
,GAZETA» IESE ÎN FIECARE DI.

Pe unfi an O 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe ș6se luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

SE PRENUMERĂ:
Ia poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANULU XLIX. ANUNCIURILE:
O seriă garmondă 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicar

SorlBorl nefranoute nu se prlmesou. — Manuscripte nu se retrămltu.

116. Duminecă, 2o Maiu (6 Iunie). 1886.

Brașovu. 24 Maiu 1886.
Iritațiunea produsă prin demonstrațiunile un

guresc! în contra armatei comune s’a potolită, 
d6r amărîciunea a rămasă. Demonstrațiunile pe 
față au încetată, dâr afacerei Hentzi-Ianski tre- 
bue să i se dea o definitivă soluțiune. In sco- 
pulă acesta, minisp’ulu-președinte Tisza a fostă 
chemată în dilele acestea la Viena.

Scimu că d-lă Tisza răspuncjendă contelui 
Apponyi a asigurată, că-i zace la inimă buna 
înțelegere între armată și poporațiune. Acuma 
i se oferă ocasiune de a dovedi acesta. Bine 
că studenții nu mai strigă pe stradele din Pesta 
„Abzug Ianski“ ; bine că diarele nu mai aducă 
articull înfocațî și observă tdte unu limbagiu mai 
moderată; dâr ce se va întâmpla cu generalulă. 
lanski, căruia i s’au spartă ferestrile și care a 
fostă mustrată de d-lă Tisza, că s’a purtată ne
corectă și fără tactă, pe când căpeteniile arma
tei comune și 6menii de stată din Austria nu- 
mescă fapta lui ună actă de înaltă pairiotismă 
și de sfântă datoria față cu eroulă căzută la 
1849 ap&rândă Buda?

Ce să se ’ntâmple dâr cu generalulă lanski ? 
Să fie elă pedepsită pentru ună faptă, care în 
ochii superiorilor^ lui este împlinirea unei da
torii ? Etă cestiunea care trebue resolvată și încă 
în înțelegere cu ministru - președinte ungurescă, 
dâcă este ca afacerea să fia definitivă aplanată 
pe cale paclnică, fără urmări grave.

Este vorba d’a i se da generalului lanski 
o satisfacțiune. Acâstă se vede că e dorința cer- 
curiloră hotărîtâre din Viena și marea ’ntrebare 
este, dâcă și cum se va sci înpăca d-lă Tisza 
cu acâstă cerere. Se asigură că generalulă 
lanski nu este încă transferată; elă a plecată 
numai la Viena și de acolo la Baden. O satis
facțiune i se va pută da lui și armatei numai 
în două cașuri: său fiindă lăsată la postulă său 
în Budapesta, său în casă de transferare fiindă 
înaintată în gradă.

Deodată cu d-lă Tisza a sosită în Viena 
din concediu și ministrulă imperială de răsboiă 
contele Bylandt și fără îndoială că elă a avută 
convorbiri seriâse asupra acestei cestiunl. D-lu 
Tisza îi va fi spusă că n’a putută procede alt- 
felă de frica oposițiunii, care în timpulă din ur
mă a produsă o mare ferbere în țâră printr’ună 
atacă bine combinată în contra cabinetului un
gurescă din causa dificitului îngrozitoră în finan- 
cele Ungariei. Ministrulă de răsboiă va fi răs
punsă că tâte suntă frumâse, dâr armata nu 
pâte Să rămână blamată, pentru ca să triumfeze 
demonstranții tineri din Pesta, cari au cântată 
la mormântulu lui Hentzi cântecele lui Kossuth.

Organulă din Viena, care este celă mai bine 
informată despre intențiunile d-lui Tisza, „Neue 
Freie Presse“ ne face să ’nțelegemă, că d-lă Tisza 
în adevără ar avă de gândă să facă ârecare con
cesiune sensibilității armatei. Multă amărîciune 
s’a adunată în filele din urmă, constată numita 
fâiă, în cercurile politice și militare din Austria, 
mai alesă din causă că a fostă trasă în discu- 
țiune și criticată însuși archiducele Albrecht, și că 
astfelă mustrarea ce i s’a făcută generalului 
lanski se ’ndrâptă și asupra generalisimului ar
matei.

Contele Bylandt, (|ice „Neue Freie Presse“, 
va sci să’șl împlinâscă grâua datoriă; elă va da 
espresiune simțăminteloră armatei, va sci să afle 
o formă, prin care ministrulă-președinte ungu
rescă să’șl îndrepteze greșala, fără a’șl perde din 
autoritate ca șefă ală guvernului. De ce să nu 
cruțe d-lă Tisza simțibilitatea armatei.

Dâcă d-lă Tisza nu va ceda, numita fâiă 
vede apropiându-se ună mare periculă pentru 
Ungaiia. Ar fi fârte tristă pentru ea, (jice, 
dâcă în armată ar prinde rădăcină părerea, că 
numai federaliștii și reacționarii din Austria se 

întrepună cu tâtă inima pentru onârea soldatului. 
Intr’ună momentă de grea încercare, ar fi fârte 
primejdiosă pentru Ungaria, dâcă în inima ar
matei ar rămână ună ghimpe, dâcă ea ar privi 
în partisanii reacțiunii pe apărătorii ei.

Privâscă Ungaria împrejurulă său și va ve- 
dâ că are mulți inimici în Europa, care ar sa
luta peirea ei cu bucuriă. Armata este păzitârea 
corânei St-lui Ștefană și cine scie, dâcă sosindă 
ora periculului din afară ea nu va trebui să lupte 
pentru salvarea și susținerea Ungariei. Față cu 
aceste probabilități mai păte âre să-i ca(jă greu 
d-lui Tisza d’a satisface dorinței armatei ?

In tonulă acesta conjură fâia centralistă pe 
d-lă Tisza să facă pace. Suntemă siguri, că elă 
îșl va și da tâtă silința ca să se scape din în
curcătură. Dâr totă așa de siguri suntemă, că 
niciodată de când e ministru nu va fi simțită 
așa de adâncă ca acuma, câtă de greu este a 
servi deodată la doi domni,

Dâcă va fi satisfăcută armata, rămâne nesa
tisfăcută orgoliulă șovinistică ungurescă, și din 
contră. In ambele cașuri d-lă Tisza va avă o 
grea situațiune, care nu o va pută suporta multă 
timpă. Dâcă nu s’ar țină ca scaiulă de fotoliulă 
său ministerială, d-lă Tisza s’ar pută retrage în 
acestă momentă în aplausele poporațiunei ma
ghiare. Ni se pare însă că păcatele lui îi pre- 
gătescă o cădere cu rușine.

Discursul ii d-lui ministru Sturdza.
rostită la inaugurarea stntuei lui George Lazară.

