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Brașovîi 15 MaitL 1886.
Cetimti în 16ia guvernamentală din Clușiu 

„Kolozsvâri Kozl0ny“ de Duminecă, 23 Maiu n. 
următdrea fdrte caracteristică notiță:

„Agitate, pănă la tromi. Câteva femei ro
mâne au liotărîtiî să înființeze în Sătmaru o „Re- 
uninne de femei române.11 Statutele acestei reu
niuni însă n’au fostu aprobate, pentru că con- 
foruiu raportului viceșpanului esistă destule reu
niuni de femei în comitate și cu deosebire reuni
unea de industriă a femeiloru din acestu comitatfi 
primesce cu brațele deschise ori-ce membre, așa 
că nu e nici o lipsă de-o separație ne ca cea pro
iectată. „Gazeta Transilvaniei“ comunicând!! a- 
cum rescriptulu ministerialii, provdcă pe memo
ratele dame, a cărora conducătdre este Ana Bilțiu 
născ. Ev dos, ca să mergă să se plângă la Majes- 
tate. „Gazeta11 scie bine, că alu nostru domni- 
toru-rege constituțională nu va lucra în contra 
mersului legei, i-ar plâcă însă să pdtă folosi și 
pe femei pentru demonstrațiuni nebasate.11

Minunați 6meni mai suntu cei dela „Kolosz- 
vâri Kozlony11. Păcatu că pe șoviniștii maghiari 
îi absorbii așa de multîî „demonstrațiunile11 de 
totiî felulu, încâtă n’au răgazu de-a apreția cum 
se cuvine deșteptăciunea celoru dela acăstă fdiă, 
căci de siguru nu i-aru mai lăsa să-și părdă 
timpulu cu notițe neînsemnate ca cea de susu, ci 
i-aru învita să ocupe catedra de teoria și de 
dreptulu constituționalii la universitatea din Clușiu.

Mărturisim!! că mintea ndstră nici că p6te 
cuprinde o înțelepciune așa de adencă, ca aceea 
ce-o desvdltă cei dela „Koloszvâri Kozlony11 în 
materia de constituționalismu, și, dăcă amu pută-o 
cuprinde, amii trebui să credemb că amii trăită 
pănă acum într’o primejdidsă rătăcire.

Noi, cu mintea ndstră de 6meni, cari n’amu 
mâncată înțelepciunea cu lingura, eramîi până 
acum de părere, că într’unu stătu constituțională 
este lege ceea ce stabilescu corpurile legiuităre 
și sancționăză Suveranulu, ăr miniștrii suntă res
ponsabili pentru respectarea și păzirea legei ast- 
felu aduse. Cei dela „Kolozsvâri Kozldny11 ne 
luminăză însă, că în Ungaria este, lege numai 
ceea ce ordonă miniștrii. Ordonanțele și decisi- 
unile d-lui Tisza le numescu ei „mersulă legei“ 
și pretindă, că domnitorulă-rege constitulională 
nu va întreprinde nimică în contra acestui mersă.

Are dreptate „Kolozsvâri Kozlony,11 dăcă 
crede că atâta amă învățată și noi, că domnite- 
rulă constituțională nu p6te lucra în contra le- 
giloră. De unde își ia însă ministrulă dreptulu 
de a lucra în potriva legiloru și a constituțiunii ? 
Din răspunderea ce-o are față cu parlamentulu ?

Din vorbele lui „Kol. Kozl.11 s’ar pără în 
adevăru, că d-lă Tisza ar lua asupră-și o gravă 
răspundere față cu corpurile legiuitdre maghiare, 
dăcă ar da voiă să se înființeze în comitatulu 
Sătmarului, -unde suntu totă numai reuniuni ma
ghiare, și o reuniune de binefacere a femeiloră 
române.

Așa trebue să fiă, căci ministrulă în res- 
scriptulu său nu dice, că legea opresce formarea 
unei asemenea reuniuni, ci 4’ce numai că suntu 
destule reuniuni maghiare și deci nu mai trebue 
și una română.

Dăcă așa este, atunci nu’nțelegemă de ce 
ne mai vine „Kol. Kozl.11 cu constituționalismulă 
și de ce voesce să bage, în contra principiiloră 
constituționale, și pe domnitorulă-rege în com- 
plotulu ce l’a urzită șovinismulă cu scopu, ca 
să oprăscă esercitarea egală a drepturiloră cetă- 
țeniloru de naționalitate română din acestu stată ?

Noi, cari în încăpățînarea ndstră nu putemă 
înțelege nicidecum „mersulă legii11 după cum 
îlă înțelegu cei dela „Kol. Kozl.“, scimă una 
și bună, că adeca domnitorulă nostru constitu
țională trebue să stea deasupra partideloru și nu 
p6te țină contă de poftele Unguriloru din Săt

maru, cari voescu să înăbușăscă desvoltarea cul
turală a Româniloru de acolo.

Mai presusă de tăte însă, domnitorulă nostru 
nu păte permite, ca miniștrii săi, călcându legile 
sancționate și constituțiunea țării, să creeze o 
stare dc adâncă nemulțumire în -țâră și să peri
cliteze astfelă pacea internă a statului.

De aceea îndemnămă din nou pe -femeile 
române din Sătmară să mârgă la treptele tro
nului și să caute acolo scută și apărare în con
tra încălcării drepturiloră loră cetățenescl.

Blasiu Or ban vorbi contra proiecteloră guvernului. 
Ministrulă de comunicâțiă Kemeny se mărgini a 

lămuri cheltuelile în plus ale resortului său, aruncândă 
t6lă vina pe direcțiunea căiloră ferate sub Tolnay, căruia 
îi. impută disordine, negligență, nepunctualitate și ușurință 
în administrarea baniloră.

Ludovică Bottlik vorbi aspru contra ministrului 
Kemeny. Nu e îngrozitoră, dise elă, când ună ministru 
se apără în comisiunea financiară cu aceea, că n’a avută 
cunoscință despre abusurl, cum Ie numesce elă cheltue
lile în plus de milione ? Acâstă mărturisire aruncă o 
tristă Inmină asupra organeloră speciale ale guvernului, 
căci e faptă cunoscută, că direcțiunea căiloră ferate a 
ostă totdeuna așa organisată, încâtă în ea totdeuna a 
avută locă câte ună organă ală ministerului de finance 
.și de comunicațiune, și prin urmare ministerele putâu să 
aibă cunoscință despre afacerile curente. La căile ferate 
se potă ușoră cruța milione. Acusațiunea de grea ne
gligență cade numai asupra guvernului. Chiar vorbele 
raportoriloră, că așa ceva nu se va mai întâmpla în vii
toră, conțină o aspră condamnare a procederei minis
teriale. (Va urma.)

