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contra celui mai bătrână și mai meritată membru ală 
casei domnităre, ^Pester Lloyd“ critică vorbirea comi
telui Richard Belcredi, despre care 4>ce c& ’nu scie 
cum s’o califice ca o prostiă, ori ca o impertinență.» Vor- 
jesce de .banda reacțiunară*  care „n’a învățată și n’a ui
tat nimică “. Condamnă din nou purtarea >fără tactă' a ge
neralului Ianski și dice că demonstrațiunea camerei Seniorilor 
din Viena este de-o sută de orî încă mai fără tactă, și 
mai condamnabilă. Numai cu greu a putută Tisza li
niști spiritele ațițate prin demonstrațiunea generalului 
Ianski, totă autoritatea a trebuită să șî o pună în 
cumpănă.

• Cine dracu a pusă pe cornițele Belcredi» — con
tinuă „P. LI.' — ,să torne erășî oleiu în focă și să 
dărîme deodată resullatele câștigate de prudența și mo- 
derațiunea numitului bărbată de stată?*

Amenință »P Lld.' mai departe că și Tisaiștii voră 
trece încă în tabăra celoră ce combată »spirilulă arma
tei*  pe care îlă preamăresc dincolo. Dice apoi că Belcredi 
a adusă acum douădec! de ani monarchia la marginea 
prăpastiei, elă a sistată constituțiunea în Austria și a pri
cinuită împreună cu ceilalți că monarchia s’a încurcată 
deodată într’ună răsboiu cu Prusia și cu Italia și acum 
totă elă este care „cu insolență*  provocă națiunea ma
ghiară, »care singură a scăpată monarchia*  intr’un timp 
când era să peră prin conlucrarea comitelui Belcredi. De 
aceea acestă omă nu merită nici o cruțare . . .

„Pester Lloyd“ sfârșesce ca de obiceiu cu 
amenințări pline de îngâmfare. Mai întâiu ame
nință cu aceea, că drăși se voru petrece scene 
pasiunate în Budapeșta tocmai în urma demon- 
strațiunei din Reichsrath și că acum îi va fi multă 
mai greu guvernului ungurescă de a susțină ar
monia între armată și poporațiune. pice că ur
mările demonstrațiunei camerei Senioriloru contra 
Ungariei și a guvernului său potu avă grave ur
mări, după ce și așa suntă atâtea puncte negrii 
pe orizontulu politicii și „p6te nu peste multu o 
furtună devastătdre ar pută să se descarce asupra 
vechiului imperiu ală Habsburgiloră11. „In Un
garia lucrurile stau neasemănată mai bine, finesce 
„P. LI.11, și celă ce crede momentul ă oportună 
de a ațîța și acăstă națiune acela sgudue basele 
monarchiei și provăcă o luptă care ar afla unită 
tătă națiunea și în care n’ar fi învingători, ci 
numai ună înviusă — monarchia1'.

„Egyetărtes11 Rice între altele, că acjl ar
mata comună nu mai este armata dinastiei Habs- 
burgice, ci o instituțiune comună de stată a Aus
triei și a Ungariei... ea și-a pierdută caracterulu 
de soldatescă — de aceea archiducele Albrecht 
și cornițele Belcredi atacă dreptulă publică ac
tuală cu intențiune, când salută armata comună, 
ca pe o soldatescă absolutistă, ce ar sta afară de 
cerculă constituțiunal și națională. In ffne ple- 
dăză pentru dualismulă în armată, Ungaria să-și 
aibă armata ei maghiară.

Pești N a p 1 o susține asemenea că demon
strațiunea camerei Senioriloră austriacl e îndrep
tată în contra dualismului și are caracteru reac- 
țiunaru. Să vedemă acum, dice acăstă fâi-ă, ce 
va face d-lă Tisza; elă ori va trebui să încăpă 
lupta cu mișcarea reacționară și atunci va fi de 
noi toți sprijinită, ori nu va cuteza a-o purta, 
atunci va cădă.

Intrăga pressa maghiară se ocupă de demon
strațiunea pentru armata ces. reg., a camerei Se
nioriloră, și t6te foile se pronunță mai multă său 
mai puțină vehementă în contra „spiritului ar
matei11 așa cum îlă înțelegă și ’lă iau în apărare 
cei din Austria. țfiarele peștane mai accentuăză 
ca unu semnă deosebită, că cornițele Taaffe, care 
a fostă de față când a vorbită Belcredi a aplau
dată viu cuvintele lui asupra „spiritului onărei 
comune care își află cea mai nobilă espresiune 
în memoria fidelă și plină de pietate a morții 
eroiloră armatei11, ăr după ce a terminată Bel
credi, Taaffe s’a dusă la elă și ia strînsă mâna.

Afacerea Hentzi - Ianski amenință d’a avă 
încă nisce urmări fărte seriăse pentru relațiunile

Din causa S-teloră serbători de Mercuri și Joi 
diarulă nu va apare până Vineri.

Manifestațiunile din Austria și pressa 
maghiarii.

Brașovă, 20 Maiu 1886.
Era de prevădută că cuvintele rostite de 

cornițele Belcredi și aplausele demonstrative ale 
Senioriloră austriac!, voră produce unu adencă 
resent.imentu în pressa ungurăscă.

Acestei manifestațiuni pentru armata comună 
c. r, i-a premersă o altă manifestațiune însemnată 
din partea generalisimului armatei, a Inălțimei 
Sale archidibcelui Albrecht, care în călătoria sa 
de inspecțiune prin Bosnia a rostită cu ocasiunea 
unui prându dată în ondrea oficieriloru următorulu 
toastă fdrte semnificativă:

„In sănătatea Majestății Sale a preaînaltului 
și preaiubitului nostru domnă! Să trăidscă/ Va 
servi de sigură spre deosebită mulțămire Majes
tății Sale a primi raportă despre escelentulă spi- 
rită, de care e însuflețită corpulă ală 15-lea, 
despre escelenta stare a trupeloră, cari, ca ante- 
gardă a culturei din patriă, au creată și voră 
crea încă adevărate opere romane cu statornicia 
si devotamentă. Ală 15-lea corpă de armată 
reînnoindu-se în schimbă continuu din tdte cele
lalte corpuri și cu tdte astea însuflețită fiindă, 
ca ună întregă compactă, de unulă și același 
spirită, arată în mică ceea ce constitue din in
triga armată ces. reg. ună corpă nesguduibilă. 
Fii tuturoră popâreloră rivalisândă în fidelitate, 
devotamentă și zelă în serviciu se semtă ca frați, 
uniți sub stdgulă împ&rătescă galbenă-negru. In- 
vitându-vă a ciocni păhărele în sănătatea bravu
lui corpă ală 15-lea și a comandantului său ca- 
valerescă, care îi premerge cu esemplulă, a băr
batului care cultivă virtuțile adevărată militare, 
voimă să cuprindemă în toastulă nostru pe toți 
camarazii noștri din întrăga armată a monar
chiei.11

Acestă toastu ală arc.hiducelui Albrecht 
este adusă acum în legătură cu manifestațiunea 
din camera Senioriloru austriac!, despre care amă 
vorbită în numărulă de eri și este comentată de 
pressa maghiară cu o pasiune, care nu preves- 
tesce nici ună bine.