Domnule primară! Suntemă întruniți aci — mem
brii ai guvernului și ai Parlamentului, scole și ună nu- 
mărosă publică — pentru a inaugura monumentulă, ri
dicată de națiune acelui bărbată, care a reîntemeiată 
scâlă românâscă pe pământulă românescă

Frumâsă serbare, în care se oglindesce trecutulă, 
presentulă și viitorulă.

George Lazară s’a născută într’ună timpă de mare 
restriște pentru patria nâstră.

P ternică a fostă așezarea stabilită aci la Dunărea 
de josă de marele împărată ală Romei; dâr cumplite au 
fostă și isbirile ce ea a suferită.

Pericolulă nu a venită numai dela sabia și dela 
foculă ce diferite ginți au preumblată pe teritoriulă nos
tru ; ci mai alesă dela încercarea de a desnaționalisa 
poporulă românescă prin părăsirea Iimbei strămoșesc!.

Valurile și furtuna ne amenințau din tâte părțile. 
Era să perdemă chiar usulă Iimbei nâstre. Cei dântâiu 
devenițl creștini în orientulă Europei, Românii, ajunsese 
să nu audă lauda lui Dumnezeu decâtă într’o limbă ne
cunoscută loră. Ei, cari din timpuri străvechi au aju
tată cn sângele și cu averea loră pe creștinii din alte 
țări, vedeau cum limba celoră hrăniți și adăpostiți de 
denșii, cotropea pe cea românâscă.

Pofă să fiă și suntă limbi cu deosebire culte, limbi 
în cari suntă scrise tesaure neprețuite ale sciinței, dâr 
ună poporă numai atuncia există, când e capabilă de a 
înălța propria sa limbă la acea tăriă, ca prin ea să pâtă 
domina tote cugetările omenesci. Ună poporă, care nu-și 
întrebuințăză propria sa limbă în tâte împrejurările vieții, 
în cele mai simple și mai modeste, ca și în cele- mai 
înalte și mai ideale, acelă poporă lângezesce. Poporulă 
care îșl perde limba, perde însăși ființa sa, cunoscința 
de sine, încrederea în sine.

De două ori acestă periculă s’a răvărsată peste 
noi; dăr când ajunsese la culme au apărută la timpă 
bărbați, cari au salvată ceea ce se pâră perdută. Puține 
nume din trecutulă nostru suntă atâtă de populare, ca 
acele ale lui Mateiu Basarabă și Vasile Lupu, ca acelă 
ală lui George Lazară.

Cei duoi dânteiu au scosă er la onore limba ro- 
mânăscă în stată și în biserică. Celă din urmă a 
făcută ca limba strămoșâscă să răsune din nou în scâlă, 
de unde fusese isgonită. Cei duoi dânteiu erau domni, 
celă din urmă ună simplu fiu de țărână.

Născută într’ună sală neînsemnată de pe malulă 
Oltului, George Lazăr trecu prin școlile din Sibiiu și din 
Clujă, deveni în Viena laureată în teolegiă și ajunse a 
fi, tănără încă, archidiacon ală Episcopiei din Sibiiu, ca- 
techet la seminariu și predicatoră bisericescă.

Dăr elă nu putu să aibă acolo traiu bună și cu- 
rendă, învăluită de mulți inimici, fu nevoită să caute 
aiurea loculă unde să îșl conținue apostolatulă.

Pe acele timpuri, în Moldova și în Țâra românâscă, 
întregă învățămentulă secundară era în mâni străine. 
Limba românească ajunsese să se vorbăscă mai numai 

prin sate și de paracliseri. Puțini credeau că limba ro
mânâscă pâte servi pentru a exprima ideile, cugetările 
înalte. George Lazără caraeterisează în stilulă său ex
presivă ast-felă starea lucruriloră de atunci: Românii 
suntă împotrivitorl Iimbei românescl, adoptândă legi și 
năravuri străine, mulți suntă crescuți sub aripele străi- 
niloră, mulți se rușinează a vorbi românesce și, ce e 
mai multă, defaimă limba românăscă.

Dâr totă atunci, începu să bată tare ună ventă 
nou și răcoritoră. Simțimentulă despre origina »Româ- 
niloră și despre valorea acestei origini isbucnia iarăși cu 
putere în Bucureșcl și în Iași.

Eforia scoleloră din Bucureșcl ia o mare decisiune. 
Ea înființează o scâlă românească și o încredințează lui 
George Lazără.

Grele au fostă începuturile și scurtă durata acestei 
scoli. Instalarea ei fu anevoiâsă, căci localulă dela St. 
Sava era ocupată de garda domnâscă și de servitorii 
Gurței. Abia deschisă în .1816, ea fu închisă în 1821. 
Gu densa se stinge și George Lazară. Elă să întârse în 
miculă și necunoscutulă sată de pe malulă Oltului, unde 
curendă măre.

Scânteia însă aprinsese ună focă viu. Scâlă româ- 
nâscă nu mai putea fi înădușită, căci limba românăscă 
răsunase ârășl în scolă și la răsunetulă ei tâtă suflarea 
să ridică din adenca letargiă în care să afla. Poporulă 
românescă să trezi și plină de încredere în sine, elă 
puse mâna la Jucru.

De atunci ce pași gigantici amă făcută înainte! 
O transformare întrâgă s’a desăvârșită. Credința în țâră 
și poporulă ei, redesceptată în mica scolă a lui Lazară, 
a devenită generală. Astădil nu mai suntemă aserviți 
nimănui: mergemă pe propria nâstră cale. Suntemă o 
țâră liberă și ocupămă, in loeulă unde amă fostă așe
zați, o posițiune importantă. Suntemă o țâră, respectată 
pentru munca neîncetată ce desvoltămă pe tărîmulă cul- 
turei, pentru cumpănirea ce punemă în faptele ce desă- 
verșimă.

Acâstă frumâsă serbare ne amintesce dâr timpurile 
grele în cari lucramă, dela mică până la mare, pentru 
alții, cu puțină speranță pentru viitoră. Ea ne amin
tesce însă totodată începuturile redesceptărei naționale, 
care a luată ună aventă puternică din scolă și prin scâlă. 
Acâstă serbare este ună omagiu de recunoștință adusă 
unui bărbată, care a fostă credinciosă țărei și datoriei 
sale. Ea ne dovedesce totă odată câtă de prețiâse suntă 
isbentfjle ce au produsă munca și credința.

Inaugurarea acestui monumentă, a doua (fi în urma 
tjilei de 10 Maiu, în care amă serbată de astă-dată a 
douâ-(fecea aniversare a Domniei înțelepte și vitejesc! a 
lui Carolă I. a întâiului Rege ală României independente 
de nume și de faptă, ne face să pipăimă cu însuși mâ- 
nele nâstre și să înțelegemă în totă clasitatea ei acea 
puternică și semnificativă (ficâtâre a poporului româ
nescă, iscodită de densulă pentru a’șl dovedi în patru 
cuvinte mersulă său istorică și viitorulă ce îi este re- 
servată, acea dicâtâre energică apa trece: petrile 
rămână. In adevără, astă-QI putemă (fice cu con- 
vincțiune deplină: apa a trecută, petrele au 
rămasă.

