cununi 
mormântul u lui Hentzi*  *)

*) Hentzi e comandantulă austriacă, care a apărată 
Buda în contra honvecfiloră.

din omenii săi cu o scrisore la Mtesa, în carc-i împăr
tăși acestuia, cum s’a purtată Sambuzi în decursulft 
călătoriei, și totodată-i făcu cunoscută furtulă dela des
părțire.

După vre-o câte-va (Iile Kacece și cu soții lui se 
întorseră la stăpânulu lorii. El îi făcură călătorului nos
tru următorele împărtășiri:

„După-ce ceti scrisorea, împăratulu se năcăji gro
zavii de tare. Elu chemă îndată pe subcomandanții și 
pe oficerii săi și înaintea întregei adunări ne puse să-i 
istorisimu ancă odată tdte, ce le făcuse Sambuzi. După-ce 
isprăvirămă, Mtesa vorbi astfelă: Vedeți voi, cum ămeniî 
mei își bătu jociî de cinstea mea și de numele meu?... 
Ii voi arăta cu însă lui Sambuzi, că nu trebue să se 
joce cu Kakaba . . , Săruți, disc elu cătră mai marele 
gardei sale, du-te cu ostașii tăi în țera lui Sambuzi 
si l-o ocupă, eră pe elu să mi’lu aduci ferecată în 
lanțuri!“

I

Pe când Kacece se întorcea la stăpânulu Bău cu 
o scrisore din partea lui Mtesa, elu întâlni o cotă de 
ostași, cari îlu duceau pe Sambuzi legată cu lanțuri la 
reședință, unde îlă așteptau pedepsele cele mai aspre.

In scrisărea sa impăratulu îi făgăduia prietinului 
său Stanley, la casă când ar fi voită să se întorcă pen
tru a doua 6ră la Iacă, 100,000 ămenl cu cei mai buni 
generali ai săi spre întovărășire.

Demonstrația au inscenat’o oficerii austro- 
ungari, oficerii armatei comune, și n’au inscenat’o ca 
6meni privați, ci la provocare mai înaltă. Și la 
acâsta demonstrațiune politică antimaghiară iau 
parte tocmai oficerii acelei armate comune, des
pre care voescă cu totu adinsulu să ne facă să 
credemă, că este și ungurâscă. In Oșorheiu, 
cândă cu rădicarea statuei generalului Bem, hon- 
veȚiloru maghiari regesci le-a fostă interzisă 
de a se presenta la festivitate; li s’au cțisu că 
Bem n’a fostă generală de honvezi maghiari 
regesci. Hentzi a fostă generală austriacă, nu 
austro-ungară. Cum au cutezată dâr oficerii ar
matei a lua parte la acea demonstrațiune? „Egye- 
tertes“ crede că acâstă „demonstrația“ s’a făcută 
fără soirea br. Edelsheim, comandantulă arma
tei, și aștâptă dela acesta deslușiri și satisfacțiune.

Studenții maghiari au hotărîtă să facă contrade- 
monstrațiune, să’șl bată jocă de generalulă Ianski și pe 
mormăntulă lui Hentzi să depună o cunună de căpă, 
rupendă pe celelalte. Generalului Ianski, care vorbise 
la mormăntulă lui Hentzi, i-au spartă ferestrile, înaintea 
edificiului comandei generale au făcută larmă mare. 
Comandantulă de corp. br. Edelsheim-Gyulai a declarată, 
că la mormentă nu s’a făcută nici o demonstrația politică. 
Studenții au aruncată în mormăntulă lui Hentzi cu ouă 
stricate. Oficerii suntă f6rte agitați.

Complofalu contra prințului Alexandru.
Partida oposițională din Bulgaria se scie că 

lucrâză împreună cu agenții ruși, ca să îngreuieze 
posițiunea prințului Alexandru atâtu față cu po
porule, câtă și față cu Rusia. Terenulu celu 
mai favorabilă de lucrată pentru oposițiune e Ru- 
melia ostică, unde îșl are pe partea sa și pe na
ționalitățile nebulgare, pe care actualulă guvernă 
bulgară le-a amărîtă cumplită, dedrece adminis
trațiunea bulgară încă de acum a începută a nu 
le mai respecta limba.