RSspunsulti la interpelarea lui Zay.
Ministrulă de comerciu Szechenyi a răs

punsă la interpelarea deputatului Zay, privitdre 
la ruperea negociăriloră cu România, următdrele:

Spre a răspunde la întâia întrebare voiu expune pe 
scurt mersulă negociăriloră și voiu arăta ce punctă de vedere 
a adoptată guvernulă, ce am voită să dobândimă și în 
fine care a fostă causa rupturei. Când veni vremea d’a 
se negocia asupra noului tractată, guvernulă se hotărî 
d’a arăta cea mai mare bună-voință, care ar fi în acordă 
cu interesele nâstre, spre a ajunge la încheiarea unei 
convențiunî și a nu se arunca asupra guvernului ungară 
vina, decă negociările nu voră da nici nnă resultată. 
Acesta era punctulă de vedere ală guvernului în privința 
negociăriloră. Dâr în privința tractatului elă a fostă celă 
următoră: ca, mai’nainte de tote, să se garanteze în no- 
ulă tractată că nu se voră mai întâmpla tâte acele abu- 
surl, șicane și pedicl nemotivate, contra cărora nu se 
luaseră pâte destule garanții în vechia convențiune; a- 
câsta voiamă eu neapărată să dobândescă. Spre a do
bândi acâsta, eram din parte-mi dispusă, în privința im
portului de vite, pe .care România pune o mare greutate, 
să acordă înlesniri întru aceea, ca să se arate într’o lege 
positivă jsâu într’ună aranjamentă positivă când este per
misă importulă de vite în Ausțro-Ungaria și cândă nu. 
Adică declaraiu că sunt gata a încheia o convențiă ve
terinară, ca o favâre pentru casulă când România va 
pută dovedi: că în România epizootia nu se desvâltă de 
la sine, că România are aceleași legi veterinare ca și 
noi, că ea aplică aceste legi totă atâtă de energică și de 
punctuală ea noi. Cu aceste trei condițiuni declaraiu că 
sunt gata a încheia o convențiune veterinară cu Româ
nia, asemenea cu aceea ce esistă cu Serbia. Prin acâsta 
am arătată cea mai mare concesiune, și pe care o parte 
a Camerei o va găsi negreșită prea mare.

Ca răspunsă la acâsta, România voi să ne refuse 
clausa națiunei celei mai favorisate, sâu să întindă favo
rurile ei celă puțină asupra unoră articol!, cari erau toc
mai cei mai puțină însemnați. Afară de acestea ea pre
tinse să i se acorde scutirea vamală pentru vite și ce
reale. După cum vedeți, aceste condițiuni nu puteau fi 
admise ca basele unui tractată. Și fiind-că am dată 
delegațiloră noștri instrucțiuni că nu putemă primi aceste 
condițiuni, guvernulă română declară, că ar fi păcată d’a 
urma negociările, și din astă causă ele au fostă natural- 
mente întrerupte. Ce privesce presentarea acteloră în 
acestă privință, credă că, după ce am espusă francă 
mersulă negociăriloră, este de prisosă presentarea loră.

La întrebarea a treia nu potă răspunde decâtă că 
noi, cu tâtă bună-voința ce amă arătată, nu putemă privi 
altfelă negociările decâtă ca întrerupte. Eu credă însă, 
din punctulă de vedere ală demnităței monarchiei... (Stri
găte dela extrema stângă: ,A Ungariei, âr nu a monar
chiei.»)... Dați-mî voie: eu sunt ministru ungară, ca 
ministru ungară și ca cetățână ungară eu recunoscă mo
narhia. țiică, că nu este cu putință a lua eu inițiativa

Starea financiară, a Ungariei.
(Desbaterile asupra crediteloră suplimentare.)
Iu Nr. 105 din 10 (22) Maiu c. ală foiei nâstre, 

o corespondență din Pesta ne-a arătată în trăsuri gene
rale starea financiară a statului ungară și cetitorii noștri 
s’au putută convinge, că aceslă stare e forte critică și 
că, dâcă deficitele voră cresce și de aci înainte ca pănă 
acum, statulă e amenințată de ună strașnică falimentă.

Lăsămă de astădată să vorbâscă chiar Ungurii des
pre politica financiară a guvernului loră, dândă ună re- 
surnath despre desbaterile din dietă, începute la 14 Maiu 
n. c. asupra proiecteloră, prin care guvernulă a cerută 
să-i voteze dieta bani, ca să-și acopere deficitele aniloră 
trecuțl.

Desbaterea au deschis’o raportorii Ladislau Lukacs 
și Alexandru Hegediis, cari n’avură încătrău și trebuiră 
să recunâscă, că se comită neregularitățl în adminis
trarea financeloră, că e defectuosă controlulă și ținerea în 
evidență din partea autoritățiloră supreme însărcinate cu 
acestea; dâr se încârcă să dovedâscă că deficitele nu 
numai suntă folositâre, ci și necesare. Straniu folosă !

Oposiționalulă Ignatz Helfy descrise eu cele mai 
negre colori situațiunea financiară și propuse: deârece 
deficitulă trece peste 27-6 miliâne, că guvernulă de ani 
calcă cele mai fundamentale drepturi ale legislațiunei, 
dreptulă bugetară, prin cheltuelile în plus fără nici o 
sistemă, sporindu-le mereu, așa că situațiunea financiară 
a luată ună caracteră amenințătoră, care să-șî esprime 
dezaprobarea sa asupra procederei guvernului și să nu-i 
vo'teze sumele cerute pentru acoperirea deficiteloră; mai 
departe camera să numâscă o comisiune parlamentară 
care s.ă facă cercetare și să lămurâscă situațiunea finan
ciară a țării. In cursulă discursului său întrebă: cum 
de guvernulă față cu asemenea fapte mai are cutezanța 
a sta în fruntea afaceriloră?

Ministrulă de finance Szapary arătă, că estinderea 
rețelei căitoră ferate a pricinuită cele mai mari cheltuell 
dâr speră, că nu se va mai întâmpla acâsta. Intrâga îm
povărare anuală ce va mai fi necesară în acestă ană și 
în 1887 va fi de 3 și jumătate miliâne. Acestea nu se 
voră acoperi prin sporirea dăriloră, ci prin scăderea in- 
vestițiuniloră și prin mai marea esploatare a afaceriloră 
statului și a monopoluriloră. In viitoră prin urmare 
se va urma principiulă restrîngerii cheltueliloră, âr nu 
ală sporirii venituriloră.

Ferdinandă Horanszky, oposițională moderată, 
condamnă politica financiară a guvernului, care constă 
numai în sporirea dăriloră și în facerea de datorii, car’ 
au adusă o stare chaotică, o catastrofă. Guvernulă se 
află în nevoiă financiară și e caracteristică, că aruncă 
responsabilitatea pentru acestă stare în spinarea căiloră 
ferate. Guvernulă vrea să mascheze situațiunea. Căile 
ferate n’au înghițită creditele votate, și cu tote astea gu
vernulă le-a cheltuită pentru alte scopuri. Guvernului 
îi trebue bani, dâr oratorulă nu’i pâte vota nici ună 
bană cu bună consciință. Când am imputată guvernului 
că rău mergă lucrurile cu căile ferate, ministrulă și se- 
cretarulă de stată au respinsă imputările cu indignațiune 
dâr âtă că faptele ne dau dreptate. Guvernulă a sciută 
de tăte. Nu căile ferate suntă causa releloră financiare, 
ci politica financiară fără capă a guvernului, care caută 
să amețâscă țâra. Datoriile au crescută colosală și nu 
pricepemă cum mai stă în oficiu guvernulă, care de 10 
ani de 4>le sporesce mereu dările. Unui asemenea gu
vernă ușuratecă nu i se polă încredința bani. Oratorulă 
propune să se respingă preiectele și să se alegă o comi- 
siupe parlamentară, care să facă investigațiune.
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pentru continuarea negociărilorâ. Cândă nisce asemenea 
demersuri ar fi întreprinse de România, le-ași primi cu 
bucuriă, căci consideră o stare de lucruri întemeiată pe 
tractate ori-cum mai preferabile decâtti ună răsboiu va
mală, —