Primiți, d-le primară, acestă monumentă ridicată de 
cetățenii liberi în onârea scâlei românesc!, în care ne
contenită se va nutri și în viitoră foculă patriotismului 
celui mai sinceră și celui mai luminată*, foculă devota
mentului celui mai nemărginită pentru datorie. Primiți 
în proprietatea Capitalei întâia statuă ridicată de primulă 
sculptoră română.

Să pice dâr învălitârea la strigătulă care ne unesce 
și ne va uni totdâuna ca ună singură omă: Se trăiască 
Carol I.

SOIRILE PILEI.
Marele eserciții de arme în ținutulă corpului 12 de 

armată se voră face dela mijlâculă lui Augustă pănă la 
14 Septemvre și se voră încheia cu o manevră de corpă 
de trei (file în valea Mureșului, între Tergu-Mureșului 
și Turda, sub comanda loc. feldmareșală br. Schonfeld.

—-x—
.Deutsche Zeit.ung“ e informată, că în casina ofi- 

ceriloră din Pesta s’a ținută la 26 Maiu n. o adunare 
a întregului corpă oficerescă din garnisână, ca să se 
consulte că cum să procâdă față cu demonstrațiunile an- 
timilitare de pe strade, față cu interpelările provocătore 
și cu răspunsulă lui Tisza. In acâstă adunare s’au plânsă 
mai alesă oficerii mai tineri în tonă energică și amară 
despre modulă cum i-au tractată oratorii din dietă. Nu
mai sfaturilor^ oficeriloră mai bătrâni e d’a se mulțămi, 
că s’a evitată orice demonstrațiune.

Duminecă în 30 Maiu sa ținută esatnenulă cu
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elevii scolei române gr. cat. din Betleană sub preșe- 
dința d-lui v. protopopii tractuală din Teure Michailă 
Făgărășanu, asistândăd-10 preoții localii G. Pușca- 
riu, d-lă teologii centrală Ioane H. Boteanu și unii 
publică fârte numerosă. Obiectele propuse și din cari 
s’au esaminată elevii împărțițl în 5 clase, au fostă tote 
celea prescrise de legea de învățământă. Resultatulă 
esamenului|a fostă preste totă imbucurătoră, ca de co
mună. Elevii s’au premiată. — Școlarii obligați ai scâ- 
lei ordinare în acestă ană au fostă de ambe secsele 81, 
din cari au frecuentată scola 64.

—x—
In ținutulă Sebeșului s’au ivită muscele colum- 

bace, pricinuindă mari stricăciuni.
—x—

Asupra turburăriloră de lângă Aiudă, despre care 
ni s’a telegrafată erî, foile unguresc! aducă următorele 
amărunte: „In 30 Maiu, solgăbirăulă din Roșia trimise 
gendarmeriă în localitatea Mogoșă, locuită de Români, 
care cu casele sale împrăștiate numără 3000 locuitori, 
ca să împedece contrabanda cu vină, din care causă să 
născu bătaiă. Mogoșenii atacară pe gendarmi, răni pe 
unulă din acaștia, pe când pușca unui ală doilea fu 
sfărâmată cu sburături de petri. Gendarmii se folosiră 
de arme și omorîră pe unulă dintre tumultuanțl, 6r pe 
trei îi răniră. Solgăbirăulă și judecătorulă de instrucția 
s’au dusă imediată la fața locului. Protonotarulă comi
tatului încunosciință îndată atâtă tribunalulă câtă și au
toritatea militară competentă despre întâmplare, în urma 
căreia se duseră în Mogoșă doi oficeri cu 50 de omeni, 
dâr s’au și întorsă, fundă acum completa liniște. In
strucțiunea “urmâză.* — Mare minune, că «patrioții» 
n’au dată și în acestă afacere de niscai soboli daco
români.

—x—
Ni se scrie, că elevulă de medicină din anulă 4-lea 

d-lă losif Fărcașă, fiulă preotului gr. ort. din Secă, 
comitatulă Solnocă-Dobeca, lucrândă o temă escelintă din 
farmacologiă, a obținută, între 4 concurenți, primulă 
premiu, cu votulă unanimă ală unei critice severe. Pre- 
miatulă e părtașă la stipendiulă Gojdu-iană de 200 fi. v. a.

—x—
Ministrulă de comunicațiă a dată lui Gustavă Thal- 

mann și consoți concesiune pe ună ană d’a face lucrările 
preliminare pentru construirea liniei ferate Vințulă de 
josă — Sibiiu, cu liniile vicinale Sibiiu — Ruși
nară și Sibiiu — Gisnădiă; apoi fișpanului Făgă
rașului Mihail Horvath, deputatului Gavriilă Daniel și lui 
Mihailă Horvath jun. pentru linia Sibiiu — Făgăraș ă.

—x—
D-lă D-r. Georgiu Plopii a făcută în săptămâna 

trecută censura de advocată la Tabla r. din Budapesta. 
Felicitările nostre.

—x—
Dr. Emilă cav. de Puscariu e numită medică 

secundară în reservă la regim. 2 de inf. Laurențiu Mun- 
teanu, preotă gr. or. ală archidiecesei ardelene, e nu
mită capelană militară cl. 2-a în reservă.

—x—
In Orlată gendarmeria a arestată pe locuitorulă 

din Căpâlna Samuilă Păcurară, pentru că vindea 
icăne sfinte și făclii. Elă a fostă predată cu marfă cu 
totă oficiului solgăbirăescă din Săliște, — Grele timpuri 
amă ajunsă, dâcă nici nevinovatele icăne sfinte și făcli
ile nu mai sunlă suferite să procure sărmanului omă pâ- 
nea de tote dilele!

—x—

Societatea sciențifică-lilerară „Tinerimea română“ 
din Bucuresci șl-a serbată MercurI în 21 Maiu v. a 
noua aniversare în sala Ateneului. In acâstă ședință d-lă 
Nic. Alexiu a vorbită despre „Educațiunea națională." 
La fine societatea a distribuită premii băețiloră și fete- 
loră celoră mai silitore din scălele poporale din Bu
curesci.

—x—
Poliția din Clușiu a dată de urma unei bande 

de pungași, compusă din trei băeți, celă mai mare de 
12 ani. Ei se furișau prin case, furau diferite obiecte 
și le amanetau în institutele de împrumută.

—x—
Concertu în grădină. Capela orășenâscă va da 

mâne, Duminecă, ună concertă în grădina dela „Pomulă 
verde,* ală căruia programă conține și fantasia ->Onâpte 
în pădure* de Schipek.

nu mai are nimică altceva decâtă armata c. r. Ore să 
căiță acâsta, fiindcă dorescă Maghiarii și tutti quanti ? 
Și ce se întâmplă atunci?