Agitațiunile rusescl s’au dată din nou pe față 
cu ocasiunea călătoriei prințului Alexandru în Ru- 
melia, printr’unu complota contra sa, ce s’a des
coperită în Burgas. liltă ce i se comunică din 
Filipopolu fdiei „Pol. Korr.“ despre acestă faptă :

Țăranulă Michailov fu chemată de Garonov, con
ducătorul oposițiunii din Burgas, în acestă orașă și asistă 
la întrunirea secretă, care s’a ținută în nâptea de 5 (17) 
Maiu în casa lui Garonov sub președința căpitanului rusă 
Nabokov, care servise mai ’nainte în miliția rumeliotă. 
La adunare au luată parte: ună preotă muntenegrână, 
doi alțl Muntenegreni, patru Bulgari și încă alte multe 
persone necunoscute.

Se hotărî, ca să prindă viu pe prințulă cu ocasiu
nea călătoriei sale dela Slivno la Burgas în localitatea 
Kamcikdere între Aitos și Burgas, âr dâcă acestă plană 
n’ar isbuti, să-lă omore dintr’ună locă ascunsă. Pentru 
esecutarea acestei crime erau gata 30 de individl sub 

conducerea căpitanului Nabokov. Țăranulă Michailov fu 
însărcinată să se pună cu 20 de omeni de încredere sub 
comanda lui Nabokov. Pentru casulă când n'ară isbuti 
să facă ceva în Kamcikdere. se hotărî să prindă pe prin
cipele la intrarea sa în Burgas și să lă ducă pe mare. 
Ministrulă Karavelov și prefectulă să fie uciși. Conju
rații avău de gândă să provdce prin acăsta o revoluțiune, 
să producă turburărl în tată țera și apoi să cheme pe 
Ruși ca s’o ocupe. Mai departe se hotărî, să trimătă la 
6 (18) Maiu pe doi Greci la Achiolo și Carnabad, ca să 
distrugă firulă telegrafică. Toți conjurații trebuiră să jure 
înaintea preotului muntenegrână, că voră ține secretă 
afacerea. Toți conjurații suntă arestați. Intrâga popora- 
țiune de amândouă părțile Balcanului suntă consternați 
de acăstă lașă procedere a conjurațiloră.

Privire istorică asupra trecutului politicu- 
socialuși naționalii al „Ducatului Bucovina1'.

(Urmare.)
Vasiliu DonicI, Georgiu Crăciună, Androrache Grio- 

rosă (în comuna Ioncăuți), Vasiliu Chîrste, Mateiu Mo- 
horîtu, Iacobă Moțocă (în comuna CabeștI), Mitesculă, 
Dumitrașu Chiva, Gligorașu Pentesculă, Marița Carpu, 
Ursache Tudanu (în comuna Costeștî-Cabești), Sandulă 
Racoce, Lupașculă, lonă Cornea, Ionă Âmblătoriu, Ionă 
Ciobanu, Simeonă Ioncesculă, Petrea Muntenu, Gligorașă 
Lica, Penteleiu Clivană, Georgiu Isculă, Grigorașă jChifra, 
Donicî, Lazară Penteleiu, Vasiliu Sorocânu, Dumitrașă 
Drumulă, Grigoriu Jianu, Titiana Telegă, Ionă Barbulă, 
Catarina Cosmiță (în comuna Costeștl-Găbești), Ionă și 
Maria Vereha, Georgiu Seretănu, Elia Mesianu (în co
muna ComăreștI), Zota, Costinu (în comuna Chișălău), 
Irina Crețulă, Șcraba, Costașu, Bățulă, Greculă, Buliga, 
(în comuna Lehuceni), Constantină Șahină, Alexandru 
și Vasiliu Slîrcea (în comuna Lucavița), Demetriu Naculă 
(în comuna Ostra), Onciulă, Slurza, Scalată, Giurgiu- 
vanu (în comuna Putila), Teodoră Coșanu, Demetriu 
Strișca (în comuna Zelenău), Paraschiva Jianu (în co
muna PedecăuțI), Mihaiu Turculă (în comuna Pohor- 
lăuțî), Paraschiva Potlogă (în comuna Rohozna), Ilinca 
Căpșoia (Capșa), Mihaiu Nuțulă, Maria Mihovanu, Ionă 
Popesculă, Constantină Țintă, Ioniță Cuparencu, Georgiu 
Isaru (în comuna Stăneșll pe Ceremușu), Ilinca Brâncjă- 
niță (în comuna Sadagura-Bohozna), apoi familiile; Po- 
penchiu, Șerbană (astădl Șerban-ovschi), Negoiță, Sam- 
sonă, Bobela, Petrașco, Grigorce, Vasilco etc. etc. totă 
nume de familiă nobile române, carele îșl au proprietă
țile sale strămoșescl pe teritorulă astăzi slovisată dintre 
Nistru Ceremușu și Prută său apropiarea loră.

