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RSsboiulu vamalii.
Asupra amenințătorului răsboiu vamală ală monar- 

chiei nostre cu România publică „Nene Freie Presse“ 
dela 18 Maiu unti importantă articula de fondă, la care 
vomă a’-e destulă ocasiune de-a mai reveni. Eată’lă din 
cuventă în cuventă:

„Așadâr vomii purta răsboiu vamală în con
tra României. O asemenea luptă oferă o crudă 
priveliște. Soldații nu se chiamă sub stâgurî, 
tunurile nu trecu zuruindă peste strade, lipsesce 
iritațiunea și peiiclulu unei bătălii, dâr scopulă 
este același, care se urmăresce prin sabiă. E vorba 
de aceea, că ună stată caută se mărginâscă vo
ința celuilaltă prin mijlâcele puterei, că forțele 
materiale se. află în conflictă, că se manifestă pe 
față intențiunea de a sili pe contrară să cedeze, 
ruinându-lă. La părere este indiferentă ce se 
întâmplă. N’audi decâtă de păpușoiu și berbeci, 
de postavuri și cămăși, dâr de aceste lucruri pro- 
saice depinde viâța, nutrementulă unoră numerâse 
elemente ale poporațiunei, a căroră rădăcină eco
nomică se subminâză. Se luptă omă cu omă și 
scopulă este sărăcirea, stagnarea vândărei, scă
derea producțiunei. In acâsta stare are să se 
pună Austria la începutulă lunei viitâre față cu 
România. Țările își voră închide granițele her- 
metică, guvernele voră pândi neîntreruptă spre 
a spiona punctulă celă mai durerosă ală inimi
cului; vechi legături ale comerciului voră fi rupte, 
România va fi așa departe de statulă nostru ca 
și cândă ar fi situată în oceanulă depărtată. Sis- 
temulă vamei protecționiste a încurcată monar- 
chia într’o luptă, în care învingerea este penibilă 
și desastrulă umilitoră, luptă, care abia începân- 
du-se păgubesce multă pe comercianți, și predă 
industrieloră străine acele tărâmuri ce le-a câș
tigată munca austriacă. “

„Răsboiulă vamală e hotărîtă și nu încape 
îndoială că România va fi greu păgubită prin- 
trînsulă.? Dâr și âmenii de stată austriac!, cari 
se prepară a introduce o asediare economică, 
au cause de ajunsă de a se gândi la ultimele 
consecențe ale voinței loră.“

„Guvernele monarchiei, conduse de tendențe 
agrare, au causată României multe nedreptăți și 
pretensiunile nebune ale cabinetului Brătianu n’au 
isvorîtă din cumpănirea obiectivă a adevărateloră 
interese, ci din neîncredere și din dorința de răs- 
bunare. Este de vină atitudinea ministerului ro
mână, dâcă odiulă rupturei cade asupră-i, dâcă 
orbită de patimă a provocată greutăți, cari abia 
voră fi învinse, dâcă, necunoscândă măsura pu
terei sale, a aruncată țâra în pericululă unei 
crise. Dâr și situațiunea Austriei deștâptă nenu
mărate temeri. Este aprâpe cu neputință ca 
astfelă de relațiuni economice se rămână fără nici 
ună efectă asupra raporturilor^ politice. “

„Cu închiderea granițeloră prin tacse va
male esorbitante lucrulă încă nu este terminată, 
pilnică se voră face reclamațiuni; cetățenii austri
aci se voră plânge de violență, desbarcarea co- 
răbieloră va fi îngreunată, speduirea mărfuriloră 
va fi trăgănată. Disposițiunea dușmănâsă se va 
manifesta în multe asupriri mici, dâr în totali
tatea loră totuși nesuferite, ună sistemă de și
cane va fi stabilită, ministerulă de esterne va 
interveni și conflictulă politică va isbucni. Ar 
trebui să presupunemă mare măsură de înțelep
ciune și prudență la guvenulă și la poporulă 
română, dâcă amă spera că lupta economică nu 
re va preface într’o seriâsă cârtă politică. Cu câtă 
mai mare va fi miseria, ce-o voră produce re- 
presaliele austriace în România, cu atâtă mai si
gură se pâte prevedâ momentulă, în care des
părțirea artificială între cestiunile materiale și de 
stată va cadă și inimiciția va învenina tâte ra
porturile ambeloră țări.“