„Prager Tageblatt* dice, că pe când Germanii res
pectă mormintele și monumentele francese din Alsația- 
Lotaringia, și Francezii monumentele germane din Fran- 
cia, lăsândă pe mamele germane să îndeplinâscă acte de 
pietate la mormintele fiiloră loră căduți în răsboiu cu 
Francezii, în Ungaria din contră asemenea acte de pie
tate se condamnă și mormintele și monumentele se pro- 
fanâză.

Voci asupra afaeerei Hentzi-Janski.
„Palamentar“, din Viena, dela 30 Maiu 

a. c. ocupându-se cu demonstrațiunile din Pesta 
d.ice:

,Se va mira fiecare, cum au îndrăsnită Maghiarii 
a ataca, pentru ună actă de pietate, armata c. r. care 
cu sângele ei susține și apără monarchia, pe când reu
niunile de honvedî serbăză totdâuna revoluțiunea ma
ghiară ; cum au cutezată studenții din Budapesta a’șl 
bate jocă de armata c. r. care șl-a jertfită și-și jert- 
fesce viâța pentru imperiu? Cum a puiută Tisza să de
clare .necorectă" și „fără tactă* actulă de pietate ală 
generalului Hentzi și soțiloră săi, cari și-au făcută da
toria față cu fidelii soldați ce au apărată Buda în contra 
revoluțiunei maghiare, pe când escesele și demonstrațiu
nile studențiloră nu le-a amintită cu nici o vorbă? Sen
sibilitatea națiunei maghiare, care abia numără patru 
milione, ce s’a manifestată în escese și demonstrațium 
de strade, a apărat’o Tisza, nu însă și armata, care Ta 
scăpată acum vr’o doi ani de Verhovay, care a potolită 
foculă în Croația în sensă maghiară, care a înăbușită 
lurburările în provinciile ocupate. Tisza s’a identificată 
cu escesele studențiloră. <

„Deputalulă Ungron a declarată, că Maghiarii sus
țină armata c. r., că prin urmare așa trebue să jâce, 
cum îi flueră Maghiarii. Să admicemă că plătescă și ei 
ceva pentru armata c. r., dâr ei au puterea în Ungaria, 
Ardeală și Croația, posedă tâte posturile și sinecurile, 
au la disposițiune dietă maghiară, din care suntă es- 
chiși aprăpe cu totulă Slovacii, Rușii, Românii, Ger
manii, Serbii și Croații, și își iau încincită îndărătă ceea 
ce plătescă pentru armata c. r. Poporele nemaghiare 
plătescă armata c. r., er nu hegemonii maghiari! Și 
când aceste popără, obosite de apăsare, începă a se 
mișca, Maghiarii își iau refugiulă la armata c. r. Ce 
s’ar nasce în Ungaria, Ardâlă și Croația, dâcă n’ar fi 
armata c. r.?“

„Dâcă ar fi adevărată scirea, că generalulă Jansky 
a trecută pe stradele Budapestei sub escortă polițienâscă, 
atunci ar fi ceva ne mai aurită, ca ună generală c. r. 
să fiă păzită de polițiă! Ce să dicemă despre necum- 
pătarea fără esemplu a Maghiariloră, cari ceră transfe
rarea generalului Jansky ? Maghiarii lovescă prin acâsta 
în prerogativele supremului comandantă ală armatei c. r. 
0 asemenea procedere e ne mai autjită.

„După părerea nostră, armata c. r. trebue să fiă 
representată pe pămentulă maghiară, unde se câptă cân
tece d’ale lui Kossuth, prin astfelă de bărbați, cari ca 
generalulă Jansky țină la tradițiunile armatei c. r. Austria

Afacerea lialei de mărfuri.
Estragemă dintr’ună raportă ce ni se trimite spre 

publicare următârele: «Reuniunea de comerță și indus
tria din Brașovă a ținută Luni în sala hotelului Nr. 1. 
ședință sub președința d-lui fohann Koniges. D. v.-preș. 
Lootz a raportată despre conferențele anchetei întrunite 
în Budapeșta. După aceea s’a cetită de secretarulă prov. 
I. Szterenyi ună memoriu, ce se va adresa guvernului în 
afacerea înființării unei hale de mărfuri de exportă. Adu
narea a primită unanimă memorandulă și a hotărîtă: 1) 
să se tipărâscă în limbile română, germană și ungurâscă;
2) să-lă presinte fișpanului spre a lă înainta guvernului;
3) reuniunea brașovenă de industriă, reuniunea de co
merță românescă, săsâscă și ungurâscă, reuniunea eco
nomică, direcțiunea caseloră de deposite, reuniunile de 
industriă din Sepsi-St. GeorgI, Kezdi-Oșorheiu, Făgărașă, 
Sighișora, Mediașă și Sibiiu se provâcă a lua parte la a- 
câstă .afacere, să trimâtă câte doi membri la consul
tările comune și se trimâtă guvernului o petițiune în 
sprijinulă memorandului; 4) pentru esecutarea măsuriloră 
ulteriâre s’a alesă o comisiune; 5) comuna orășenâscă 
să fiă rugată a le pune la disposițiă «Podii Bătușiloră" 
și se voră învita tote presidiele țehuriloră la o consultare 
în acâstă afacere; 6) toți industriașii din Brașovă se voră 
învita a subscrie petiția ce va însoți memorandulă. Se 
ceti apoi ună concursă publicată de Bulgaria pentru di
ferite postavuri și cisme, și se hotărî să invite camera de 
comerță și industriă de aici, ca pe viitoră să facă cu
noscute reuniunei liferările ș. a. In urmă s’a propusă, 
ea adunarea să telegrafieze secretarului de stată Matle- 
kovics, accentuândă urgența ajutorului.

Privire istorică, asupra trecutului politicii 
socialii și naționalii al „Ducatului Bucovina“.

(Fine.)
•>In considerare, că o astfelă de alegere nu este 

lucru ușorii, și în considerare mai departe, cumcă cu 
ea s'ar putâ nimici însa-și societatea nâstră »Concordia,* 
în casă^când ea n’ar reuși cu candidatulă seu procla
mată, — apoi elă face următârea propunere positivă : 
orl-care ar fi candidatulă, ce-lă vomă proclama, elă 
trebue mai ântâiu să primâscă și să împlinâscă condi- 
țiunea propusă de d-lă candidată V. Morariu, adecă: să 
pue la disposițiunea comitetului o sumă anumită și a- 
nume: suma propusă de d-lă V. Morariu, însS mai ur
cată încă în susă cu 500 de fl. v. a. <

Aducându-se acâsta propunere principială la vo
tare comitetulă o primesce unanimă și decide :

,OrI cine va voi să fiă proclamată de candidată ală 
Societății politice «Concordia*, elă va trebui mai înainte 
de tâte și prin urmare și înainte de proclamarea sa: se 
depue necondiționată și imediată la disposițiunea comite
tului suma de x-f-500 fl. v. a, și de abia după aceea va 
putâ fi elu proclamată și în publică de candidată ofi
cială ală „Concordiei^ der mai nainte nu.11

Totodată se hotărăsce unanimă, cumcă acâstă de- 
cisiune de mai susă să sre facă cunoscută d-lui M. Pitey 
prin domnii membri ai comitetului: „Mihaiu Cantimiru 
(controlorul, Constantină Florea (vice-preșeclinte ală II) 
și Georgiu Ostadr, cu acelă adausă, că comitetulă îlă va

FOILETONU.