Și scoborându-ne la poporulă de rendă nenobilă 
au nu aflămă noi în cea mai mare parte nume româ- 
nesci? Ba încă mai multă, au nu aflămă noi, cumcă 
toți cei bătrâni dintre ei vorbescă încă și pănă astădi 
românesce, deși generațiunea tânără, adecă fiii și nepoții 
loră pară a nu cunosce românâsca de felă și, durere, se 
servescă de ună idiomti străină slavă ? Au doră nu se răgă 
Rezeșii dintre Nistru și Prută ca preotulă din comunele 
loră să li celebreze sfânta liturgiă în limba loră stră- 
moșăscă română și nu o facă acăsta chiar și comunele 
întregi din acele părți, poftindă pe preoți să le cetescă 
în biserică și la funcțiuni românesce, declarândă și ar- 
gumentândă, cumcă ei cu totă desnaționalisarea loră 
încă totă pricepă mai lesne limba românescă bisericăscă 
decâtă pe cea slavă din cărțile bisericesc!? Și au doră 
Rezîșii din acele părți nu se simtă rău ofensați în mân
dria și consciința loră, decă îi crede și-i declară cineva 
de Slavi? Au dâră nu răgă ei, și multe comune din 

acele părți, ca învățătorii dela scolele loră poporale să-i 
învețe pe copiii loră carte românăscă eră nu rusăseă, și 
au dără nu mergă spre acestă scopă adeseori chiar de- 
putațiunl întregi pănă la inspectorii școlari districtuali?

Nu credemă cumcă s’ar pute fa fia ceneva, carele să 
voiescă seu să se încerce măcară a nega adevărulă cu
prinsă în întrebările de mai susă, — căci dâcă ar face-o 
acăsta ar dovedi, cumcă nu este amică ală adevărului!

Decă trecutulă durerosă a favorisată și a înlesnită 
lățirea slavonismului galițiană în Bucovina năstră, apoi 
acesta ni-o putemă explica tarte lesne din împrejurările 
și situațiunea de atunci, în cari se afla țâra năstră și 
dimpreună cu ea poporulă și biserica nășiră!

Politicesce și administrativă alipise guvernulă vie- 
neză țâra năstră cătră învecinată Galițiă, declarândă Bu
covina ca cercă ală Galiției, și anume: dela 1 Noemvre 
178Q pana la 4 Martie 1849.Faptă, prin care să ni
micise tăte drepturile, tăte privilegiile, tată autonomia, 
c’ună cuvântă tătă puterea de viâță a țării năstre; faptă 
de tristă memoriă, prin carele mândra Bucovină ajun
sese fără voia și scirea sa în deplina și vitrega stăpânire 
a Galițianiloră! faptă durerosă, carele curma deodată 
fiă-cărui fiu ală țării calea de a mai pută ajunge la vre 
ună postă în țera sa propriă, căci administrațiunea po
litică galițiană îșl dase în tăte mâna cu administrațiunea 
bisericăscă galițiană, și dicândă acesta, 4icemd totodată, 
cumcă administrațiunea politică galițiană își dase mâna 
în tăte și cu administrațiunea școlară galițiană, de unde 
urmă ca consecvență, că fiii Bucovinei nu mai putâu în- 
căpâ în funcțiuni nici administrative nici judecătoresc! și 
nici școlare, căci unde nu-i putea împedeca admnisitra- 
țiunea politică galițiană, acolo îi împedeca consistoriulă 
metropolitană galițiană, căci acesta dispunândă întru tăte 
asupra scoleloră, desființa cele mai multe seăle poporale 
naționale, și anume prin o manevră indirectă, adecă 
desrădicândă în annlă 1793 pentru Bucovina legea o- 
bligătăre de instrucțiune, deșertândă prin acesta metodă 
scolele naționale de școlari și ca consecvență naturală 
și neevitabilă desrădicândă scălele și pre învățători, cari 
toți fusese aduși din Transilvania și Ungaria și erau de 
confesiunea ortodoxă - orientală și de naționalitate ro
mână ! I