„Nici că s’ar pute altfelă. Nu se pâte ni
meni deodată îmbrățișa și amenința, iubi și des
prețul, dâcă o națiune își caută succesulă în ne

norocirea celeilalte, atunci acâsta antipatiă trebue 
să devină în fine ună factoră politică. Trebue 
să ne facemă o ideă despre aceea ce însâmnă o 
stare fără tractată. Chiar cu Rusia esistă unele 
neînțelegeri, cari nu lasă pe comercianții monar
chiei fără de nici ună dreptă, și acum comerciulă 
nostru se depindă cu totulă de liberulă arbitriu 
ală unui stată abia civilisată, a căruia organe 
speră păte a’și câștiga aplausele mulțimei, dâcă 
voră vătăma pe fiă-care austriacă, păgubindu-i 
averea, lipsindu-lă de scutulă, de care se bucură 
străinulă pretutindenea ? Vecsațiunile și frecările nu 
voră avă sfârșită, monarchia va fi destulă de desă 
silită a aduce aminte României, că independența 
nu păte să însemne desfrâu, represaliele voră pro
voca o luptă politică, precum actele de naviga- 
țiune au causată ună răsboiu vamală între An
glia și Olanda...

Nu (Jicemă că tâte aceste consecințe trebue 
să urmeze, dâr ne tememă că voră urma.... 
Nu e cu putință ca două state, cari își retragă 
în privința economică reciprocă apa și foculă, 
să remână amice politicesce, să se conserve sen- 
sulă pentru solidaritatea scopuriloră loră, cândă 
în același timpă isbucnesce între ele ună răsboiu- 
care face să înceteze schimbulă mărfuriloră, pă
gubesce capitalulă și care taie arterele comer
ciului. E vorba de România, unde granița geo
grafică nu concade cu cea limbistică, pe care 
deja List a numit’o tărâmulă naturală pentru 
spiritulă de întreprindere germană.11

„In asemenea împrejurări ne va fi iertată 
a întreba, ce atitudine ia cornițele Kalnoky față 
cu acestă conflictă? Pe lângă monarcliulă este 
elă singurulă funcționară ală statului, chemată 
a esamina ori ce evenimentă după efectulă ce-lă 
pâte avă asupra totalității. Ar fi o greșâlă a cere 
ca interesele economice să fiă covârșite de mo
mente politice, dâr ar fi totodată periculosă a 
nega legătura dintre raporturile economice și de 
stată ale popâreloră. Cornițele Kalnoky este îm
piedecată prin constituțiune a fi ca prințulă 
Bismark și ministru de comerciu ală monarchiei, 
competența lui politică vamală e fârte mărginită, 
și totuși depinde conducerea afaceriloră lui fârte 
multă de spiritulă, în care se conducă resortu
rile economice. Ministrulă de esterne trebue se 
considere r&sboiulu vamalii cu România ca o con
trazicere cu politica sa. Adeseori a declarată co
rnițele Kalnoky în delegațiuni, că nisuesce a sus
țină amicabile relațiuni cu statele singuratice bal
canice ; adeseori a dedicată României cuvinte de 
sinceră simpatiă și acum ne amenință unu răs
boiu vamală, o înstrăinare politică, acum corni
țele Kalnoky pâte va fi silită a se ocupa d’ună 
conflictă, care probabilă că nu s’ar fi născută, 
dâcă nu esista panica târnă de importulă a șâse- 
spredece mii de boi. Acum Austria va avă c’ună 
inimică mai multă în Europa și de aici se pâte 
vedâ câtă de multă atinge vama protecționistă 
tâte condițiunile de viâță ale monarchiei. Răsbo
iulă vamală pâte să fi fostă pricinuită prin pre
tențiile esagerate ale d-lui Brătianu, dâr sâmbu
rele lui este protecționismulă, care alungă pro
ductele nâstre brute din Europa, care a închisă 
căile de vânzare pentru productele nâstre, și a 
născută acum și ună periculă politică. Cornițele 
Kalnoky n’are puterea să frângă domnirea aces
tui sistemă; dâr suntemă convinși, că fructele lui 
îngreuâză și răspunderea sa, că cea mai frumosă 
ideă despre misiunea monarchiei in Orienta pote se 
se sădărnicdscă printr’o politică falsă comercială11.