Călătoria lui Stanley prin Africa centrală,.
(Urmare.)

Ună obiceiă ciudată ală loră era, să pârte barba 
strânsă la ună locă într’ună bulgără negru de noroiă, 
și totă astfelă ’și chica (partea de dinapoiă a părului.)

Până la sătulă Ka-Bambarre din Manyema pă
trunsese și Livingstone. Aicea însă îlă siliră nisce 
umflături, ce le căpătase la piciâre, să se oprescă, si 
nu multă după aceea să se întârcă înapoi. Indigenii 
din acestă sată își aduceau ancă destulă de bine aminte 
de „bătrânulă Albă", pe care’lă avuseră dragă cu toții. 
Când audiră, că nu mai este între cei vii, fața loră se 
umplu de o adevărată jale.

„Unde s’a dusă elă?“, îlă întreba căpetenia lo
cului pe Stanley.

„La ceră, prietine!" îi răspunse Stanley, arătândă 
în susu.

„Ali!“, dise Negrulă, privindă cu mirare spre 
ceră. „S’a scoborîtă elă âre de colo, de susă?"

„Nu; însă âmenl așa de buni ca elă, când moră, 
se ducă colo susă în raiă."

De-a lungulă rîului Luama, care se varsă în 
Lualaba, trecură călătorii noștri pe lângă mai multe 

sate, ai căroră locuitori, deși se arătau fârte fricoși, 
totuși erau destulă de prietinoși. O mare mirare i 
cuprinse pe el la vederea măgariloră de călărită. Ei 
nu mai văduseră până acum asemenea animale, și se 
luau distanțe mari după caravană, voindă să le observe 
mișcările și mai cu semă să le admire puterniculă 
sbierată, care de multe ori le jpricinuia o spaimă așa 
de mare, încâtu o luau la fugă.

Nu arare-orl călătorulă nostru era rugată de 
cătră căpetenii, să le ajute a învinge pe vre ună duș
mană din apropiere. Stanley se făcea, că nu aude 
asemenea rugări, de ore-ce nu voia să’și facă din capă 
călindară.

In sfârșită totă se constată, că mulți din indigenii 
din Manyema sântă [nisce canibali sălbatici, cari țină 
carnea dușmaniloră loră uciși de ceva delicată, In 
patru rânduri încercaseră ei să’lă omâre pe Livingstone. 
Numai când acesta, vădândă, că nu are încătrău, po
runci âmeniloră săi: „Pușcați, căci omenii aceștia suntă 
nisce blăstămați!“, le însuflă respectulă de lipsă.

Prin mijloculă lui .Octomvre ajunse caravana la 
loculă unde Luama se varsă în maiestosulă Lualaba, 
care aici are o lățime de 1300 metri. La vederea 
acestui rîu Vangvana și Vanyamvezi erupseră în stri
găte de bucuriă.

„De o dulce veseliă“, scrie Stanley, „fu cuprinsă 

sufletulă meu, când [îmi aruncai ochii asupra maesto- 
sului rîu. Taina cea mare, pe care natura o țînuse 
ascunsă atâtea vecuri față cu lumea civilisată, era acum 
aprâpe de a fi desvălită. Eu urmărisemă cale de 324 
chilometri una din apele laterale până la vârsarea sa, 
și acum iată elu însuși, uriașulă rîu. Planulu meu de 
aici înainte era, să’lă urmărescă până la oceană".

Cântândă voioși, o luară călătorii noștri în pasă 
repede mai departe. In diua următâre ei ajunseră la 
Tubanda, unde se afla o coloniă de neguțători arabi.

Celă mai cu vadă din aceștia era Ilamed bin 
Mohamed, numită și Tippu-Tib, ună bărbatu înaltă și 
puternică, cu barbă negră și la piele asemenea indi
genilor ă africani, tânără âncă și forte mlădiosă în miș
cări: „ună modelă de energiă și putere", după cum îlă 
numesce Stanley. Elă îlă însoțise și pe Cameron în 
călătoria sa prin locurile acestea, și era cunoscută în 
tote părțile. Sub comanda sa se afla ună numără în
semnată de Arabi tineri și cam vre-o două-(lecl de 
Vangvana și Vanyamvezi.

Și Tippu-Tib veni ca ceilalți Arabi, să’lă salute 
pe Stanley. Purtarea lui cu acestă prilegiă fă astfelă, 
încâtă călătorulă nostru cunoscă îndată, că are a face 
cu o personă de însemnătate. Și esteriorulă lui era 
ceva deosebită. „Vestmintele lui", scrie Stanley, erau 
câtă se pâte de albe, fesulă nou de noiță, mijloculă ÎI 



Nr. 116 GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

proclama pe d-lă Mihaiu Pitey de deputatu ală »Concor
diei", dâcă d-lui va primi și va împlini mai ânteiu de- 
cisiunea de mai susu, adecă: decă d-lui va depune îna
inte de proclamare necondiționată, și imediată la dispo- 
sițiunea comitetului suma de x-j-500 fl. v. a.

In fine face d-lti controloru alu societății, Mihaiu 
Cantimiră următârea propunere :

„In easO. că nu va primi d-10 Mihaiu Pitey condi- 
țiunea de mai susă impusă de comitetă, adecă : dâcă d-lui 
nu va primi acâstă condițiune și nu va depune necon
diționată și imediată la disposițiunea comitetului suma de 
x-|-500 fl. v. a., atunci să se proclame d-10 V. Morariu 
de candidată ală Societății politice „Concordia".

Aducendă d-lă președinte a Astă propunere a d-lui 
controloru Mihaiu Cantimiru la votare, ea se primesce 
unanimă, âră d-lă controloru alu Societății, Mihaiu Can
timiru, se obligă a aduce presidiului Societății imediată 
respunsulu definitivă alu d-lui praeses M. Pitey, relativă 
la decisiunile comitetului de mai susă, adecă: de pri- 
mesce d-lă praeses condițiunea principială de mai susă,— 
condițiunea băniscă „sine qua non', dela care atârnă pro
clamarea sâu neproclamarea d-sale de candidată ală socie
tății politice „Concordia<.

Cu acesta se închide ședința la două 6re p. m.
Cernăuți în 1 Ianuariu 1886 st. n.

Protocolulti No. XII, —asupra ședinței ținută încjiua 
de 11 Ianuariu 1886 st. n. de cătră comitetulă societății 
„Concordia* sub presidiulă d-lui președinte Ionă I. Bum- 
bacă și în presența următoriloră domni membri ai comi
tetului .Concordiei* și anume a d-loră: Ștefană Cantimir, 
Simionă Cernușca, Grigoriu Halipu, Gorgiu Ostafi și To- 
deră Voitcu".