La a patra întrebare răspundă, că nu potă s’o con
sideră starea fără tractată ^altfelă decâtă ca ună răsboiu 
vamală. Ună răsboiu vamală, după a mea părere, nu 
p6te fi de folosă nici pentrn o parte, nici pentru cea
laltă. Eu vădă în faptulă;k că în acești din urmă timpi 
România a stabilită ună astfelă de tarifă generală va
mală, care lovesce fdrte aspru provenințele austriace și 
ungare, semne premergătore despre ună ffrrte cruntă res- 
boiu vamalii.

Spre a răspunde acum și la a cincea întrebare, 
declară, că ne vomă sforța, în acestă răsboiu vamală, 
să dămă ajutore seridse aceJoră lamuri de industriă, pe 
care le va vătăma, și să luămu chiar inițiativa d’a para- 
lisa acăstă vătămare.

In orice casă credă, că, chiar atunci cânn răsbo- 
iulă vamală ar începe cu totă furia, vomă resimți și 
noi jicnirile lui, der vomă avi și foldse, er România de 
sigură va suferi cele mai mari pagube din causa răsbo- 
ului’vamală, și de aceea credă, că ea va face cele dân- 
teiu demersuri spre a se reîncepe negociările pentru în
cheierea unui tractată comercială

Cartea verde a României.
Protocâlele conferințeloră pentru încheiarea tracta

tului de comerciu intre Austro-Ungaria și România.
Ședința 4-a, 22 Aprilie 1886. Delegații români 

după ce au luată instrucțiunile guvernului nostru reîno- 
iescă declarațiunea făcută de denșii în ședința prece
dentă, privitoră la clausa națiunii celei mai favorisate și 
prin care propună cajn locă d’a se esclude în modă 
absolută aceea clausă, să se hotărască, ca „ori ce fa- 
văre acordată în cursulă convențiunei unei a treia pu
teri să se reflecte și asupra părțiloră acum contractante, 
în schimbă de avantaje equivalente.»

Delegații austro-ungari ar vră să scie dică guver- 
milă regală e hotărîtu a refusa Austro- Ungariei clausa 
națiunei celei mai favorisate chiar atunci când tâte fa
vorurile ce ea reclamă ar fi acordate.

Delegații români răspundă, că voră supune cestiu ■ 
nea guvernului loră.

Delegații austriac! susțină principiulă gareloră co
mune, cum există la Predeală și IțcanI.

Delegații români să opună acestui principiu, după 
experiența făcută, și după incidentele regretabile întâm
plate la IțcanI. Gara comună dela Predeală există în 
virtutea unei simple înțelegeri între administrațiunile dru- 
muriloră de fieră, căci convențiune iscălită, privitore la 
acăstă cestiune, n’a fostă votată de camere.

Delegații austriac! ceră, prin proiectulă loră de 
tractată, ca guvernulă română să revoce, înainte de pu
nerea în vigOre a presentului tractată, legea română pusă 
în vigăre la 1 Aprilie 1885, lege care regulăză impositulă 
asupra alcooluriloră.

Delegații români respingă acăstă pretenție. Ei nu 
pricepă cum să păte a să pretinde ca tractatulă să aibă 
ună efectă retroactivă. Cestiunea primeloră atinge ună 
dreplă de administrație interioră, Ia care statulă română 
nu păte să renunțe.

Delegații austriacl propună atunci, ca primele ro 
mâne să nu fiă mai mari ca primele austro ungare, a 
căroră quantum va fi forte curândă fixată prin o lege 
a Monarchiei.

Cestiunea rămâne reservată.
Ședința viităre e anunțată pe a doua di.

SOIRILE PILEI.
Comandantulă regimentului nostru de infanteriă Nr.

2 d. colonelă Franciscă Benda și-a serbată eri iubileulă 

de patrud'eci de ani de când servesce în armată Eri la 
amedii oficerii regimentului în frunte cu d. generală de 
brigadă Paulă Bernat l’au felicitată în corpore, ăr’ după 
masă a fostă în onorea iubilarului dare la semnă cu premii, 
la care au luată parte toți oficerii garnisănei. Frumăsa 
serbare s’a încheiată săra cu o serenadă a musicei mi
litare. Esprimămă cu acesta ocasiune multă meritatului 
d. colonelă felicitările năstre cele mai căldurăse!

—x—
Ministrulă de interne a adresată, în afacerea în

semnării casuriloru de mârte, o ordinațiune cătră comi- 
siunile administrative, care conține următărele disposi- 
țiuni: 1) In cașuri urgente însemnările au să se facă 
imediată, er în acelea, în care se cere timpă de trei 
dile, în acestă timpă, și astfelă să se înainteze ne’ntâr- 
diată respectiveloră judecătorii cercuale.' 2) Dăcă nu e- 
sistă nici ună testamentă, însemnările să se trimetă ne
întârziată oficiului orfanală, er dăcă esistă testamentă, 
atunci să se îmâneze oficiului orfanală în copiă autentică 
împreună cu însemnarea cașului de mărte. Mai departe 
comisiunile administrative suntă provocate a observa stricta 
esecutare a ordinațiuniloră din partea organeloră însăr
cinate cu acăsta.

—x —
„Revista politică11 se numesce ună diară bimen- 

suală ce apare în Suceava sub editura și responsabilitatea 
d-lui Dr. Mateiu Lupu și adminislrațiunea d-lui S. FI. 
Mariană. Noulă diară îșl propune să apere posiția Ro- 
mâniloră din Bucovina în vieța publică și să țină viu 
simțămentulă loră de solidaritate; să apere drepturile 
poporațiunei românesc! din țeră și să combată orice mă
sură ce ar jigni interesele poporului română. Ii urămă 
noului diară viâță. lungă și succesă.

—x—
Procurorulă supremă a anunțată tribunalului de 

pressă din Pesta broșura întitulată »Cartea Cărțiloră» 
de Carolă Szini, tipărită în tipografia F. Buschmann, din 
causă că vatămă religiunea. Broșura are de scopă a 
deschide lumei ochii, înlăturândă credința în iadă și for- 
mândă unu raiu pe pămentă printr’o religiune și o so
cietate mai bună. Autorulă mai dice, că religiunile au 
adusă miseria în lume și au întunecată adevărulă. Tote 
acestea, dice procurorulă, suntă ațîțăr! în contra confe- 
siuniloră legale.