In fruntea tuturoră foiloră din Budapeșta 
străluce însă în modă caracteristică prin lim- 
bagiulă vehementă și necumpănită însuși or- 
ganulă guvernului ungurescă, scrisă în limba 
germană. Pentru ca cetitorii noștri să vedă și 
să judece reproducemă mai josă în estrasă răs- 
punsulu ce’lă dă acestă organă la manifesta
țiunile memorate.

„ Pester Llotjd"- dice, că cei ce se numescă pe sine 
palrioțl austriacl, nici să fi fostă plătiți d’a nimici mo
narchia n’ar pută să procedă în altă modă. »Archidu- 
cele Albrecht — adauge numita foiă, — feldmareșală și 
inspectoră generală ală armatei ține ună toastă (in Bos
nia), care sună așa ca și când n’ar esista pentru archi- 
duce cei patrudec! de anî din urmă din istoria austriacă, 
ca și când ar esista încă și astăzi acea armată c. r., 
căreia acestă mare domnă ia dată celă dintâiu la 13 Marte 
1848 ordinulă d’a pușca asupra poporului, seu ca și 
când amă trăi încă în acelă timpă, când înălțimea sa c. 
r. — acăsta s’a întâmplată cu dece an! mai târziu — 
în palatulu din Buda față cu-o deputațiune, care a 
cerută restabilirea constituției ungare, lovi eu mâna 
mânunchiulă săbiei sale pronunțândă nemuritărele cuvinte: 
• Asta e constiluțiunea mea!“

„Cu t.6te astea nu ne-am eșofată din pricina curio
sului toastă ală archiducelui Albrecht; elă de aceea nu 
ne-a atinsă, pentru că scimă sigură, că pe lângă tătă 
stima, ce-o are monarchulă față cu bătrânulă său con- 
sângână, acestui din urmă i este interdisă strictă de 
ună șiră de anî ori și ce înfluință asupra politicei; elă 
p6te să facă tapagiu (larmă) der a strica nu p6te.«

După acesta ne mai pomenită espectorare în 

dintre Ungaria și Austria. Se pregătesce, după 
cum spună foile din capitala ungară, ună răs
punsă ală parlamentului ungară la demonstra
țiunea parlamentului austriacă.

Niciodată ministrulă - președinte Tisza n’a 
avută o posițiune mai grea, ca acum. T6te i-au 
succesă pănă acum spre a se țină la putere, îi 
va succede ăre și de astădată a îmblânzi spiritele, 
ce le-a deșteptată politica sa în ambele emis- 

?ere ale monarchiei ?

Țarulu Rusiei în Moscva.
După ordinulă de di, ce l’a adresată Țarulu 

Rusiei cătră flota Mării Negre, au urmată alte 
două discursuri, care au dată pricină la diferite 
comentări. In călătoria sa la Moscva Țarulă fă 
salutată de primărulă orașului cu următărele cu
vinte :

Representațiunea orășenescă a celui dinlâiu orașă 
de reședință te răgă să primesc! espresiunea dragostei 
nostre și a bucuriei ce o simțimă vădendu-te. Vii la noi 
dinspre binecuventatulă sudă, unde ai re’nviată Marea 
Negră. Ne-a revenită speranța și s’a întărită credința, 
că crucea creștină va străluci pe biserica sfintei Sofii din 
Constantinopolă. Acăsta cugetă și pe acâsta contâză 
Moscva. ‘

Er metropolitulă Ioanniky a adresată pă- 
rechei imperiale, în catedrală, între altele, urmă
tărele cuvinte :

„Nu de plăcere ai întreprinsă tu o atâtă de lungă 
călătoria. Asta a sciut’o Moscva, care are ad! fericirea 
d’a vede împlinirea uneia din dorințele testamentare cele 
mai ferbinț! ale tale și ale poporului rusă. Flota Pon
tului, odinioră cea mai mare gloriă a Rusiei, se rechiamă 
prin voința ta erăș! la viâța de mai nainte. 0! )ce en- 
tusiasmă umple inimile martoriloră și părtașiloră de mai 
nainte ai gloriei răsboinice a acelei flote.

. Aceste discursuri au aflată r&sunetă în presa 
rusă. „Petersburskija Wjedomosti11 observă, că 
Moscva e vocea Rusiei în cestiuni politice. „No- 
wosti11 dice, că popărele Orientului nu voră perde 
credința în misiunea istorică a Rusiei, că va veni 
o di, când pe Sf. Sofia va străluci crucea creș
tină. „Nowoje Wremja11 dice, că discursurile din 
Moscva dovedescă, că între singuraticele clase ale 
poporului și între administrațiune nu esistă nici 
unu contrastă. Răspunsulu Țarului, care a disu 
că iubesce și că se bucură d’a se afla între Ri
durile Moscvei în Rilele acelea în care s’a făcută 
încoronarea și care ’i voră fi Rile de cea mai 
plăcută amintire, este ună semnă, că monarchulă 
cugetă ca și poporulă. Katkoff 'constată că Ru
sia e în stare de însănătoșare. Direcțiunea na
țională a politicei rusesci va sgudui gihua și ru- 
șindsa dependență a Rusiei de străinătate.

Foile oficidse din Berlină caută să slăb&scă 
însemnătatea discursuriloră din Moscva. „Kreuz- 
zeitung11 din Berlină însă crede, că atâtă ordi
nulă de Ri ală Țarului cătră flotă, câtă și dis
cursurile din Moscva suntă ună semnă că răs
boiu va fi, deși nu acum momentană, dăr cel 
mai târdiu în primăvăra anului 1887.

Incăerările (lela granițele greco-turcesci.
Foia oficiosă turcescă ,Tarik« aduce interesante 

amărunte despre încăerările dela granițe între trupele 
turcesc! și grecesc!. La Elassona, dice foia tureăscă, 
Grecii au fostă rău bătuți de Turc!. Aceștia au luată 
prisonier! duoi locotenenț!, șese sergenți și trei sute de 
ostăși. Turcii au avută, atâtă în acâstă Juptă câtă și 
în cele cu anteposturile împrejulă Janinei, 139 morț! și 
129 răniți. Prisonierii grec! au fostă duș! la Salonică. 
Se Țce că perderile Greciloră suntă multă mai mari, 
pănă acum însă nu s’a putută constata numărulă mor- 
țiloră și rănițiloră.