D-lă președinte constată numărulă membriloră pre- 
sențl, numeru recerutu prin statute, spre a pute face de- 
cisiurii valide, și deschidendă ședința împărtășesce ono
ratului comitetă, cumcă d-lă praeses Mihaiu Pitey, netri- 
mițendă nici unu respunsă în privința condițiunii prin
cipiale de mai susă, impuse de comitetulă societății în șe
dința lui din 1 Ianuariu 1886 st. n., și întrebată fiind 
de președintele societății, de primesce, sâu ba, d-sa acea 
condițiune, „sine qua non», —d-lă praeses Mihaiu Pitey 
a declarată verde și lămurită:

„ Cumcă d-sa »cu părere de reu*, nu primesce și nu 
pâte împlini acea condițiune -sine qua non*, părendu-i- 
se ea prea exagerată, dir că totodată doresce, ca comi
tetulă sS-i facă cunoscută pe candidatulă ■» Concordiei", 
pentru ca și d-sa se-lă pâtă sprijini, în casă, dâcă i-ar 
conveni persâna".

Totodată împărtășesce d-lă președinte onoratului 
comitetă, cumcă și d-lă adjunctă V. Morariu și-a retrasă 
candidatura sa, așa încâtă comitetulă societății a remasă 
fără nici ună candidată.

Mai departe împărtășesce președintele onoratului 
comitetă, cumcă remânendă în acestă modă comitetulă 
fără nici ună candidată ală seu, — d-sa, adecă preșe
dintele societății politice «Concordia", s’a văzută nevoită 
să mai facă erășl călătorii prin districtele alegătoriloră, 
spre a se încredința de dorința și voința poporului ale 
găloriu, jSî astjelu spre a putâ proclama pe vr’ună can
didată națională, carele va corespunde principieloru , Con
cordiei" și va putâ împlini și dorințele aleg Sforilor u.

Apoi împărtășesce președintele, cumcă d-sa călăto- 
rindă prin districte și sondândă pe alegetorî, s’a încre
dințată pretutindene, cumcă cei mai mulți îlă dorescu și 
îlă voiescă de candidată pe d-lă Isidoră de Zotta, preșe
dintele tribunalului din Sucâva, carele domnă numită încă 

este Română și Bucovineană, și chiar cunoscută fir te 
bine ca omă fârte onestă și Cernăuțeniloră, căci pănă nu 
de multă fusese judecătoră —consiliară în Cernăuți.

Luândă comitetulă acăsta la cunoscință, îșî exprimă 
părere de rău față cu declararea d-lui M. Pitey și retra
gerea d-lui V. Morariu, — ără d-lă Gorgiu Ostafi face 
următârea propunere:

„In considerare, că alegătorii români ce se află 
în districtele Rădăuți—Sucâva—Câmpulungă și Dorna 
s’au înțelesă să sprijinescă candidatura d-lui Isidoră 
de Zotta, carele este președinte la tribunalulă din Sucăva, 
considerândă că Societatea politică .Concordia* în adu
narea sa plenară ținută în 29 Noemvre 1885 st. n. în 
sala magistratului din Cernăuți, în presența de 419, per- 
sâne a hotărîtă, ca la alegerea deputatului din districtele 
de mai susă să între în activitate și societatea politică 
»Concordia", combătendă din resputerî și nesuferindă cu 
nici ună preță candidatura unui străină pe de o parte, 
âră pe de altă parte sprijinindă din resputeri candidatura 
unui Română Bucovineană, și anume: pe acela, pe care 
îlă voră dori alegetorii înșiși mai multă decâtă pe fiă 
carele altulă dintre candidați și in fine, considerândă, 
cumcă dintre candidații Români d-lă președinte Isidoră 
de Zotta are cea mai multă și mai mare încredere și 
sprijinire din partea alegătoriloră de acolo, și comitetulă 
„Concordiei* întrebată fiindă de ei, pe cine dintre can
didați recomendă «Concordia*,— apoi comitetulă nu pite 
face altă cava, decâtă se bage -în sâmă dorințele alegeto- 
riloră de acolo și se-lă recomande și din partea societății 
, Concordia» pe d-lă președinte Isidoră de Zotta, ca dis
trictele : Rădăuți—Sucâva—Câmpulungă și Dorna se’lă 
alegă unanimă de deputată pentru senatulă dela Viena.

D-lă președinte ală «Concordiei" aducendă acâstă 
propunere a d-lui Gorgiu Ostafi la votare, ea seprimesce 
unanimă, ca adecă .Concordia* se-lă proclame necondi
ționată pe d-lă Isidoră de Zotta de candidată și se stă- 
ntâscă ca se se atâgă cu tâte voturile ce se voră da.

Președintele societății mulțămesce după aceste d-lor 
membri ai comitetului pentru venirea la acestă ședință 
și pentru ostenăla, ce au făcut’o, și închide ședința la 1 
6ră p. m.

Cernăuți în 11 Ianuariu 1886 st. n.
Pe basa acestei decisiuni a comitetului fu d-lă Isi

doră de Zotta proclamată necondiționată, și imediată în 
publică de candidată oficială ală Societății politice „Con
cordia» și candidatura lui fu sprijinită nu numai prin epis
tole și telegrame trimise în districte, dără și prin o pro- 
clamațiune oficială a »Concordiei' trimisă de ea tuturor 
protopresviteriloră și altoră persâne însemnate și influente, 
precum suntă autiști comunali, și în fine celoru mei mulți 
Concordianî de prin districtele respective.

Sosindă (jiua alegerei, adecă 20 Ianuariu 1886 st. 
n., candidatulă „Concordiei", d-lă praeses IsidorădeZotta 
fu în adevără și alesă în districtele: Rădăuți—Sucăva— 
Câmpulungă- Dorna și anume: cu tâte voturile date, afară 
de 6 votușâre, care le întruni d-lă contracandidată,prae- 
sesul Mihaiu Pitey, căpătândă : 1 votușoră în Rădăuți, 1 
votușoră în Câmpulungă și 4 votușâre întregi în Sucăva.

Acesta a fostă demersulă cum a procedată la ale
gerea făcută în 20 Ianuariu 1886 st. n., nu numai pre
ședintele și secretarulă * Concordiei», dâr chiar și comite
tulă ei, după cum adeverescăi protocâlele verificate de mai 
susă, ăr nu cum s’a încercată a’lă descrie așa numitulă 
Grachus în numerele 24 și 25 ale »Tribunei» Sibiane 
din 11 și 12 Februanu 1886 st. n., său cum l’a înfă
țoșată onoratului publică d-lă prim vice-președinte Leo 
de Rey și d-lă controloră ală societății, Mihaiu Cantimir 

într’ună protestă ală d-loră, publicată mai ântâiu în »Bu- 
Icowinaer Rundschau» din Cernăuți, ără apoi reprodusă 
și în „Tribuna“ din Sibiiu, prin carele scoposia a’lă se
duce pre onoratulă publică și a’lă face se crâdă, cumcă 
societatea politică »Concordia» l’ară fi proclamată în 
tâtă forma de candidată ală seu mai ântâiu pe d-lă 
praeses Mihaiu Pitey și că i-ar fi și anunțată acâstă pro- 
clamațiune prin o devutațiune trimisă anume la d-lui.