—x—
Foile unguresc! din Glușiu ne spună, că ună Sac- 

sonă din Dresda cu numele Muller, despre care se Zice 
că ar fi celă mai tare omă din lume, a dată Zilele a- 
cestea o representațiune în favorulă _»Kulturegyletului“. 
„Patrioticele foi însă spună că ori câtă de .sublimă" 
a fostă scopulă acestei representațiunl, resultatulă ei 
materială a fostă aprOpa nimică. In urmă, pentru ca 
„Kulturegyletulă» să nu rămână de rușine, Muller luă 
pușculița și începu a cerși de pe la publică.

—x—
Maialulă scolariloră român! dela scdla confesională 

gr. or. din Alba-Iul ia se va serba în 22 Maiu (3 
Iuniu) 1886 în berculă „Prater.« Inceputulă la 3 ore 
d. m. Prețulă intrării de personă 50 cr., de tamiliă 1 11. 
v. a. Venitulă curată este menită pentru fondulă șco
lară. Supra-solvirile se voră chita pe cale Ziaristică.

—x—>
Redactorulă Ziarului „Ebredjunk< din Nyiregyhaza 

i s’a intentată procesă de presă în Pesta din partea a 
optă persâne: advocatulă Zboray Bela, concepistulă mi
nisterială Dr. Bela Romy, funcționarulă de polițiă P. 
Szabo, croitorulă Rud. Alleram, liferantulă de bere An

ton Ballogh, papucarulă Iosifă Bokro, mehaniculă Ignaz 
Baumgartner"și comerciantulă P. Siller.

Demon strațiuni în Pesta.
Și Luni au demonstrații studenții din Pesta. 

Spre s&’ă se adunară înaintea universității vre-o 
200 de studențl. Rectorulu Lechneru îi povă- 
țuia, să nu turbure liniștea, fiindcă aru strica 
totu efectulu manifestațiunii de Duminecă. De 
odată se răspândi scirea, că a sosită o telegramă 
din Raabti. Ună studentă o citi: „Studenții a- 
cademiei de dreptă din Raabu salută pe stu
denții universității din Budapesta, pentru mani- 
festațiunea loru patriotică!“ După multe „Elje- 
nuri“ studenții porniră cătră cafeulă. „Ărvai.“ 
Aici îi sfătuiră doi oratori, să se liniștăscă și să 
mărgă acasă. Deși toți strigară „Eljen“ nu"i-au 
ascultatu ci urmară parolei: „La fortărăță!“ ce-o 
dădură alț! oratori. Studenții trecură în grupuri 
mici peste podulă de lanțuri la Buda, care era 
în stare completă de asediare. Polițiștii călăreți 
opreau pe toți câți nu se legitimau. Cu t6t,e 
precauțiunile aceste, totă au pututu străbate de
monstranții și cu strigătulu: „Abzug Ianski“ se 
adunară împrejurul^ monumentului lui Hentzi și in
tonară cântecul ti: „Kossuth Lajos aztizente“. Dăr 
polițiștii călăreți împrăștiară curendil pe cântăreți, 
cari se retraseră la podii. Numărulă demons- 
tranțiloru se urcă acuma la 200, caii mergâu 
strînși ca unti Zidu și strigându și fluerândii. 
Sub ferestrile casinei oficeriloru se opri mulțimea 
și aplaudă viu pe unu oratoru, care vorbea în- 
tr’unu modu odiosu contra armatei. După aceea 
se duseră tumultuanții la teatrulu naționalii. Dăr 
aici interveni poliția cu mare energiă și curăți 
stradele. . Patru fură arestați. Mulțimea se retrase 
în cafenelele dimprejuru. Pentru Marți e con
vocată o adunare de studențl în cafeulti Arvai, 
spre a hotări despre unti conductă de torțe pen
tru deputății Ugron și Szalay.

Intr’aceea cestiunea s’a adusă în discuțiune 
și în cameră. Szalay și Ugron au interpretată 
pe ministrulă Tisza de cele întâmplate, ^°endă 
Cei s’a ofensată națiunea maghiară. Ministrulă 
președinte Tisza a răspunsă, că după chiar afir
marea generalului Ianski, n’a fostă demonstrațiune 
politică; elă, ca ’n fiecare ană, a dispusă să se 
împodobâscă și să se ilumineze mormintele ace- 
loră oficeri de geniu, cari suntă îngropați acolo, 
și anume în rândulă acesta să se facă în (Jiua în 
care ei au cădutu. Acesta nu s’a comunicată prin 
ordină de (ji, ci printr’o ordinațiune. Nici n’au 
luată parte în mare ținută, șî discursulă ce l’a 
ținută n’a cuprinsă nici o alusiune politică; to- 
tulă a fostă ună actă de pietate, totă așa din 
locuri militare înalte se susține, că totulă n’a 
avută nici ună caracteru oficială-sărbătorescă și 
că nimenea dintre cei ce au luată parte n’a cre
zută, că acâsta se va privi ca o demonstrațiune 
politică- Cu tdte astea, <j.ise Tisza, nu potă ca 
să nu desemneză procederea ca necorectă și fără 
tactă, căci când cineva se află în posițiune ofi
cială, mai alesă dâcă e soldată, trebue să se fe- 
râscă d’a face lucruri,, care pricinuescă nențele- 
geri. Eu potă asigura camera, că socotescă tot- 
dâuna de o datoriă a mea a apăra simțămintele 
națiunii. Dâr potă esprima convingerea, că acâsta

FOILETONO.

Călătoria Iui Stanley prin Africa central â.
(Urmare.)

„Să cercetezi întregă țera,“ adăugă regele, „și 
după-ce vei fi vădutu rîurile, îți voi arăta alte lucruri 
și mai minunate: isvorele calde dela Mtagata!"

Stanley cutreera în tete părțile țera în adevără 
frumdsă, cercetă rîurile și lacurile — din acestea din 
urmă se află în Karagve șepte-spre-dece, — se adânci 
prin frumâsele văi și se urcă pe înălțimi. In apropie
rea lacuriloră călătorii noștri fură chinuit! de unu fclu 
de inuschitos*)  așa de tare, încâtii nu putură să închidă 
ochii de lociî peste ndpte.

*) Mușchi tos seu mosc hi tos suntu nisco țcnțarî mari do prin locurile 
cftldurosej cari pișcă grozavii dc tare.'

Mai interesantă a fostă escursiunea la baia Mtagata, 
care se află cu 56 cliilometri spre nordfi dela Kafurro. 
Rumanika îi dădu lui Stanley ca conducători 30 indi
geni. Afară de acesta călătorul ii nostru mai luă cu 
sine ancă 30 Vangvana.

De-a lungulu drumului se ’ntindoau locuri de totu 
roditdre, câtii se pdte de potrivite pentru economia de 
vite, și cutrecrate de ciredi numărdse. Păduri se ve

deau numai în cotiturile' cele mai adenci ale mun- 
țiloră.

In a doua di a călătoriei sale Stanley isbutl a 
pușca unu rinoceru cafeniă-încliisă, de o mărime es- 
traordinară.

In 15 Martie dimineța călătorii noștri ajunseră în- 
pădurea dela Mtagata.