Apoi nu crea scoli în țâră decâtă numai acolo 
unde îi convenea și totă numai scoli confesionale papis- 
ășescl (romano-catolice,) așa încâtă nici ună fiu ală bi- 
sericei și țării năstre nu pute să ocupe pe atunci nici 
celă mai mică postă școlară, — ci fiii bisericei nâstre 
erau siliți, dică voiau se ajungă la elu, se-și lapede le
gea strămoșdscă și se se declare formală de romano-cato- 
lici seu celu puțină de greco-catolid, — se se lapede de 
legea și biserica sa și cu acesta și de națiunea sa!! Așa 
încâtă din .status quo ante,“ eu carele se anexase Bu
covina cătră Austria, nu mai rămăsese nimica!

_________ (Va urma.)

DIVERSE.
Totdâuna comerciantă. — Ună domnă: „Eu ceră 

mâna uneia din fiicele d-văstre!" — Fabricantulă de ți
gări: »Prea bine, poftiți pe cea stătută, său una mai 
tăricică, său pe cea importată din pensionată ?“

‘) Acestă a fostă întâia 6ră. Adoua-oră se alipise politi
cesce Bucovina cătră Galiția în 22 Aprilie 1860, însă numai 
până la 25 Augusjttt 1860, căcî. intervenind^ Românii Bucovi
neni (nobilimea, preoțimea și poporulă) fii dislipită âră-șl de Gali- 
ția și declarată de autonomă. — Judecătoresce însă atârnă încă și 
astă-dl de ea, fiindti instanța II în Liovă 11!

Editoră : Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

Deși călătorulu nostru ora câtă se pote de re
cunoscătorii în inima sa pentru acestă propunere marini- 
m6să, totuși făcuse cu Vaganda esperiențe prea triste, 
ca să se încredă din nou loră și să primâscă oferta 
împăratului. Elă îi scrise acestuia o epistolă, în carc-i 
spuse fără nici o ocolelă totă adevărulă, îi mulțam! 
pentru prietinia arătată și-î cjise rămasă bună pentru 
cea mai de pe urmă 6ră.

CAPITOLUL!) XII.
La NilulQ Alecșandrel. — Regele Rumanika din Karagve. — Baia 
Mtagata. — Stanley face o cură, care nu-I priesce. — Composiția 
apei minerale. — In magazinul^ Iul Rumanika. — Fometea din 
Usui. — Și »Bull< se prăpădesce.— întâlnirea cu una aventurieră 

temută, care lui Stanley nu i se pare așa de grozavă.
Acum călătorulu nostru era erăși numai cu Vang- 

vana și cu Vanyamvezi săi, și se simția fericită, că nu 
mai atârnă de voința unuia și altuia, ci pote să le facă 
tăte după placulă său. Elu se îndreptă spre sudu și 
ajunse în curend la Nilulă Alecșandrel, care este rîulu 
celă mai mare, ce se varsă în laculă Victoriei și care 
are o lățime de 520 metri. Apa lui este forte limpede 
și în cât-va îu cotarea ferului.

Indigenii nu voiau să’lu lase pe Stanley, să trecă 
peste elă, până nu va, da ore-care vamă mai marelui 
loră. Stanley nu voi să dea ascultare acestei cereri și 

indigenii, vădendă că n’au încătrău, îlu lăsară să trâcă 
și fără vamă.

Călătorii noștri se aflau acum în țâra Karagve. 
Ei ajunseră în 25 Februariu 1876 la tergulu Kafurro, 
în care se aflau mal mulți neguțători arabi bogați, cari 
se așezaseră aici pentru întregă viața loră. Aceștia’lă 
primiră pe Stanley în chipulă celă mai prctinescă.

îndată după sosire călătorulu nostru făcu o visită 
regelui Rumanika din Karagve, care este tributară îm
păratului. Regele, unu bărbată de o mărime deosebită, 
— Stanley abia-i ajungea până la umeri, — era îm
brăcată cu o față de plapomă roșiă. Copii săi vioi și 
sănătoși aveau îmbrăcăminte și mai slabă.

„Mărturisescă,“ dice Stanley, vorbindă despre domni- 
torulă din Karagve, „că chiar dela prima vedere Ncgrulă 
acesta bună de inimă și cu o purtare câtă se pote de 
demnă făcu asupra mea întocmai împresiunea unui pa- 
triarcă crcștincscă seu a unul sfântă, a căroră aducere 
aminte o cinstesce biserica din timpuri străvechi. “

Rumanika își esprima bucuria, ce l-o făcuse că
lătorulă nostru, venindă să-I cerceteze țera. Elă i 
spuse, că ostcnola nu-i va fi în zadară, de 6re-ce Ka
ragve are multe lacuri, rîuri, munți și isvâre calde, 
turme nenumărate, venată din destulă și păduri mari 
do banani.