Judece acuma onoratulă publică cetitoră, pe care 
parte: este adeverulă și dreptatea, legalitatea, sinceritatea, 
adevltratulă patriotismă și politică onestă, românâscă și 
neinteresată!

Judece onoratulă publică nepărtinitoră: cari din 
noi au aperată și au susținută sinceră și neinteresată 
«causa* primei și unicei nâstre societăți politice, „causa* 
Concordiei, și carii au trădat-o în modulă celăi mai mâr
șavă și mai neasceptată 1!

Cernăățl, în săptămâna patimeloră 1886 st. n. 
Profesorulă Ionă I. Bumbacă, președintele «Concordiei".

« Grigoriu Halipă, secretarulă „

ULTIME SCIRl.
Bucuresci, 4 Iuniu. —Pănă ce va întră 

în vigdre noulă tarifă autonomă, adică pănă la 
29 Maiu (10 Iuniu) a. c. România va aplica 
Austro-Ungariei vecliiulft tarifă autonomă, 
care s’a aplicată și Franciei încă din a- 
nulu trecută.

DIVERSE.
NECROLOG!!. — Gedeonă Blășană, Proto- 

popă gr. cat. ală Mediașului, fostă în ună șiră lungă de ani: 
prefectulă studieloră la seminariulă domestică archiede- 
cesană din Blașiu, prefectulă tipografiei, asesoră Consisto
riale, și membru a asociațiunei Transilvane pentru lite
ratura și cultura poporului română, în 30 Maiu a. c. 6 
Ore diminăța după suferințe grele de ună morbă înde
lungată , împărtășită cu sf. sacramente a moribundiloră 
și-a dală nobilulă său sufletă în mânile Creatorului, în 
etate de 56 ani, plânsă de frați, surori, cumnațl, nepoți 
și numeroșii cunoseuți, cărl I’au stimată și ia stimată, 
înmormântarea s’a făcută în I. Iuniu în Mediașă,

Fiă-i țărina ușoră și memoria binecuvântată.* *♦
NecrologO. — Adolfă Diaconovich, secretară do- 

minială ală societății priv. a căiloră de stată austro-ung., 
membru ală congregațiunei generale și comitetului cen
trală ală comitatului Carașiu-Severină, președintele co- 
misiunei pentru adrepartarea dăriloră, președintele com. 
școlare etc., carele după o scurtă suferință de paralisie 
de plămâni a răposată în Domnulă în 27 Maiu st. n. di- 
minâța la 5 Ore în ală 57-lea ană ală vieții sale.

Remășițele pământesc! ale prea iubitului răposată 
s’au înmormântată Vineri în 28 Maiu st. n. în cimitirulă 
gr.-cat. din Reciția română.

Fiă-i țărîna ușOră !
* *

CUNUNIA. D-lă IoanjH. Boteanu, teologă 
absolută de Budapesta, din Becleană, în 30 Maiu st. n. 
a. c. s’a cununată cu d-șOra Maria Alexa, fi ca unui 
poporană din Bretea, lângă Becleană. Nași au fostă 
d-nii protopopi ai tracteloră Betleană și Ciceu-Cristuru- 
lui. Le dorimă deplină fericire.

Editoră: Iacobfi Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

era încinsă cu unu șală prețiosă de mătase, pumnalulă 
său era împodobită cu împletituri de sârmă de argintă. 
Peste totu, elă avea înfățișarea unul adevărată „gent
leman" arabă, care se bucură de o forte bună stare 
materială."

Intrebându-lă Stanley, pentru ce nu a pătrunsă 
Cameron mal departe pe lângă Lualaba, elă răspunse, 
că atâtă Cameron, câtă și Livingstone nu au putută 
face acesta, ci au trebuită să se întorcă înapoi, parte 
din causă, că nu aveau luntrile trebuinciose, parte 
pentru că omenii loră nu se arătară aplicați a încerca 
să înfrunte greutățile, ce-i aștepta. „In adevără", (fise 
elă, „călătoria prin pădurile uriașe de-a lungulă rîului 
este împreunată cu primejdiile cele mai mari."

In urma împărtășiriloru lui Tippu-Tib călătorulă 
nostru ajunse la convingerea, că numai cu Vangvana 
și cu Vanyamvezi, cc-i avea în serviciulă său, nu va 
putâ ajunge mai departe ca antecesorii săi, Livingstone 
și Cameron. De aceea elă îșî dete tote silințele, să’lă 
înduplece pe Tippu-Tib, ca să’lă însoțescă împreună 
cu Arabil săi. Pomenindu-i de acesta, Tippu răs
punse :

„N’am omeni de ajunsă pentru ună astfelă 
de lucru."

„Câți omeni ai d-ta?,“ îlă întrebă Stanley.
„Cam vre-o trei sute.“

„Aceștia suntă de ajunsă, slavă Domnului!“
„împreună cu âmenii d-tale la mergere da, deră 

nu și la întorcere, pe care aș trebui să o facă singură. 
Sălbaticii ne-ară pune bine pe toțî.“

„Mi-ară merge mie mai bine, decă aș fi silită 
să facă călătoria numai cu mica mea cetă ?“

„Decă voi, Vasungu, (Albiloră) vă lăpădați viața 
numai așa, fără nici ună scopă, trebue ore să facemă 
și noi astfelă?... Noi Arabii călătorimă frumușelă dela 
ună locă la altulă, ca să ne adunămă fildesă si sclavi: 
voi însă vă puneți în primejdiă viața, numai ca să 
aruncați o privire asupra rîuriloru, lacuriloră și mun- 
țiloră.“

„Eu nu am dreptulă să vă ceră, ca să vă puneți 
viața în primejdiă”, răspunse Stanley. „Aș fi cu totului 
totă mulțumită, decă v’ați învoi să mă întovărășiți 
cale de șese-spre-dece dile. După aceea m’ați pută 
lăsa să pornescă singură mai departe, cum mă va sluji 
noroculă.“

„Mă voi sfatuf cu prietinii mei și cu rudeniile,“ 
dise în sfârșită Tippu-Tib. „Mâne seră îți vomă 
răspunde.“

A doua di veni Tippu și cu prietenii săi din nou 
la Stanley. Acesta fu întrebată, să le spună încă 
odată, care este planulă său. Călătorulă nostru 

le împărtăși Arabiloră, că deocamdată ar voi să ajungă 
la loculă acela, unde Lualaba se îndrepteză seu spre 
apusă, seu spre răsărită.