„Loculiî, în care se află baia," scrie Stanley, „este 
acoperită eu copaci, cari în urma infiuinței aburilorft, 
ce ești din isvore, și a gradului însemnată de căldură 
a pământului au ajunsă la o mărime neobicinuită și 
suntu îmbrăcați cu frundă câtă se pote de dăsă. Sub 
umbra copaciloră coloră mari s’a desvoltată ună tufișă 
totă așa de desă de felă de felă de plante acățătore. 
Lipsa de lumină causată în cliipulă acesta în cotitura, 
în care se află baia, este de unu efectă deosebită. 
Credă, că ori cine ar venf aicea noptea și ar fi singură, 
aru crede, că se află într’ună locă vrăjită, plină de 
fantome, și ar simți ’părulă ridicându-i-se în verfulu ca
pului. Paviani de o mărime deosebită și alte maimuțe 
cu code lungi strigau și acățându-se de ramuri săltau 
aci pe unu arbore aci pe altulu, alungându-se unele 
pe altele."

Mulți bolnavi din ținuturile dc prjn prejură între
buințau isvorele, care se bucură în tdte părțile de bună 
renume. Isv6re de acestea suntă șese; apa are o tem

peratură de 43° R. și curge în basinuri de scăldată 
spațiose, căci ea se întrebuințăză și la băută și la 
scăldată.

Stanley bău în trei dile din acestă apă, vrendă 
să se convingă însuși de laudele, ce i le făceau indi
genii ca unei băuturi câtă se pote de lecuitore.

„Băui forte multă din acestă apă,“ povestesce elă, 
„dară efectulă ce’lă simții nu fu de locă favorabilă. 
Dimpotrivă îmi făcu așa de rău, încâtă după câteva 
Zile mă apucară nisce friguri de totu violente. Ceea-ce 
a pricinuită mai multă acesta, a fostă, credă eu, aerulă 
celă umedă și nesănătosă, ce ești silită să’lă inspiri la 
baia, despre care c vorba. Singurulu folosu, ce l’am 
avută din escursiunea la baia africană, a fostă, că în 
fiecare diminâță și în fiecare seră mă scăldam, câtă 
îmi era voia. Acelora, cari sufere de bdle dc piele, le 
este de mare folosă baia acesta, de 6re-ce curăță tru
purile, care dc altfelă nu suntă de locă îngrijite. In 
decursulă ccloră câteva dile câtă rămaserămă aici, vă- 
durămă vcnindtî și plccândă cete numărdse de indigeni. 
Ei își petreceau scăldându-sc și odihnindu-se, jucându 
și cântândă în felulă loră primitivă, așa încâtă ecliourile 
din delurile învecinate nu se mai puteau odihni de 
gura loră."

La plecare călătorulă nostru luâ cu sine o sticlă 
de apă din isvorele, din care băuse, ca întorcendu-se
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orașe, său scoțându-și ochi’ ca cerșitori cu lervă pe la 
poduri și crucile drumuriloră etc. etc., — c’ună cuvântă 
totă ca âmenl de condițiunea celora, ce-să cunoscuțl și 
numiți în Bucovina sub numele de: boicl și mazuri, în
tru câtă erau ei din sînulă poporului galițiană mazuro- 
boicescă de rândă. Ceilalți dintre ei, ce erau seu se cre- 
dâu a fi din familii mai bune, din orășeni etc. aspirau 
la posturi de fanaragii, de vizitii, de pădurari, de stră
jer! de ndpte, de haiduci etc., și fiindă ei împrăsciațl 
prin felurite comune se înțelege, cumcă toți pănă înlr’unulă 
dâcă nu erau poloni de nascere, se alipeau pe lângă co
muna bisericescă ortodoxă din locă.

A doua împrejurare, care a contribuită multă la 
slavisarea Bucovinei, a fostă ocuparea scaunului episco- 
pescă Bucovineană după mortea lui Dositeiu Cheresculă 
prin ună Română serbisată și renegată adusă din Car- 
loviță și anume prin episcopulă Vlachovici, care își în
cepuse cariera sa în Bucovina ca profesoră și organisa- 
toră ală scolii clericale, atașate pe lângă vechea mănăs
tire mitropolitană din Sucâva. De atunci se lepădară 
sistematică în scole, în mănăstiri și dăscălii numele fa 
miliare (poreclele) românescl și fiii unui părinte numită 
din boteză Dănilă, Andreiu, Simionă, Vasile etc. etc. se 
porecliră de cătră autorități și proistoși cu noulă nume 
de Danil-evicI, Andri-evici, Simion-ovicî, Vasil ovicl, Gri- 
gor-ovici, foan-ovicl, Dumitr-ovici, Stefan-ovici, Paul-ovicI 
etc. etc., sâu de le convenea proistoșiloră mai multă 
funcțiunea, ce o ocupase părinții eleviloră, apoi îi numâu : 
Diacon-ovici, Pop-ovicI, Dascal-ovici etc. etc., adecă se 
introdusese și se aplica sistematică aceeași metodă de 
slavisare, după care ajunsese și episcopulă numită dela 
numele strămoșilor ’’ săi: dela numele seu porecla fami
liară de «Vlach*  (Română) la celă de Vlach-ovici; eră 
unde nu lepădară numele familiare spre a le înlocui în 
modulă arătată niai susă, acolo nu se jenară a’lă anina 
pe nefastulă ,vicl« de numele familiară rorpânescă și a 
preface astfelă și pe: Țurcană, Barbută, Budură, Litvină 
etc. etc., în: Țurcan-ovici, BarbuI-ovicI, Budur-ovici, Lit- 
vin ovici, etc. etc.

Și pentru ca să nu se nască o monotoniă prâ mare 
îlă înlocuiră pe „vicY« ici colea și câte cu ună »ecă«, 
„iucă', „cracă*,  seu la casă de deosebită aplecare și 
bună-voință și câte c'ună »sehi“, specifică polonă, ca 
ceva mai nobilă, mai civilisată și papistășescă, și astfelă 
ajunseră numele străvechi românescl ca : Reulă, Ciuntulă, 
Pihulă, Jugulă, Cuculă, Prodană, Sava, Filipă, Cârstea, 
Litvină, Șerbană etc. etc. a se schimonosi în: Răul-ecu, 
Ciuntul-âcu, Pihul-âcu, Jugul-âcâ, Cucul-ecu, Prodan-ciucă 
Cârst-iucă, Litvin-iucă, Sav-ciucă, Șerban-ovschi, Vasil- 
ovschi, etc. etc. ără Dracină — (de unde Dracineță), 
Vâlcea seu Volcină (de unde Volcineță) etc. deveniră 
Dracin-schi, Volcin-schi etc.

(Va urma.)

Noua lege militară în Francia.
Francia s’a puști cu totu dinadinsulu pe re- 

organisarea și sporirea armatei sale. Generalulă 
Boulanger, ministrulă de răsboiu, a presentată 
consiliului de miniștri o nouă lege militară, care 
cuprinde importante reforme. Pressa europână dă 
o deosebită atențiune acestei reorganisări și spo
riri a armatei francese. Etă punctele esențiale 
ale acestei legi:

Timpulă de serviciu se reduce la 3 ani, instituțiu- 
nea voluntariloră pe ună ană se desființeză, deorece fie
care, fără deosebire, trebue se servâscă trei ani,; se pre- 
vădă însă înlesniri pentru studenții, cari afară de acesta

e și părerea cercuriloru militare, decid6t6re din 
locurile cele mai înalte până josu. Fiind că ar
mata trebue să stea departe de acțiuni cu eolo- 
ritu politicii, suntu convinsu că se voru lua mă
suri ca să nu se mai întemple ast.felu de lucruri. 
(Vii și generale aprobări și aplause în întrăga 
cameră).