Lucrurile, precum scimă, s’au potolită, Grecii și-au 
retrasă armata dela granițe și parte din ea s’a demo-
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mânia, în ce privesce relațiunile comerciale, porumbulă 
și meiulă de proveniență sărbescă și bulgară va fi scu
tită de vamă la intrare în Austro-Ungaria.

—x—
Transitulă prin Austro-Ungaria pentru vitele din 

România este interdisă dela 1 Iuniu n.

Societatea de lectură a studențiloră de la scolele 
române gfy or. din Brașovă va da la 21 Maiu st. v. 1886 
în săra de S-ții Constantină și Elena o ședință publică 
în sala gimnasiului română. Inceputulă |la 7 ore sera 
precisă !

—x—
O deputațiune de diurniștî, dela judecătorii s’a 

presentată la ministrulă de justițiă ungurescă în ces- 
tiunea cunoscutei ordinațiuni prin care 600 de diurniștî 
au fostă aruncați pe drumuri. Ministrulă Fabiny a 
desaprobată ordinațiunea. dicendă că economii în bu- 
getă nu trebue să se facă reducendu-se diurnele ser- 
maniloră diurniștî, ci pe alte căi. Ministrulă le-a pro
misă că va aduce o decisiune în acestă afacere.

—x —
Tribunalulă din Solnocu a condamnată pe sub- 

judele cercuală George Miliksici din Kun-St.-Marton, 
pentru corupere cu bani și abusă de putere în oficiu, la 
5 ani pușcăriă și la 8 ani perdere de oficiu.

—x—
Representantă ală guvernului la esamenulă de ma

turitate pentru liceulă română din Brașovă va fi trimisă 
Dr. Ignaz Veres, profesoră la liceulă de stată din Sibiiu.

—x—
In comuna Recea s’au fusionată amândouă co

munele bisericescl gr. catolică și gr. orientală. Causa 
ar fi, după cum se elice, că fiindă amedouă comunele 
sărace nu ’și puteau didi o biserică. Ca să pătă face 
acesta, comuna gr. or. a trecută la cea gr. cat. Prin 
intrevenirea oficiului protopopescă din Făgărașă s’a sec- 
vestrată averea comunei, care ’șl-a părăsită confesiunea.

/ —x—
Ună „Iunială"' se va arangia Marți a 3 di de 

Rusalie, adecă în 3/15 Iuniu 1886, în ospătăria de veră 
la „Câmpulă ciocârliei44 (Lerchenfeld) în suburbiulă Fa
bric, din Timișira, în favorulă fondului .Reuniunei ro
mâne de lectură din Timișora“. Cu acea ocasiune se 
va da ună premiu de popice și alte delectări posibile se 
voră presenta. Prețulă de intrare: de familiă 1 fl. 20 
cr., de personă 50 cr. Pentru premiulă popiceloră 10 cr. 
de numără. Solvirea la cassă. Inceputulă petrecerei 
cu popicele la 5 6re d. a. er a danțului la 8 ore săra.

—x—
La Timișâra și în comitatele vecine s’au ivită 

roiuri mari de muște columbace. Din Lipovâ,,.Lugoșă, 
Petrovoselo, Butin și Kessindia se anunță, că aceste 
insecte teribile au făcută mari devastări.

—x—
Guvernulă română a adusă la cunoscința repre- 

sentanțiloră diplomatici străini din Bucurescî că, pe 
viitoră, scutirea personală de vămi și contribuții va fi 
recunoscută numai pentru consulii de profesiă și pentru 
uncționarii oficiiloră consulare, care voră representa 

eventuală pe consululă de profesiă.
—x—

Se scie că multă regretatulă Ubicini începuse o 
>Istoria a României*,  pentru care adunase materiale con
siderabile, și care era destinată a face parte din colec- 
iunea „Istoriei universale", publicată de d-nii Hachette, 

sub direcția d-Iui Victoră Duruy. Parte numai din acea 
ucrare era terminată, când mârtea răpi pe învățatulă fi-

bilisată. Se vorbesce chiar de o înțelegere ce se va 
pune la cale de cele două state îndușmănite. Câtă va 
dura pacea și liniștea, de cumva se va pute stabili, nu 
putemă sci. Se vorbesce însă, că e numai o amânare 
a răsboiului. *

Regele Serbiei în Vranja.
In dilele trecute s’a serbată în orașulă sârbescă 

Vranja jubileulă de 50 de ani ală batalionului prințulă 
Miloșă. La serbare a luată parte și regele Milană, care 
a ținută ună discursă cătră trupele adunate acolo. Din 
acestă discursă reiese, că liniștea în peninsula balcanică 
e numai momentană. Intre altele, regele accentuă me
ritele principelui Miloșă pentru Serbia, lăuda perseve- 
ranța și fidelitatea, ce a dovedit’o armata Serbiei pentru 
rege și tronă, și în urmă își esprimă speranța, că și de 
aci înainte armata Serbiei va forma cea mai bună ga
ranția pentru desvoltarea internă și pentru siguranța 
misiunei Serbiei în afară, care nu s’a terminată încă. 
Aceste cuvinte, care au fostă salutate cu mare însufle
țire, se referă de bună semă la viitârele încurcături, 
pâte apropiate chiar, ce se voră ivi din nou în peninsula 
balcanică.

Espulsarea prinților!! francezi.
Ministrulă de justiția, franceză Gobleta^ 

presentatu camerei legea de espulsare a prinți- 
loră fosteloră dinastii domnitdre. Când minis
trului apăru pe tribună, o scenă furtunâsă se 
născu. Ministrulă ceti următdrele :

In contrastă cu guvernele inonarchice, republica a 
vrută să desființeze legile de exilare a dinastieloră de
tronate, a permisă familieloră acestora să locuiască pe 
pămentulă franceză, le-a recunoscută drepturi egale cu 
ceilalți cetățeni și a credută republica că va esercita o 
politică de moderațiune și de încredere (contradiceri în 
drepta) și că acelea voră răspunde prin respectarea re
gimului stabilită. Acestă așteptare ne a înșelată. (Aplause 
ironice în drepta.) Moștenitorii aceloră dinastii n’au ab- 
disă la pretențiunile loră. (Aplause în drâpta, larmă’n 
stânga.) Acum câteva luni, guvernulă a refusată a lua 
măsurile cerute contra loră de o parte a opiniunei pu
blice. Acăsta atitudine însă i-a încurageată la nouă 
provocări. (Neliniște’n drăpta.) A sosită momentulă să 
punemă capătă lucruriloră, dăcă e vorba să nu se va- 
teme greu autoritatea constituțiunei și interesele țării, 
(îndelungată larmă’n drepta, aplause’n stânga.)