„Răsboiulă vamală nu se pâte aduce în 
consonanță cu politica nâstră esteriâră ... Și de 
ar fi pricinuită de România, elă e totuși o ne
norocire. Monarchia stă față c’ună mică con
trară, multe șanse ale succesului indică victoria; 
dâr nu va fi penibilă a fi câștigată prin ase
meni mijlâce ună tractată comercială? Nu va 
rămână ună ghimpe în urma luptei economice?

„Pâte că în ora ultimă se va afla totuși 
ună mijlocă, de a face să se trezâscă d. Bră
tianu. Elă trebue să-și dică, că împinge țâra 
spre ruinarea economică, pâte și politică. Acuma 
ar fi încă timpă pentru o întârcere în Bucuresci 
acum conciliarea n’ar fi nici o umilire pentr’o 
țâră mândră. Să i se dea Austriei, ce are An
glia și Germania. In cinci ani pâte apoi Ro
mânia decide liberă asupra direcțiunei sale eco
nomice, fără ca voința ei să însemne o vătămare 
pentru Austria. Dâcă politica nâstră comercială 
e condusă de considerațiuni prudente, atunci și 
monarchia ar compensa bucurosă acâsta conce
siune, ar deschide piețele nâstre pentru impor- 
tnlă română, ar îngropa săcurea de luptă. Sta
tele europene trimită flote pentru cucerirea unoră 
țări a cărora cerințe se mărginescă la ceva ca- 
lico și rachiu. De ce să nu fimă gata noi a 
aduce mari jertfe pentru România ?“

„Dâcă însă nu e cu putință o întârcere în 
Bucuresci, dâcă impresiunea ce a produs’o acolo 
politica agrară a monarchiei ar prevala și mai 
departe, atunci vină represaliile cu tâte neajun
sele și cu tâtă pustiirea loră nefolositâre. Ele 
voră remânâ o tristă reminiscință a lăudateloră 
folâse ale vamei protecționiste, pentru că răsbo
iulă vamală nu este ună evenimentă economică 
ci ună evenimentă politică seriosă și plină de 
urmări grave. “

In memoria Iui Alesandru Nedelcu.
Lugoșii, 12 Maiu 1886.

Las’ să urmeze din cuventă în cuventă frumosulă 
discursă ce l’a rostită președintele parochială gr. or. din 
Lugoșă d. Coriolanu Brediceanu la mormentulă marelui 
binefăcătoră Nedelcu înainte de a se depune întrensulă 
spre vecînică odihnă osămintele acestuia :

»Onorată publică! ^Următori fiți mie, precum 
și eu lui Christosă!*  a d*să  apostolulă Pavelă cătră Co- 
rinlenî, și eu vă (j’eă vouă, Româniloră din Lugoșă, ur
mători fiți lui Alesandru Nedelcu, fiului rară, marelui 
binefăcătoră ală bisericei și națiunei nostre 1 Poporulă 
română de veacuri a contopită credința sa religiâsă cu 
iubirea nemului său, lăsată pe acestă pământă după chi- 
pulă și asemănarea lui D-deu; — de1 aceea în istoria 
poporului românescă totă făptura rădicată la gloriă a 
îmbinată ,religiunea și națiunea în credință și faptă.*

„Constantină Brâncoveanulă cu fii săi își perde ca- 
pulă pentru legea creștină și nația română! Mihaiu vi- 
tezulă știrbesce semi-luna turcăscă cu spada brațului ro
mână pentru contopirea nemului românescă creștină. 
Mircea, ziditorulă de biserici, prin învingeri vrea să facă 
poporulă română creștină, cetate necucerită contra pă- 
gânismului. Ștefană celă mare cu crucea în frunte în
frânge pănă la ultima resuflare cerbicia osmană și tar
tară, ca se asecure sântei cruci și țărei românescî vii- 
toră ferice! ‘

^Părintele lui Alesandru Nedelcu, Todoră Nedelcu, 
și fratele lui, Iosifă, au suferită în anii 1830 închisore în 
temnița din Lugoșă, întru asemenea ca „Nicâră**  în Ora- 
dea-mare, pentru că au voită să rupă lanțurile slavismu
lui ce țintea la desnaționalisarea nâstră prin ierarchia bi- 
sericescă domnitore pe atunci.