Ugron susține că a fostu ordinii oficială și 
că actulu prin urmare a fostu oficialii. Cu t6te 
astea ia la cunoscință răspunsulu ministrului, 
precum și Szalay și camera. Ugron dice că, 
când e vorba de demnitatea națiunei, deosebire 
de partidă nu esistă, ci toți suntu una. La e- 
șirea din cameră, Tisza și Ugron au fostă salu
tați de studenții adunați acolo cu vii „eljenuri.“

Privire istorică asupra trecutului politicil- 
socialiîsi naționalii al „Ducatului Bucovina".

(Urmare.)
Decă mai considerăm^ apoi, cumcă și acei puțini 

(ii ai bisericei și țării năstre, cari voiau să ’și câștige o 
cultură mai înaltă universitară, erau siliți să o caute acăsta 
în capitala Galiției, în Liova, unde își făceu crescerea prin
cipală, crescere întru tăte polonă și ără polonă, crescere, 
care îi făcea a’șî uita limba și datinele țării, ba p6te și 
credința părințiloră loră, — dâcă vomă considera, di- 
cemă, acăsta și încă multe alte de felulă loră, apoi nu 
ne vomă mira, cum de cei mai mulți, ce se crescură și 
cultivară în modulă arătată mai susă, își uitară limbași 
datinele, se înstrăinară de țâră, de biserică și depoporă, 
ba îșî luară în căsăloriă soți de confesiune catolică și 
prin acăsta. anticipându și deslipindu pentru totdăuna și 
pe urmașii sei de biserica și de poporalii nostru! 1

încă două împrejurări au contribuită fărte multă la 
slavisarea Bucovinei nost re.

Aceste împrejurări au fostă de mare stricăciune 
pentru biserica și poporulă nostru Bucovinenă, și urmă
rile loră funeste, decă n’au covârșită cumva urmările sla- 
visării oficiale sistematice, apoi de bună semă au fostă 
întocmai așa de mari și de dăunăciâse ca și acele (cau- 
sate prin administrațiunea politică șl bisericescă gali- 
țiană).

Una din ele a tastă privilegiulă acordată Bucovinei 
de cătră guvernulă austriacă îndată după anexarea ei,— 
privilegiu de a fiu da militari pentru armata austriacă, 
ci de a fi întru tate scutită de acestă tribută însemnată, 
de poporă fârte simțită și pe atunci mai cu sâmă chiară 
forte neplăcută. Și în adevără pe basa acestui privilegiu 
nici nu s’a recrutată din Bucovina pentru armata împă- 
rătescă nici ună fecioră în decursă de 50 de ani (1775— 
1825). Manevră politică întrebuințată de cătră guver
nulă austria ă, spre a nu înstrăina și sumuța încă și 
mai multă agitata și nedumerita populațiune ortodoxă 
orientală a nouei province anexate, tactică înțelâptă apli
cată cu scopă spre a’și câștiga încrederea poporului bu
covineană și spre a’lă reține, ca sâ nu părăsescă pe’nce- 
tulă țera, și să nu trecă la ceialalți frați moldoveni, ră
mași neanexațî în patria loră străveche. Manevra mi
nunată, deră totodată și isvoră de slavisare pentru Bu
covina nâstră, căci Galițianii profitau de acestă privilegiu 
acordată Bucovinei, spre a scăpa de recrutare militară 
în țâra învecinată Galiția, fugiau peste Nistru la Buco
vina și se aședau ca servitori pe la velnițele și grajdu
rile proprietariloră, ca văcari, porcari și jitari (păzitori 
de câmpă) pe la sate, ca strujl pe la crâșmele și hanu
rile jidovescl, ca măturători de slrade, ca curățitori de 
canalurî și de leșuri, ca hamali, ca tăiătorî de lemne prin 

se potu concedia după doi ani pe timpă nehotărîtă. Se 
introduce o instrucțiune preparai6re militară pentru tine
rii de 16 pănă la 20 ani, cari nu pOte costa pe stată 
nimică. Pentru a nu trece peste 472,000 âmenl în timpă 
de pace prevăduțl în bugetă, pe cândă 3 ani dau îm-r 
preunâ cifra de 545,000 de Omeni, are ministrulă de răs- 
boiu dreptulă legală, d’a chema pe recruți sub stăgurl 
la 30 Noemvre, în locă de 1 Noemvre, er’ pe Omenii 
cari au servită să’i libereze imediată după manevrele cele 
mari. Recrutarea să fiă în viitoră strictă teritorială. 
Vânătorii se împartă în regimente, din bataliOnele care 
pOrtă numărulă 4 ale regimenteloră de liniă se formâză 
regimente nouă, cavaleria se sporesce puternică, artileria 
de forlărâță se separă de artileria de câmpă și se unesce 
cu geniulă. Celă ce n’a servită ună ană la trupă, să 
nu pOtă deveni în viitoră ofițeră. Toți suboficerii, cari 
servescă 15 ani, au, după modelulă prusiană, pretenția 
a fi îngrijiți ca civili. Armata colonială se ’recrutâză: 
1) din soldați serviți, cari intră din nou cu premiu; 2) 
din parisienl obligați la serviciu militară, cari înaintea tra- 
gerei la sorți declară, că voiescă se mărgă de bună voiă 
în armata colonială; 3) din contingentele colonieloră, care 
se chiamă în serviciă activă pentru ună ană. In sfâr
șită se creăză prin aceeași lege ună corpă nou de ar
mată, ală 20-lea, pentru Algieră și Tunisă.

Propaganda grecă în Albania.
O telegramă din S c u t a r i d’A 1 b a n i a coi 

munică, că îd Albania suntii o mulțime de agenț- 
greci, cari făcu propagandă pentru unirea cu Gre
cia. Autoritățile turcesc! îi urmărescil pasu de 
pasă și au și pusă mâna pe mulți din ei. l£tă 
ce află „Pol. Korr.“:

Autoritățile din Albania, cu deosebire muteșarifulă 
din Durazzo, Hafiz-pașa, continuă cu mare zelă și suc- 
cesă cercetările privitOre la agitațiunea secretă pentru 
anexiunea Albaniei la Grecia. Albanesulă Gany-bei, care 
a deșteptată bănuell in contra’i încă în anulă trecută prin 
petrecerea sa în Atena și care fu chiămată la Skutari, 
pentru ca sâ’șl dea sâmă, e acuma arestată, după ce s’a 
constatată, că a fostă în timpulă din urmă de mai multe 
ori nâptea în casa consulului grecescă din Skutari și că 
a asistată la ună banchetă, dată din partea consulului 
cu ocasiunea (Jilei onomastice a regelui grecescă. Și per- 
sonalulă beiului, care se compune din 5 servitori, fu a- 
restată și totă așa s’a dată ordină de arestare în contra 
fratelui său mai bătrână, care trăiesce în Tirana. Cerce
tările au descoperită pănă acum, că propaganda grecescă 
e întinsă aprăpe peste Albania întregă; dăr succesulă fu 
pănă acum fârte mică, și anume în Albania de susă nu 
a putută prinde rădăcini.