Legea împuternicesce pe guvernă a espulsa de pe 
teritorulă francesă pe membrii dinastieloră francese; celă 
ce se rentărce va fi pedepsită cu 1—5 ani închisăre. 
(Strigări: La Tonchină e permisă să mergă?)

Desbaterea proiectului s’a cerută și s’a pri
mită de urgență. Basly a propusă, precum ni 
s’a telegrafată, ca averile prințiloră orleaniști și 
bonapartiști să se întrebuințeze pentru îngrijirea 
neputincioșiloră și bătrâniloră. Proiectulă de 
lege și propunerea lui Basly s’au trimisă la co- 
misiune. Desbaterile voră fi furtundse.

SOIRILE DILEL
In camerile din Pesta și din Viena, miniștrii de 

comerciu au presentată ună proiectă de lege, în care se 
tjice că, deorece prin neîncheierea convențiunei și prin 
disposițiunea opiniunei publice în România va urma o 
stare probabilă dușmănosă între Austro-Ungaria și Ro

loromână. Aflămă că acelă manăscriplă, care conține 
o prescurtare a «Istoriei nostre" dela Daci pănă la fun- 
dațiunea ambeloră principate, va> apăre în curândă la 
Parisă, sub titlulă următoră : «Des origines de l’histoire 
roumaine*.  D. George Bengescu, primulă secretară ală le- 
gațiunei române din Parisă, solicitată de d-na Ubicini s’a 
însărcinată cu revisuirea și cu publicarea tecstului ori
ginală. Volumulă va fi precedată de o notiță biografică, 
consacrată de d-lă George Bengescu răposatului Ubicini, 
și se va pune în vânzare la Leroux, editorulă scălei de 
limbi orientale din Parisă, în cursulă tâmnei viitâre.

—x—
In marele magazină de haine ală lui Iacob Roth- 

berger în piața S-lui Ștefană din Viena întră în (Jiua 
de 26 Maiu n. ună Română, care în călătoria sa trecea 
prin Viena, și vru să ’și cumpere haine. Elă își desbrăcă 
jacheta și o puse pe ună siaună. După ce a încercată 
nisce haine și ’și căută jachetulă său, observă că nu mai 
era acolo. Românulă spuse, că avea în haina sa și ună 
portofelă de pele cu 4 note ă 1.00 lei, 9 note ă 20 lei, 
câte 2 note austriace de 5 și de 1 florini, o poliță ex
pirată de peste 800 franci și 2 pașaporte pe numele Da- 
jes Pochory, unulă română și altulă americană.

—x—
Senatulă română a votată tarifulu autonomă ca și 

camera cu unanimitate, întocmai cum s’a alcătuită de 
Cameră, fără nici o modificare.

—x—
Emigrarea Evreiloră din Iași continuă 'în fiecare 

di. «Liberalulă" spune că Marți și Miercuri în săptămâna 
trecută au plecată din spre Hamburg 20 de familii, și 
se dice că săptămâna acesta voră pleca o sută.

—x—
La înmormântarea renumitului istorică Leopold de 

Ranke au participată toți studenții și capacitățile științei 
și artei din Berlină. Familia împărătescă fu represin- 
tată prin principele de coronă și alțl membrii. Deși în 
vârstă de 91 ani, Ranke lucra la o isloriă a lumei. De 
asemenea a murită și Wditz, celă mai distinsă școlară 
a lui Ranke, în etate de 73 ani.

—x—
O cassă din Chicago a încheiată cu guvernulă 

francesă ună contractă pentru predarea a 7 miliâne 
punți de carne preservată în cutii de tinichea pentru 
armata francesă.

Tractările pentru pactul!! austro - ungari!.
Tractările în cestiunea pactului austro- 

ungară au dată drășl de greutăți. Și anume 
cestiunea vămii pe petroleu a devenită o 
cestiune importantă. Deputății poloni nu pri- 
mescă învoiala făcută cu Ungaria în acostă pri
vință. Ministrulă de finance să fi declarată de- 
putațiloră poloni, că și-a luată îndatorirea față 
cu monarchulă, d’a esecuta aceste posițiuni în 
forma loră de acum, altfelă e silită sS demisio
neze. Cu tote astea Polonii persistă în oposi- 
țiunea lorii, pentru că contândă pe sprijinulă 
stângei dispună de maioritate. Se (jice că mi
nistrulă Taaffe, din primirea neschimbată a vă- 
mei pe petroleu așa cum s’a înțelesă cu Ungaria, 
va face cestiune de cabinetă.

Deputății germani voră lupta în contra unui 
tarifă, care nu esclude defraudările vamale mo
rale, chiar și atunci, când Polonii din slăbiciune 
ar suferi să li să vateme interesele țării loră. 
In ședința comisiunei vamale dela 27 Maiu n.

FOILETONU.

Călătoria Iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

„Unu lanță aprope neîntreruptă de munți înalți 
și prăpăstioși, istorisesce Stanley, „se înfățișeză privi- 
riloră năstre. Stânci uriașe se ridică în fața apei și 
printre aceste stânci se vădă în tote părțile sînuri de 
totă frumsețea închise aprope cu totulu. Pe fiecare 
văgăună din acestă puternică părete de stânci se aruncă 
cu repejune părae de munte cu apă rece ca ghiața. Pe 
lângă marginile dcosebiteloră sînuri se întindă brazde 
verdi-deschiso de trestiă. Sute de pasări cu pieptulu 
coperitu cu pene galbene își au aicea cuiburile loră. 
Pe o ramură de copaci ă, ce atârnă de-asupra undeloră, 
se odihnesce o corlă (Tauclicr) cu pene netede și lu- 
citore; pe crengile cele mai de susă ale unui sycomoră 
se vede unu vultură de apă (Fiochadler) cu guleru 
albă ca zăpada."

După câte-va mici ciocneli cu unii indigeni duș
mănoși, ajunse espedițiunea până la partea nordică a 
lacului cunoscută lui Stanley ancă de mai ’nainte. Plu- 
tindă de-a dreptulă peste Iacă, ajunseră călătorii noștri 
în 31 Iuliu înapoi la Ugigi.

Escursiunea ținuse 51 dile și în timpulă acesta 

se percurse o cale de peste 1700 cliilometri. Laculă 
are o lungime de vre-o 600 și o lățime de 50 chi- 
lometri.

CAPITOLULU XIV.
Intorcerea în Ugigi — Vărsatulti. — Ultima și cea mal de căpe
tenia problemă a călătoriei prin continentultt misterioșii. — Espe
dițiunea este aprope a se disolva. — Măsuri energice. — Prin 
Uguha spre Manyema. — Ună poporă grozavă de urîtîi. —• înfă
țișarea ținuturilor!!. — Măgarii simtă admirați și producă o mare 
spaimă. — La Lualaba. — Tippu-Tib. — Greutățile cele grozavă 
de mari ale călătoriei. — Tippu-Tib se înduplecă a’lă însoți pe 
Stanley. — Stanley și Frank Pocock. — In Nyangve.