(Va ruma.



Nr. 109. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OursuJu la bursa de Viena
25 din Maiâ st. n. 1886,

Rentă de aură 4°/o • • • 105 65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.— 
împrumutul^ căiloră ferate

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

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 118.—

Bonuri rurale ungare . . 105.30 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.30
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................ 105 30
Bonuri cu cl. de sortare 105.30 
Bonuri rurale transilvane 105 30

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

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

ung................................. 119 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.40 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.35
Renta de aură austr. . . 117,35 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 876 —
Act. băncel de credită ung. 290.50 
Act. băncel de credită austr. 284 60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei . . . . • 5.95
Napoleon-d’ori .... 10.04
Mărci 100 împ. germ. . . 62.05 
Londra 10 Livres sterlinge 126.75

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 12 Maiă st. v. L886.

Cump. vând.
Renta română (5%). 90— 91—
Renta rom. amort. (5%) 941/, 95—

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

» „ „ (5%; 1 . 87*/ a 87Va
> > urban (7°/0) 99Va 100—
• » (6°/oi1 . 91— 92—
> > (5°/0) • ■ 82— 82 V2

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

CursuliT pieței Brașovă
din 25 Maiă st. n. 1886

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.67 Vend. 8.70
Argint românesc . . . . . . • 8.60 > 8.65
Napoleon-d’ori................. . . • 10.00 * 10.03
Lire turcescl..................... . . • 11.27 * 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.90 > 5.94
Scrisurile fonc. >Albina* . . > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 123.— • 124.—
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

r A V IS.
Am onore a încunosciința pe Onor, publică, 

XX că în grădina mea din .,Decilulu Spirit* ‘ vis- 
jS ă-vis de ,.llohe Warte“ am înființată o res- 
XX taurațiune și

XX

clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totă 
comfortulu.

X

O Me voiu sili a mulțămi totdeuna cu beu-
XX turî bune și mezeluri gustose pe Onor, publicR, 

pentru a cărui sprijinire me rogu cu totă stima 

| 0-3) (Spuderca.

Restauratiune si hală de bere.
! J

Omnibusulu hotelului la gară.
Uniculu. hotelu,

comfortabilu din cetate în apropierea pieței.

R. BARTHA.

Mersulă trenuriloră
pe linia Predealâ-Budapesta și pe linia ’JTeâiișii-AB’adîi-Sfcgidapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

JPredealii-Budapesta Budapesta—IPredealii

BucurescI

Predealu (
(

Timișă

Brașovtt

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușifi 
Aiudă

^Vințulă de susă 
Ui6ra! 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbSu
Aghirișă
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-marc

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena

Trenă 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7 34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

3.00

Trenii 
omnibus 

________

Trenă 
omnibus

I
7.451

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
104
1.30
1.39
2.07
3.03
5.08
5 35

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladăny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Agliiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uidra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușfi 
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic.
Mediașă 
Elisabetopole 
SigișGra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

(
(

susă

Brașoviî

Timișă

Predealu
BucurescI

(
(

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenii 
omnibuE

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibua

— — — 1
—

6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
10.37 3.44 7.29 9.11 11.40

1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 -
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 •—
— — 4.36 6.24 —

10.01 — 5.05 6.43 —
1026 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26 —
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1 48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 - -
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —
4.45 — — 12.18 —
5.05 — y -- 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

1

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

Teinștt- .1 radii-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă, Trenă
omnibua omnibus persâne peradne fl.ee cleratu omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _—

Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 „ , . f 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradik 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
Branicica 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 — «.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
BSrzova 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 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradd 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 | Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Aradd-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus peradne persâne persâne omnibua omnibua

Aradft 6.00 8.18 ftimeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 '4.40
Orczifalva 7.38 — 9.2C Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6.07
TImișdra 8.42 — 1009 Petroșeni — 4.04 6.39

Timișdra-Aradd Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenu Tronft
persdne peraono omnibua omnibua omnibua de pers.

Tâisiîsdra 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 —
Aradfit — — 7.40 Simeria 10.53 1,35 —