DIVERSE.
Princesa Halamatamba.—Regele Cetewayo n’ară 

fi crecjulă odată cu capulă, că familia sa va ajunge în 
miseriă. O nepdtă a sa, frumăsa princesă Halama
tamba a trebuită chiar să uite ori ce mândriă și să 
devie — comediantă, căci fâmea nu respectă nici ună 
stomacă, fiă și regală. Ea fugise din patria sa cu ună 
matroză englesă, care apoi a părăsit’o fără milă și fără 
pâne prin câța Londrei. Ună directoră de teatru, ală 
cărui repertoriu se compune mai numai din >Coliba lui 
Moșă Toma", a pusă ochii pe princesa Zulușiloră și cu 
acâstă achiziție a avută ună succesă mare. Atâtă în 
Londra, câtă și în provinciă, unde publiculă cetea pe 
afișurl cu litere grdse, că princesa Halamatamba va juca 
pe ,Mama Chloe«, lumea alerga în teatru ca la o mi
nune.

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

în Europa să cerceteze alcătuirea el. Mal târdiu se 
constată, că apa dela Mtagata este puțină alcalică și că 
însușirile-sale alcalice provină din aceea, că într’ensa 
se află și carbonată de natriu.

In 18 Martie Stanley porni înapoi spre ;Kafurro. 
Pe drumă elă pușcă ună rinoceră albă și astfelă ajunse 
în 19 „încărcată de carne“ în reședința lui Rumanika, 
unde nu mai rămase multă vreme.

Intr’una din dile elu visită magasinulă, în care 
Rumanika ’și ținea armele și alte lucruri. Să ne spună 
elu însuși, ce a vădută în acestă magasinu.

„Se aflau vre-o șese-spre-dece figuri de rațe lu
crate din alamă cu aripile de aramă, dece figuri ciu
date din același metală, care semănau cu niscc tarandi 
și dece vaci de aramă fără capă. Mal Jd^partc toporc 
pentru luptă, de feră, lucrate cu o adevărată măiestria, 
lănci cu două tăișe și altele la arabele capete ale mâ
nerului cu o mulțime de inele adunate la ună locu în 
formă de globu. Mal vădul apărătore de musce colo
sale, ale căroru mânere dovediau dibăcia indigeniloru 
ce le făcuseră; cuțite massive, asemenea cuțiteloru mă- 
celariloru noștri, cu tăișe lustruite. Niscc împletituri 
alcătuite din iarbă fină totă de cătră indigeni se pu
teau asemena în măiestria lucrărei cu țesăturile nostre 
cele mai bune do bumbacă. Scaunulă regescă ora unu 
capă d’operă de strungăriă africană. Elu era sculptată 

dintr’o singură bucată massivă de lemnu de arbore de 
bumbacu. Afară de acestea mal erau cescl, pahare, 
talere și blide lucrate din. lemnă în chipulu celă mai 
minunată. Dobele așezate în șiră afară te făceau să pre
supui, după modulă cum erau lucrate, ce larmă tre
buiau să facă, când aveau să fiă întrebuințate la signa- 
lele de răsboiă.“

După-ce ’și luă norocu bună dela Rumanika în 
chipulu celă mai prietenescă, se îndrepta călătorulă 
nostru în 26 Martie din nou spre miadă-di. Drumulă 
ducea mal ântâiă prin țările Uhimba și Usui. In acesta 
din urmă domnia o mare fomete. Lucrurile de mân
care nu se puteau căpăta decâtă cu prețuri de totă 
mari, și astfelă stofele și sîrma lui Stanley scădeau în 
modulă celă mai simțitorii. In cele din urmă călăto
rule nostru se vădit silită a părăsi direcțiunea luată și 
a apuca deocamdată spre sudă-ostă. Caravana făcea 
în fiecare di marșuri cu multă mai mari decâtu mai 
’nainte, ca astfelă să scape din ținuturile chinuite de 
fâmete.

Ostcnelelo acestea prea mari pricinuiră mortea 
unuia din cei mai iubiți-soți de drumă ai lui Stanley, 
care’lă însoțise dela plecarea sa din Europa și care-i 
făcuse multe servicii însemnate. Credinciosulă „Bull“, 
singurulu câne ce-i mai rămăsese călătorului nostru, de 
vre-o câte-va dile însoția numai cu mare greutate ca

ravana. In sfârșită, neputendu-so târî mai departe, elă 
rămase mortu în mijloculă drumului.

Stanley dice despre acestă soțu credinciosă și fo- 
lositoră următorcle cuvinte:

„Bietulă câne! Câte servicii mi-a făcută elu mie. 
Cine se bucura mai tare ca elă, când audia pușca tros- 
cănindă prin desișurile păduriloră! Cu câtă plăcere 
întâmpina elă ori ce succesă vânătorescu ală stăpânului 
săă, încuragiându-lu pe acesta cu lătratulă său atâtă 
de vioiă! Câtă alergase elă prin păduri, prin șesuri 
arse de sore și prin șirurile de munți! Cu câtă cute
zanță se arunca prin giungle, prin locuri băltose și 
prin torente de apă! In nopțile cele întunecose glasulă 
său depărta din jurulă taberei cuprinse de ostenelă 
animalele sălbatice și pe omenii cei răi. Elă răspundea 
cu curagiă la lătratulă neplăcută ală mâncăcidseloră 
hiene, și leopardulă setosă de sânge nu’lă înspăimânta. 
Sălbaticii rămâneau uimiți vădându’lă atâtă de istetă ’ > 1 
și de cutezătoră, și nu ararc-ori aceia, cari voiau să 
atace caravana, se înspăimântară și fură luațî pe fugă 
de neprețuitulă „Bull“. — Și acum trebue să te perdă, 
iubitule meu tovarășă!... Odilinosce în pace de multele 
oboseli, ce le-ai suferită pentru mine!... Sortea ta a 
fostu asemenea cu a celorlalți soți ai tăi!“

(Va urma.
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Rentă de aură 4°/o • • • 105 45
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 90 
Imprumutulti căilorti ferate 

ungare......................... 153.70
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

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

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 118.—

Bonuri rurale ungare . . 105.30 
Bonuri 
Bonuri 

miști
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 105 30

99.75

Bursa <le Bucur esei.
Cota oficială dela 13 Maiă st. v. 1886.