„Privirea înveselitore a portului", (lise Stanley, vor- 
bindă despre întdreerea la Ugigi, „dădu brațeloră 
nostre putere nouă. Se întonâ ună cântecă de coră
biei'!, ală cărui veselă răsunetă arăta, că o mână de 
omeni curagioși se întorcă cu bucuriă la portulă pără
sită mai ’nainte... Iată, că Vangvana se grăbescă spre 
țermure, ca să ne clică „bine ați venitul" După de
barcare, peste totă strângeri de mâni, zîmbirî prieti- 
nesci și fețe vesele."

Cu mâhnire vădii Stanley, că Frank Pocock, care 
și de astădată rămăsese ca supraveghetoră ală taberei, 
sufere forte din causa friguriloră, încâtă abia se ținea 
pe piciore de slăbită, ce era. Bietulă omă se bucura 
din totă inima pentru întorcerea stăpânului său.

Și în altă privință aucll elă, că în decursulă lip
sire! sale lucrurile se petrecuseră altfelă, de cum ar fi 
dorită să se petrecă. In Ugigi și prin împrejurime se 
ivise unu vărsată de totă rău. Cinci Vangvana cădu- 
seră jertfă acestei bole și mai mulți alții erau forte 
greu bolnavi. Intre Arabi și intre indigeni epidemia 
făcuse și mai mari păgubi. Nu era casă, în care să 
nu se fi prăpădită cineva din pricina ei. In Ugigi mu- 
riau pe fiecare (li câte 50—75 locuitori.

Vărsatulu este unu adevărată biciă ală lui D-cleu 
pentru țările din lăuntrulă Africei. In fiecare ană elă 
face jertfe nenumărate.

Din norocire înainte do plecare Stanley altoise 
(vaccinase) mai pe toți omenii săi. Astfelă boia se 
lipi mai numai de aceia, cari nu se lăsaseră să fie 
altoiți.

Călătorulă nostru, se înțelege, căută să părăsescă 
câtă maî curând nesănătosul^ locă. Bolnăvindu-se 
însă elă însuși do friguri, trebui să amâne plecarea 
până în 25 Augustă.

Drumulă avea să se îndrepteze acum spre țînta 
cea maî din urmă și cea maî de căpeteniă a călătoriei. 
Călătorulă nostru ’și făcuse planulă să cerceteze cu 
de-amăruntulu rîulu Lualaba, de-a lungulă căruia Li- 
vingstone pătrunsese numai o bucată de locu. Până 
acuma nu era decisă, decă Lualaba formeză cursulă 
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s’a amânată luarea unei hotărîri asupra vămii 
pe petroleu, pe când tdte celelalte posturi ale 
tarifului vamală s’au resolvatd.

Privire istorică asupra trecutului politicii 
socialii și naționalii al „Ducatului Bucovina11.

(Urmare.)
Nu voimă și nici nu putemii remânâ neîngrijațî, 

când vedemă, cumcă acei apostoli străini au și prinsă 
deja în mrejele lord pe unii din fiii patriei și bisericei 
nâstre strămoșesc!, și-i întrebuințâză sistematică ca in
strumente și organfe orbe spre a învrăjbi deplinii țâra 
nâstră, biserica nâstră și pe poporulă nostru ortodoxă /

Nu lăsămă și nici nu vomă lăsa vreodată, ca sânta 
nâstră biserică, carea ni-a scăpată poporulă și limba, ni-a 
scăpată legea și patria în trecută și care a fostă adevă- 
ratulă Sionă ală poporului nostru bucovineană, — câțiva 
proroci venetici și neadeverațî s’o prefacă în o adevărată 
babiloniă națională și confesională, — s’o prefacă în o 
vatră de ură și învrăjbire frățiscă!

Nu vomă lăsa nici atunci chiar, când unii dintre 
fiii și apostolii bisericei nâstre strămoșesc! ar slăbi, că- 
cjendă în mrejele întinse de cătră acei proroci venetici, 
și suntemă prea convinși, cumcă poporulă încă nepân- 
gărilă în inima și sulletulă seu: poporulă însuflețită de 
legea strămoșescă își va întorce fața sa dela acei apos
toli retăciți, și, redicându-șî inima sa cătră ceriu se va 
ruga dimpreună cu noi clicendă: „ Domne! lumineză-i și 
irtă-le, căci nu sciu ce facă, £ră pe noi ne feresce de 
ispită !*

•) Aici fixă D-lă V. Morariu chiar și suma, care însă nu o 
arătămtt, căci acesta este pentru publicfl cu totulU indiferentă. 
Destulă, că acei trei domni candidați o sciu, și de-asemenea și co
mitetulă Societății. Ba chiar și forte mulțl din onoratulă publică 
o sciu acâsta, căci d-lu praeses ■ M. Pitey în supărarea sa a îngri
jită singură pentru publicarea ei.

Eră încâtă privesce delăturarea releloră emanate din 
isvorulă indigenă-egoistă-mârșavă-ambiț.iosă-îngâmfată,— 
Societatea politică „Concordia*  și-a făcută de sacra da- 
toriă, nu numai de a combate din răsputeri pe orl-ce 
individă nesocotită, nepricepută, nesinceră, nepatriolă, 
neomă, — individă carele nu cunâsce nimica mai înaltă, 
mai mare, mai atrăgeloră, mai frumosă, mai sântă, de- 
câtă îndestularea sa propriă-materială- egoistică, pentru a 
cărei realisare este gata a se servi de tâte mijlocele po
sibile, ertate și neiertate precum suntă : minciuna, înne- 
grirea, corumperea, smomirea, promisiuni fantastice ne- 
realisabile, cu ună cuvântă: intriga și mârșăvenia, — ci 
Societatea politică „Concordia^ și-a făcută de problemă: 
se reconstruiască încrederea, sinceritatea și frăția în sînulu 
populațiunei și bisericei nâstre bucovinene, apropiându pe 
boieriu de țerană și de totă ce a eșită din sînulă aces
tuia, precum și pe țerană apropiându-lu de boieriu, apro
piându-lu de preotulă seu și de inteligența sa, și împă- 
cându și legândă interesele boierului și ale bisericei de 
interesele bine înțelese ale țeranului nostru și în genere 
ale causei nâstre bisericescî naționale.

Acâsta este politica urmată de Societatea politică 
„Concordia*  dela înființarea sa și pănă astăzi.