Alesandru Nedelcu, odrăslită din viță martiră, a pă
trunsă adevărurile cuprinse in faptele glorioșiloră noștri 
strămoși și a părințiloră săi. Nu cu spada în mână, ci 
făclia binefacerei înainte purtându-o a cucerită poporulă/*

„Nu prin învingeri în câmpulă luptei, ci prin viață 
plină de evlaviă a făcută să se închine vrășmașii înain
tea lui. Capulă lui nu a cătjută sub paloșulă păgână 
jertfă bisericei și națiunei, ci s’a plecată obosită de lucru 
pe peptulă său plină de mângâiere sufletâscă, că a tră
ită ca să fericescă pe alții pe acestă. pămentă și așa să 
se ridice sufletulă Iui la fericirea vecînică bine meritată.**

„Alesandru Nedelcu a purtată în întrâga s’a viață 
acâsta devisă: „Ca creștină, română bună, e omulă ne
clătită în religiunea s’a creștinâscă; — ca Română, creș
tină bună, e omulă cu statornică alipire cătră națiunea 
sa. Intrega s’a viață e iconă senină a credinței sale cu
rate cătră cele sânte, inima lui e foculă nestinsă a celui
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mai profundă simții națională. îmbinarea nedeslipită a 
acestei idei contopită înlr’ună semță pururea viu și pu
ternică, probată necontenită în faptă din legănă pănă în 
sicriu e Alesandru Nedelcu, a căruia viață mî-a pusă pe 
buze cuvintele apostolului Pavelă; „Următori fiți mie, 
precum și eu lui Christosă!“

„Puțini din cei de față mai sciu, că casa lui Teo
doră Nedelcu căldărarulu, a fostă peste drumă de curtea 
casei orașului. Alesandru Nedelcu pribâgă și săracă, dâr 
tinără cu voe, cu inimă curată, cu minte întreprindătore 
a plecată din acestă orașă din casa părintescă și a răb
dată ca învățăcelă, și a înghițită tofă ce a văcjută bună 
și folositoră ca sodală și a cutrierată Europa și bogată 
de esperiință s’a căsătorită în Budapesta cu soția sa Ana 
născută Hauptmann, care în viață i-a fostă credinciosă 
și cu o rară abnegațiune a făcută ca și după mărie să 
remână nedeslegală voința loră și prin binefaceri comune 
nedespărțită să susție armonia, care le-a încălcată filele 
vieței loră.»

„Cu acesta bine-cuvăntare în casă a lucrată și cru
țată ca măestru Alesandru Nedelcu 43 de ani și după 
67 ani cu părulă albită de muncă, cu fruntea încrețită 
de valurile vieței, cu spatele gârbovită de greutatea ani- 
loră, cândă pote numai din aucjă ici-colea se vorbea în 
Lugoșă de Alesandru Nedelcu, măestru funară din Buda
pesta, — etă ce-a scrisă Lugoșeniloră, etă ce-a scrisă 
pentru ei prin Comitetulă parochială :

„Etatea și slăbiciunea bătrâneței mă îndămnă să-mi 
„facă testamentulă. Și pentru că în înțelesulă lui prun- 
„cii d-vostre suntă chemați de-a moșteni, âră d-vostră de 
«a administra averea, vi-lă trimită aici alăturată ca 
„să-lă pădițl sigilată pănă la timpulă seu. In testamentă 
„n’âm putută se vă spună tote cele ce m’au îndemnată 
„la facerea lui și cele ce așteptă dela d-v6stră. Am vo- 
„ită adecă se vă spună că părinții mi-au fostă săraci și 
„m’au dată la măestria de funărită, âr eu ajungendă 
„calfă, am luată bățulă de vandră (căletoriă) în mână 
«și am pornită prin Europa și am văzută multe țări ale 
„ei. Am vădută pe acolo popâre culte lucrândă, și am 
«ajunsă la aceea cunoscință, cumcă lucrulă adună avu- 
«țiă și rădică cultura popâreloră — și încă atunci am 
„cugetată eu multă la necăjitulă poporă românescă. Și 
„săracă fiindă mă puseiu și eu la lucru și mi-a dată 
„D-deu o soțiă cu moralitate și vrednică și a lucrată la 
„I6te cu mine asemenea și atunci D-cjeu a dată sporă 
„mâniloru nostre și îndestulire inimiloră nâstre.K