* *
*
«K

cu cl. de sortare 1C5.30 
rurale Bauat-Ti-
..............................105.30

cu cl. de sortare 105.30

Cursulu Ia bârna de Viona
26 din Maiu st. n. 1886

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

vinii ung........................
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 119 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124,60 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.40
Renta de aurii austr. . . 117-20 
Losurile din 1860 . . . 138 60
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 869 —
Act. băncel de credita ung. 289.50 
Act. băncel de creditti austr. 283.60 
Argintulil —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’ori .... 10.03 
Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 05 
Londra 10 Livres sterlinge 126.75

Cursulu pieței Brașovii
din 27 Maiu st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.66 Vend 8.69
Argint românesc................. . > 8.60 t 8.65
Napoleon-d’ori..................... . > 9.98 > 10.02

Lire turcesc!......................... . • 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 °/o Pe
r

ană.

vend.
9P/2
95*/ a
87—
33—

105—
88— 

lOOVa
92—
82 Va

Cump.
90‘|a
94 Va
86—
31—

104—
87—
990a
91—
82—

Renta
Renta

>

împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>

>

>

>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . . 14 60
Bancnote austriace contra aură. . 2.01—

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0)

fonc. rural
>5
>

>
urban

(7°/o) - .
(5%) . .
(7%) . . 
(6%) • 
(5°/o) • -» » (p Io) •

națională a României 500 Lei

14.70
2.03

dela Sâii-Georgiulu Năseudului (N.-S'zeiit-Gyorgy) din 
mitatulft Bistrița-Nilseiidu (Transilvania.) 

începutul^ sesonului cit

finele lui Iuniu a. c.
Apă minerală, muriatică de natronu, folositdre contra febre 

intermittente inveterate, infarcte ale ficatului și splinei, alterațiunî 
ale digestiunei și ale funcțiunilorft intestinelor^, Hămorrhoide, 
anomalii de menstruațiune, btenorhoe uterinară, catarii cronică de 
plumâni, calcule de rărunchi și bășică, scrofule, slăbiciune de 
nervi, hyponcliondriă, și liisteriă.

Stațiunea călei ferate cea mai apropiată Bistrița, trei 
6re departe dela băi.

InformațiunI mai de aprbpe dă

A.dministratiunea băiloru

*
*
*

I
co- *

*
*
*x>
*
*
*
*

*

»►

Ml

£9

Utensiliile
fabrice de otetu.

(Stâlpi, putini pentru plămădelă, ve
dre, butoie) ce să află tote încă în bună stare 
simtă. de vândare. — Informațiunî mai de aprope 
se dau în Strada Poștei (Nonnengasse) Casa 
Nr+ 602. 1—3

*I

ti (i_3) Aaministrațiunea nanoru. g
*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulb mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primită 4^aru^ nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS.U

MersulU trenuriloru
pe linia I®re<lealâ-Budapesta și pe linia TeiușA-Aradd-SSaidapesta a calei ferate orientale de statii reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—E*redeaiii

BucurescI

Timișil

Predealu

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

!Sighiștira 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copaa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti 
Teiușft 
Aiudti 

șVințultt de 
Uiâral 
Cucertlea 
Ghiristi 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbtiu 
Aghiriști 
Stana 
Huiedinti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susti

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena

(
(

(

Trenă 
de 

peradne
Tren 

accelerat
Trenă 

omnibus
Trenă 

omnibus
Trenă 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbu

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

7.45 Viena — — —
1

— 12.50 Budapesta 6.47 1.45 3.15 6.20 8.00
— 1.09 —- Szolnok 10.37 3.44 7.29 9.11 11.40

— — 1.40 __ P. Ladâny 1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
_ 2.27 _ Oradea mare 5.33 6.41 — 1.28 —

6.22 ___ 2.55 _ Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 ■ -
7.01 __ _ 3.38 __ Fugyi-Văsărhely — — 9.59 2 11 —
7.33 __ 4.17 _ Mezo-Telegd — 7.14 10.28 2.34 —
8.01 __ 4.47 _ R6v — 7.42 11.36 3.18 —
8.45 ___ 5.42 Bratca — — 12.10 3.41 —

10.10 _ 7.37 _ Bucia — — 12.43 4.01 —•
10.29 _ 8.01 _ Ciucia .— 8.31 1.31 4.26 —
10.39 _ 8.21 Huiedin — 9.01 2.56 5.08 —
11.19 — 9.05 _ Stana — — 3.29 5.27 —
11.54 — 9 43 __ Agliiriș — — 4.00 5.50 —
12.12 __ 10.02 Ghirbfiu — — 4.18 6.02 —
12.56 __ 10.30

10.50 _ Nedeșdu — — 4.36 ft24 —
1.30 — 11.29 _ 10.01 — 5.05 6.43 —
1.45 — 11.47 _ ’ ( 10 26 — — 7.03 —
2.11 — 11.35 __ Apahida 10.52 — — 7.26 —
2.55 — 1 04 _ Gliiris 12.37 — — 8.51 —
3.17 — 1.30 — Cucerdea 1.36 — — 9.31 —
3.24 — 1.39 __ 1.48 — — 9.43 •
3.31 — 2.07 Ui6ra 1.57 — — 9.51 —
4.09 — 3 08 __ Vințulti de susti 2.06 — — 9.58 —
5.36 — 5.08 __ Aiudti 2.46 — — 10.24 —
5.56 — 5 35 — Teiuțti 3.01 — — 10.44
6.16 — — 8.00 Crăciunelti 3.45 — — 11.28 • -

6.37 — — 8.84 Blaști 4.06 — — 11.44 —
6.53 — _ 8.59 Micăsasa 4.45 — — 12.18 —
7.08 — — 9.34 Copșa mit 5.05 — — 12.36 —
7 34 — — 10.16 Mediaști — — — 1.22 6.01
7.55 —■ — 11.04 Elisabetopole — — — 1.56 6.40
8.35 — — 12 17 Sigișdra — — — 2.34 7.20
8.53 — — 12.47 Hașfaleu — — — 3.02 8.01
9.12 — — 1.21 Homorod — — — 4.41 10.05
9.31 — — 2.05 Agostonfalva — — — 5.30 11.02

10 06 — — 3.08 Apatia — — — 6.03 11.37
10.25 — _ 3.39 Feldiora — — — 6.35 12.14
10.35 — — 3.55 Brașovii

— — — 7.14 1.09
10.41 — — 4.06 — — — — 1.50
10.51 — 10.37 — Timiști — — — — 2.48
12.37 ■ 1.45 __ ( — — — — 3.23
2.58 — 5.34 8.22 Predealu — — — — 4.56
6.00 — 10.05 10.30 BucurescI — — y.4u
— — 10.50 —

3.00| 8.50 6.05 — I
Nota: Orele de nopte suntti cele dintre liniile grdse.

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

Budapesta- Arad ft-TeiușftTeiușîî- ‘^•adft.-Budapesta

•
Trenă 

omnibus
>

Trenă 
omnibus

Trenă de 
persdne - Trenă de 

persdne
Trenă 

accelerată
Trenă 

omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.C0
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 Kj/iVlllUiA 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Simcria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6'19
Deva 2 85 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
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 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
SzGiiiok ' 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 Teiușii 12.05 — 2.24

Aradft-TTiMiișGra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenfi Trenă
omnibus persdne persâne persdne omnibus omnibus

Aradft 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nâmeth-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 6.07
THinaișdra 8.42 — 10.09 Petroșeuk — 4.04 6.39

TTimișdra- Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

■ Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persăne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 _
Merczitalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nâmeth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1,35 •-y-,