Intre omenii lui Tippu-Tib era unulu, care călă
torise până departe în direcțiunea indicată de Stanley. 
Acesta susținea, că Lualaba curge totă spre nordă. 
Ceea-ce spunea elu despre ținuturile de pe lângă acestă 
rîu, era în adevără de spăriată. Lualaba, (Jicea elă, 
curge prin nisce țări locuite de cei mai sălbatici cani
bali, mai departe prin ținuturile unoră pitici răutăcioși, 
cari împroșcă pe străini cu săgețile loră otrăvite. Pe 
aici călătorulă nu pote înainta nici ună pasă, fără a 
se lupta și fără a fi pururea gata de apărare. Cei că
luți servescă ca nutrimentu neîmpăcațiloru sălbatici. 
In nemărginitele păduri se află șerpi uriași, cari atâr- 
nându-se cu codile de crăcile arboriloră, îi apucă cu 
gura pe nenorociți! trecători și ridicându-i susu, îî 
oinoră în chipulă celă mai grozavă. Și gorilî suntă în 
numără de totă mare. Ei de asemenea se aruncă 
asupra călătorilor^ și-i mușcă cu colții loră cei puter
nici. Călătoria pe rîu ancă este împreunată cu cele 
mai mari greutăți, de 6re-ce numărdsele cataracte și 
repedișuri ale lui pună în fiecare clipită vasele în 
primejdiă.

(Va urma.)



Nr. 116. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

OursuJn Ia bursa de Vlen»
4 din Iunie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 • • • 106.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 9515 
[mprumutulfi căilortt ferate 

ungare........................154 50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.90

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 119.—

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 99 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung..........................100.80
Imprumutulii cu premiu 

ung................................... 119.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.80 
Renta de hărtiă austriacă 85.35 
Renta de arg. austr. . . 85.65
Renta de aurii austr. . . 116 85 
Losurile din 1860 . . . 139 60
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 883 —
Act. băncel de credită ung. 290.25 
Act. băncel de credită austr. 283.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.95 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

KEiirtfjn <le Sîacuresci.
Cota oficială dela 20 Maiă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 91— 92—
Renta rom. amort. (5°/0) 95— 96—

» convert. (6°/0) 86Va 87Va
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 31— 33—
Credit fonc. rural (7°/0 ) • 105— 106—

> „ „ (50/»:) • 87Va 88x/4
> > urban (7°/0) 101— 102—

» (6’/o)1 . 93— 94—
» » > (5°/o.) • 83Va 84-Va

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 Va 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.03

(Câștigă sigură!
Persone solide din on-ce clasă, cari voiescă a sfi 

ocupa cu vendarea hârtiiloră de Stătu și a losuriloru cu 
prime permise prin lege, conformă Art. XXXI, din anulă 
1883, cu plata loră în câșturl (rate) se angajăză ori 
și unde cu condițiuni forte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pâte câștiga fără capitală și fără fi
zică cu ușurință fl. 100 până la /?. 300 pe lună.

Oferte cu arătarea ocupațiunei presente suntă a să 
adresa: An die

Hauptstădtische Wechselstuben-Gesellschaft

ADIaEIi & Cjie, Budapesta

n ■ smsnta.BW°?Hft! SBSsrâ garaa arat

foștii distinsă ou
Diploma de recunoscere dela esposițiunea din Graz 1880.
Medalia de bronztt dela esposițiunea din Triestfi 1882.
Medalia de argintii dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Diplomă de argintă dela esposițiunea econom, din 1884 a comitatului Torontalfi. 
Medalia mare dela esposițiunea din Budapasta 1885 pentru progresă și exportă.

ISVOB TT Gîr
• AGNES 

________________________________________ dela M O H A
Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicu dintre toteJ

Apele minerale ale Ungariei
face escelente servicii la bole catarhalice ale organeloră de mistuire și ale udu
lui. în genere acăstă apă merită a să lua cu deosebire în considerațiune la fote acele 
băje, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosă.

Ca vină beutu se bucură acesta de o popularitate mare. 
Depositulfl principală Ț Liferantă alu Curții
singură numai la: U X X reg. ung. în Budapesta

Asemenea se află la tăte farmaciile, băcănii, hoteluri și rest.aurațiunl.

(5_15) S’au espediatrt în a si uliii 1S8«5

1,800000 butelii
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Comandele din afară se vorii esecuta cu cea mai

Grand Magazin de mode și confecțium pentru dame 
Kovâsznai S& Keresztesî

Brașovă (Piața mare)
Recomandă dapositulu lorii din nou și fdrte bogatu asor- 

cu materii moderne pentru rochii de dame precum: Satin

)

tatu
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 frumdse desenuri.

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

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

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

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

în tdte colo-

cu cele mai

veritabile din
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Comandele din afară se vorii esecuta cu cea mai mare punctualitate.
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BRASOVU
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în cetate, Strada Vămii Nr. 11. 
clădire nouă din anulă 1885, înzestrată cu totu 

comfortulu,

Hestauratiune si hală de bere.
» JOmnibusulu hotelului la gară. 

^niculă hotelă 
comfortabilQ din cetate în apropierea pieței.

R. BARTHA.

Nr. 2085/1886.

51
privitdre la.tacsarea dărei pe venită pro 1886 și pertractarea acesteia.

In legătură cu publicați unea oficiolatului din locă din 24 Maiti 
a. c. Nr. 1982/1886 se aduce prin acăsta la cunoscința generală, că ta
blourile suplementare pentru darea pe venită clasa III. compusă de cătră 
r. ung. inspectoratul^ de dare, precum și listele cu tacsarea dărei ace- 
loră întreprinderi' și reuniuni, cari suntă obligate a da sămă în 
publică, să află la subsemnală oficiolată de dare orășenescă dela 29 
Maiă pănă la 3 Iuniu a. c. înainte de prân^u dela 8 pănă la 12 6re, 
și după prândă dela 3 pănă la 5 6re, spre informarea și reclamarea ce- 
loră ce s’aru afla încărcați cu tacsarea și că pertractările resp. ale co- 
misiunei orașului Brașovă, pentru tacsarea dărei, să voră țină la Ma
gistrată dela 4 pănă, la 12 Iuniu a. C. dela 8 pănă la 12 6re a. m.

Lista cu ordinea în care să voră face pertractările se află ase
menea spre informațiunea tuturora în drele de oficiu la subsemnatulă 
oficiu de dare orășenescă.

Brașovă, 29 Maiă 1886.

Oficiola&iilu de dare orasenescu.
%

15) @ S wDicționar germano-romanu
de Iheochar Alexi

in 8° (£ 320 pagini, prin urmare îndoită atâtu de mare ca edițiunea primă. Prețul u fl. 1-50 seu 
3 lei 50 b. de esemplaru*

BSi’jinov.
5
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I Tipografia ALEXI Brașovă.