Unire frățâscă între tâte păturile și clasele societă
ții nâstre naționale-bisericesci, apropiare și încredere re
ciprocă între mică și mare, între puternică și slabă, între 
avută și săracă, între nobilă și democrată, între cleră și 
laici, cu ună cuvântă între toți fiii populațiunii și bisericei 
bucovinene ortodoxe-orientale, observândă frățiă bine- 
voitâre și cătră toți acei conlocuitori străini, car’ ne re- 
cunoscă ântăitatea nâstră în acestă țeră, ne respecteză 
legea, biserica și limba nostră și nu tindă a ne paralisa 
in drepturile și scopurile nâstre culturale bisericescî na
ționale.

De aceste principie sacre și mântuitâre s’a condusă 
Societatea politică «Concordia11 și la alegerea ultimă, fă- 

superioră alu Nilului, alu Nigerului seu alu rîului 
Congo. Stanley voia să se lumineze câtă s’ar fi putută 
mai multă îu acestă privință.

Vangvana și Vanyamvezi se temeau forte de 
acestă călătoriă. Ei audiseră dela indigenii din Ugigi, 
că au să trecă prin țera Manyema, unde locuescă ca
nibali, ce se lirănescă cu carne de oină, și că peste 
totă călătoria este împreunată cu cele mal mari nă
cazuri si greutăți.

Când își număra Stanley înainte de plecare âmenii 
săî, vădu, că din 170 deșertară nu mai puțină de 38 
inși. Mulțl dintre ceilalți de asemenea nu prea me
ritau încredere, de aceea Stanley nu înărmă cu pusei 
decâtă pe 30 dintre cei mal credincioși, ca nu cumva 
să i se prăpădoscă și armele, așa de scumpe și așa de 
necesare.

Pentru a împedcca pe aceia, cari ară fi mal voită 
să o ia la sănătosa, Stanley lua măsurile cele mal ener
gice, și pe aceia, cari încercară să fugă, îi pedepsi cu 
totă asprimea. Ce e mai multă, chiar după ce se de
părta o bucată destulă de bună dela Ugigi, elă trimise 
pe Frank Pocock și pe Kacece înapoi, ca să-I prindă 
pe fugari și să-I aducă la caravană. Aceștia se și în- 
torseră după câte-va dile cu șese desertori legați în 
lanțuri, cari apoi își primiră pedepsa meritată.

_________ (Va urma.) 

cută în 20 Ianuarie 1886 st. n. în districtele rurale «Ră- 
dăuți-Suceva-Câmpulungă-Dorna," și anume etă cum a 
procedată ea:

Devenindă vacantă mandatulă de deputată pentru 
acele districte și anunțândă comitetului «Concordiei11 unii 
candidați candidaturile loră, comitetulă societății convocă 
în diua de 29 Noemvre 1885 st. n o adunare plenară 
la care se întruniră 419 persâne din diversele pături ale 
societății nâstre. In acesta espuse comitetulă starea si- 
tuațiunii politice, și anume: cumcă este vacantă manda- 
lulă de deputată la senatulă Imperială Vienesă pentru 
districtele amintite mai susă, apoi aducândă Ia cunoscința 
adunării plenare, cumcă mai mulțl candidați naționali 
s’au și adresată cătră comitetă, arătându-i candidatura 
loră și rugându-lă, ca să-i sprijinescă în acesta, în casă 
decă candidaturile loră i-ară conveni și societății „Con
cordia,11 întrebă comitetulă Societății pe acea adunare 
plenară: de voiesce ea seu ba să procedă activă la a- 
cesta alegere indicată mai susă și, dâcă se învoiesce la 
acesta, apoi se spună verde și lămurită, cari suntă do
rințele sale, respective: cum să procâdă comitetulă față 
cu acâsta alegere?

Adunarea plenară hotărî precum urmeză: 1) socie
tatea politică „Concordia11 să ia parte activă la acesta 
alegere, 2) să nu sufere candidatura unui străină ne- 
bucovinenă, a 3) să sprijinâscă numai candidatura acelui 
candidată națională, carele va ave cele mai mari pros
pecte de reușită, fiindă cela mai dorită de alegători, ca 
unulă, în care au ei mai multă încredere și-lă creda de 
mai potrivita, mai independentă și mai sinceră în apă
rarea drepturiloră și dorințeloră loră.

Spre a pute satisface acestoră decisiun! lămurite, 
chiare și nerestălmăcibile ale adunării, — convocă co
mitetulă „Concordiei11 mai multe adunări plenare chiar 
in districtele, unde ave să se facă alegerea și, anunțândă 
prelutindene candidaturile arătate comitetului și anume; 
Candidatura d-lui praeses M. Pitey, a d-lui profesoră de 
universitate I. G. Sbiera și pe cea a d-lui adjunctă și able- 
gată dietală V. Morariu, sondă pe câtă se putu disposi- 
țiunile alegătoriloră și, întorcendu-se erășl la Cernăuți, 
convocă președintele societății „Concordia11 pe cei trei 
candidați de mai susă la o convorbire sinceră și frățescă, 
spre a le espune situațiunea, respective șanțele și neșan- 
țele fiă-căruia din ei, și spre a stabili definitivă în înțe
legerea cu d-loră: carele din d-loră să fiă proclamată de 
candidată ală „Concordiei,11 și carii din d-loră să renunțe 
la candidaturile anunțate.

Dintre candidați luă mai întâiu cuvântulă d-lă V. 
Morariu. Acesta ceru dela președintele «Concordiei*  ur- 
mătârea lămurire: «Are Societatea politică „Concordia*  
vre-ună fondă disponibilă, spre a pute acoperi tâte spe
sele recerute prin înscenarea unei agitațiuni energice și 
satisfăcătâre la alegerea de făcută?"

La acesta întrebare răspunse președintele Societății 
„Concordia,*  cumcă societatea amintită este de abia la 
începută, este săracă de totă și prin urmare nici nu po
sede vre-ună capitală propriu disponibilă.

D-lă V. Morariu, luândă acesta la cunoscință, făcu 
următârea propunere:

Considerândă, cumcă societatea politică „Concor
dia11 nu posede nici ună fondă propriu spre a pute dis
pune de elă și considerândă, cumcă nici ’o agitațiune 
energică și cu âreșl-care prospecte de succesă nu se pâfe 
face fără m’jlâeele recerute, și’n fine considerândă, cumcă 
districtele, ce au a alege, nu numai că suntă fârte depăr
tate de reședința Societății, dâră ele suntăîncă și fârte 
mari, apoi elă propune : ,ca candidatulă, ce se va pro
clama de «Concordia" să pună la disposițiunea acesteia, 
respective Comitetului ei suma necesară *),  spre a pute 
întreprinde o agitațiune cu succesă și ast-felă a asigura 
salvarea onârei Societății și a candidatului ei, întrunindu’i, 
decă nu maioritatea voturiloră, celă puțină o minoritate 
însemnată."

Acâsta propunere a d-lui V. Morariu o acceptară 
în principiu tustrei candidații de mai susă, numai d-lă 
praeses M. Pitey adause : „cumcă atâtă candidatulă câtă 
și suma ce o va trebui s’o depue candidatulă la dispo
sițiunea comitetului, — acâsta să o fixeze comitetulă 
«Concordiei*  în o ședință a sa.« (Va urmâ.)

Coiigregațiunea comitatului Carașft- 
Se vecinii!

Lugoșu, 23 Maiu 1886.
(Fine.)

Ce să ține de preliminarele comunale d-lă Bredi- 
ceanu dice, că suma pi imită pe 1886 e prâ mare cu 
21,000 e mai mare ca în trecută (Ref. cu 11,000). De ar 
fi și numai cu 11 cr. e.prâ multă și trebue să prot.es- 
teză în contra ori cărei urcări, fiă câtă de neînsemnată, 
pentru că d-vâstră ar trebui se căutațl, ca nu să urcați 

sumele ei din ce e preliminată să mai scărițl, căci omo- 
rîțl poporulă. Au nu vedeți cum pe di ce merge seră- 
cesce țâra și cetățenii ei, încâtă cu pași reped! să apro
pia de bancrotă. Ș’apoi vai be țâra ajunsă în bancrotă, 
dâr mai vai de slăpânitorii ei!

Cu privire la comunicațiune atrage d-lă Brediceanu 
atențiunea vice-comitelui la machinațiunile prin cari unii 
d-nl solgăbirăi, fiindă în conțelegere cu interesații, își 
umplu buzunarele de pe spatele poporului și vatămă co- 
municațiunea. Așa la Meliadia. la Obreja să oprescă tre- 
căturele prin apă, numai ca să inavuțescă pe jidanii 
arendași de poduri, ba se ridică bariere nouă în depăr
tări ne mai pomenite, totă de dragulă jidaniloră aren
dași, ce până ce arândașii vămiloră erau creștini, nici 
solgăbirăului nici viceșpanului nu-i venea în minte. Ar fi 
tare de dorită adauge d-lă Brediceanu, că d-lă viceșpană 
să facă pașii necesari ca să nu sufere comunicațiunea, 
âr poporulă să fie scutită de vecsațiunl.

Cu privire la lucrulă publică află: că pedepsele 
dictate de solgăbirăi nu să amintescă, cu tâte că are cu
noscință, positivă că unii d-ni „solgăbirăi" atâta iubire# 
de despoiare au, încâtă pentru că nu suntă grămezile 
ic! colea, de înălțimea recerută, croescă pedepse de câte 
900 fi. pentru o comună (comuna Borlova în graniță) 
ceea ce numai așa să pâte întâmpla, că în comisiunile 
de revisiune să pună âmenl, cari își țină de merită d’a 
face rău Românilorăl

Cu respectă la căușele orfanale află: Că cassa or- 
fanală are ună capitală de 559,000, carele elocată cu 6°/0 
interesele facă 33,540 fl. pe ană. Din raportulă sedrei, or
fanale se vede că cu finea anului 1885 suma cameteloru 
restante face 34,467 fl. va să dică cu 1000 mai puțină 
dâcâtă interesele corăspundătâre la anulă după suma de 
559,000 fl.

Acâsta e fârte mare întrelăsare și numai așa de 
înțelesă, că față de unii debitori se face protecțiune cu 
banii săraciloră, căci sciu singură sume la unii indivizi 
de 8—12,000 fl. dela cari necum carnete dâr nici capete 
nu o să mai vadă amărîții de orfani. Pănă eramă mai 
împestrițați prin oficiu, acesta nu se întâmpla, de cândă 
sunteți numai voi de voi și Românii câți au mai rămasă 
de sămânță, cu unghița în limbă, încâtă numai de clin- 
tescă, cornițele supremă și întinde de sfâră de-i sticlescă 
ochi — âcă la ce amă ajunsă.

In ceea ce privesce raportulă asupra scâleloră d-lă 
Brediceanu face observarea: Că âre cum vine că de 
gimnăsiulu română din Caransebeșu nici pomană nu se 
face, deși de doi ani totă așieptămă. Causa a murită 
și cine scie când și cum va învia. Amintesce apoi că 
învățătorii dela scâlele confesionale române nu-șl capătă 
salariile regulată, ba alții mai de felă, mai alesă decă 
țină tare la biserica și națiunea loră. — E fârte tristă 
când d nii solgăbirăi și în astfelă de cașuri pretindă ca 
să se lapede de caracterulă loră națională. In casulă 
însă, decă băeții dela scâlele confesionale nu umblă re
gulată la scâlă, âr învățătorulă îi arată solgăbirăului, ca 
în înțelesulă legei să facă destulă. Ce face d-lă solgă- 
birău ? 1 Ca să învrăjmășescă pe învățători cu poporulă, 
închide cu grămada pe fruntașii comunei, și apoi totă 
elă de cătră pădure le aruncă în față: «d-lui învățătoră 
aveți a’i mulțămi pentru acesta". — Bine ar fi ca scu- 
tulă legei să nu fiă legată de capricii nici de politică, ci 
egală pentru toți.

La punctulă din raportă, care amintesce despre 
ocne observâză: că d-lă vice-comite numai atunci face 
raportă și-și aduce aminte de ocne, când se întâmplă 
nefericiri. O astfelă de procedere e tare greșită, căci 
ocnele lotdeuna trebue să slâ sub inspecțiunea polițială 
a organeloră administrative. La noi ocnele suntă ale 
societății călei ferate austro-ungare, carea e dătătâre 
de tonă la alegerea vice-comitelui, amploiațiloră, depu- 
ațiloră. Apoi fiindcă toți factorii de valâre din viâța 
publică au acelei societăți să-și mulțămescă. posițiunea, 
nu-i mirare dâcă și controla acelei societăți în ceea ce 
privesce ocnele se reduce mai la nulă.

Ar fi bine dâcă d-lă vice-comite s’ar îngriji, ca 
viâța aceloră amărîți, cari pentru hrana copiiloră săi 
se îngrâpă de vii în pământă, să fiă asecurată.

Observările acestea ale d-lui Brediceanu la rapor
tulă • vice-comitelui au fostă viu întâmpinate din partea 
puținiloră Români ce erau de față, Tabaydy cu Iakabfy 
și cu înfrâga câtă a mameluciloră au ciulită numai din 
urechi și au tăcută ca mormântulă.

D-lui Brediceanu s’a încercată să-i răspundă vice- 
comitele Iakably, der așa s’a încurcată nesciindă ce să 
dică, încâtă nici marele pașa dela Aradă n’a fostă în 
stare să-lă descurce. Din tâte reflecsiunile s’a putută 
vede că elă voesce a trece înaintea lumii — care ar fi 
atâtă de ușâră ca să-lă crâijă — de bună și mare e- 
conomă. După acestea trecându-se la ordinea se 
strecură punctă de punctă fără multă spargere de capă 
așa după cum d-lui Tabaydy i-a plăcută.

— borgovanulu. —

DIVERSE.
Cine e mai tare: Doi boi seu 30 de omeni? — In 

Auerbach lângă Passau, unde âmenii suntă vestiți prin 
puterea loră, să ivi întrebarea acâsta și se făcu și probă. 
0 mulțime nenumărată se adună, casele atârnară stegurl 
la ferestre, câtă p’aci să se întrebuințeze și virgine, îm
brăcate în haine albe, cu ună cuvântă, par’că era o di 
de sărbătâre. 30 de bărbați voinici apucară frânghia la 
ună capătă; la celăiallă capătă erau doi boi înjugați 
Se dădu semnalulă și âmenii și boii trăgeau cum puteau. 
Der bărbații erau mai lari și traseră boii după ei — sâu 
boii au fostă mai cu minte și au cedată.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Oursalu la bursa de Viena
31 din Maiă st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 105.40 ,
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.85 
tmprumutulă căiloră ferate 

ungare........................154 —
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.60

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

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

Bonuri rurale ungare . . 105.30
Bonuri cu cl. d6 sortare 105.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vină ung........................100.—
împrumutul)! cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124.50 
Renta de hărtiă austriacă 85.10 
Renta de arg. austr. . . 85.50
Renta de aură austr. . . 117 90 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 879.—
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 281.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.97
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . , 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.65

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 18 Mâifl st. v. 1886.

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 91 — 92Va
Renta rom. amorl. (5°/0) 941/, 95Va

» convert. (6°/0) . . 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . 100— 101—

H » (5°/o) • 87— 88—
» » urban (7%) . 99Va lOOVa

» (6°/0) • 92— 93—
» > ’ (5°/0) • 82— 83 —

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

< > » Națională — —
Aură contra bilete de bancă • • 14 Vs 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.03

Cursulu pieței BrașovO
din 1 Iunie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vend. 8.67
Argint, românesc . . . . 8.60 8.65
Napoleon-d’orI................. > 9.98 > 10.02
Lire turcesc!..................... 11.27 • 11.30
Imperial!......................... • . > 10.26 • 10.29
Galbeni............................. t * 5.90 > 5.94
Scrisurile fonc. »Albina < • • • 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!................. > 123.— » 124.—

J. CiHiiaiidele din afară să'vorfi esecuta cu cea mai| mare, punctualitate
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Grand Magazin de mode și confecțiuni pentru dame 
Kovâsznai & Keresztesî

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

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

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

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

Umbreluțe și umbrele îd fdrte bogatu asortimentu. Mănuși 
de piele, de mătase și de ață în t6te colorile potrivite rocliiiloru.

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

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

îd tote colo-

cu cele mai

veritabile din

Comandele din afară se voru esecuta cu cea mai mare punctualitate.
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Subsemnatul^ încunosciințeză pe Onor, pu- 
că a deschisă unu

1010OB1Ndi atei
Strada Căldărariloru Hr. 504.

se voru esecuta totu felulă de fotografii în

îi
n* v

Ain.
unde
modulu celti mai nou artisticii, cu prețurile cele
mai eitine, și să rogă pentru binevoitorulu spri
jinii prin o câtu mai numerosă clientelă.

Cu deosebită stimă

Michael Knapp.
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1Mersulu trenuriloru

pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teîașw-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta—Predealii

Predealu

BucurescI

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișdra

Elisabetopole
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușft
Aiudă
Vințulă de susti 
Uiora!
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana
Huiedină 
Ciucia 
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-peata

Viena >

(
(

(
(

Trenă 
de 

peraâne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

1 _ 7.45
r- - • •

— — 12.50 —
— — 1.09 —-
•— — 1.40 —
— — 2.27 —■

6.22 — 2.55 —

7.01 — 3.38 —

7.33 — 4.17 —

8.01 — 4.47 —

8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —

10.29 — 8.01 —

10.39 — 8.21 —

11.19 — 9.05 —

11.54 •—• 9 43 —

12.12 — 10.0210.30 —

12.56 — 10.50 —

1.30 — 11.29 —

1.45 — 11,47 —

2.11 — 11.35 —

2.55 — 1 04 —

3.17 — 1.30 ____

3.24 — 1.39
3.31 — 2.07 —

4.09 — 3.08 —

5.36 — 5.08 —

5.56 — 5 35 —

6.16 — — 8.00
6.37 — — 8.34
6.53 — — 8.59
7.08 — — 9.34
7.34 — — 10.16
7.55 — — 11.04
8.35 — — 12 17
8.53 — — 12.47
9.12 — — 1.21
9.31 — — 2.05

10 06 — — 3.08
10.25 — — 3.39
10.35 — — 3.55
10.41 — — 4.06
10.51 — 10.37 —
12.37 — 1.45 —
2.58 — 5.34 8.22
6.00 — 10.05 10.30
— — 10.50 —

3.00 8.50 6.05 —

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărliely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

r

Ciulin

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

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

Brașovă

Timișă

Predealu

(
(

(
(

susă

(
(

(
(

BucurescI
i
I

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbu

Trenu
i de

persâne

Trenă 
omnibua

— — —
J

—
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 — — 12.36

— — 1.22 6.01
— — - - 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— — — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — — _ 1.50
— — — — 2.48
— — — — 3.23
— — — — 4.56

9.40

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

Teiușil- Vradft-Budapesfa Budapesta- A radfi-Teiiișrt.

Trenă Trenă Trenu de Trenă de Trenă
omnlbua omnibua persâne persâno accolorată omnibus

'fi'eiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de joșii 12.20 — 4.53 O .1 . ( 11.02 '— 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 kyZvillOK. / 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Ar/tdft 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațti 4.13 — 6 19
Deva 2 35 —’■ 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 PaulișQ 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
Arad fi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 .— 12.24
Szolnok ' 2.39 — 4 53 Șibotii 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 6.50 — 1 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — - 6.05 Teiușft 12.05 — 2.24

Simaeria (Piski) UPetroșenă

Trenă Trenă de Trenu de Trenă de Trenă Trenă
omnibuH persane peraâne persdne omnibufl omnibus

Aradfi 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00]
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 '4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița 3.35 6.07
'JTfmiș6ra 8.42 — 10.09 Petroseul9 — 4.04 6.39

Timișdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu da Trenu Trenă Trenu Trenu
perflâne pcrflâue omnibne omnibtifl omnibus de pers,

Tiiwiș6ra 6.02 5.00 l’etroșeui 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 —
Aradulti nou — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradfi — — 7.40 glttfierîa 10.53 1,35 —