»In acestă modă amă agonisită noi ceva avere și 
„neavendă familiă, m’am sfătuită cu buna mea soțiă, că 
„6re cum vomă pute și noi să ajutămă poporulă româ- 
»nescă, și anume de-ai rădica bunăstarea și cultura!?— 
«Dâr avuția nostră e prea mică pentru de-a pute ajutâ 
«poporulă întregă — pote fi însă de bună ajutoră pentru 
«fiii și fetele D-vostre.<

Mai reîntorsu-s’a așa ca Alesandru Nedelcu vre-ună 
Lugoșană la sînulă pământului pe care s’a născută?!

S’a desfăcută testamentulă și bine sunteți cuvân
tați de tatălă din ceră Lugoșeniloră urmași pentru bine
facerile de cari veți fi părtași! Nu va mai plânge fata 
săracă că nu-i băgată în sâmă ! Nu va mai fi pedecă 
zestrea, să se ajungă inimile curate ! Nu va opri boga- 
tulă feciorulă să ’și ia nevastă după placă, căci n’are 
bani! Nu va călca feciorulă boldulă curată a-lă inimei, 
că-i fata fără zestre, căci prin testamentulă comună a 
lui Alecsandru Nedelcu și a demnei sale soții Ana—toți 
tinerii de omeniă, neguțători, industriași, plugari, cari voră 
umbla la biserică și se voră împărtăși cu sf. cuminecă
tură, voră căpăta 500 său 1000 fi. zestre din venitele 
fundațiunei. — Alinase-voră lacrimile săraciloră, nenoro-

cițiloră, văduveloră și prunciloră iubitori de scâlă, căci 
pentru toți e asemnată ajutoră prin acestă testamentă. 
Mai adusu ș’a aminte vre ună fiu ală acestui orașă în 
așa modă nobilă de glia strămoșescă ?*)

*) Alecsandru Nedelcu a testată 70,000 fi. v. a. 
pentru ajutorarea văduveloră și orfaniloră, a feteloră să
race cu bună purtare, pentru ajutorarea și crescerea co- 
piiloră săraci iubitori de carte și mai vârtosă a copiiloră 
dela meserii. Red.

„Văcjută este tuturoră amara sârte la care amă a- 
junsă și grea e starea vieței și nefavorabile condițiunile 
de progresă ale neamului nostru românescă I Nu vouă 
Lugoșeniloră a făcută Alecsandru Nedelcu acâstă mare 
fundațiune, pentru că trăițî pe hotarulă acestui orașă, ci 
viței năstre românescl, la a cărei rădăcină a voită elă să 
picure necontenită binefacerea sa, ca apa răcorit6re și 
dătătore de viâță, ca să nu o usce arșița timpului vitregă 
și să nu o pălâscă seceta dușmană“.

«Lugoșeniloră, căleați prin asuprire 1 Lugoșeniloră, 
rătăciți prin întunerecă ! Lugoșeniloră — uitați relele, 
părăsiți neînțelegerile! Redicați-vă! căci din semânța 
vostră s’a arătată acestă Alecsandru Nedelcu, carele în 
viâță a fostă modelă de virtute și după mârte nemuritoră 
prin binefacere».

Mameloră ! Din viâța acestui bărbată luați învățătură, 
ca să vă cresceți pruncii ca să fiă cu vâdă la națiune și 
strînși cu dulce la sînulă maicei biserici. Prunciloră, 
feteloră, săpați în inima vostră acestă jalnică momentă, 
căci voi veți fi părtași odată de fructele lucrului și a 
cruțării acestui mare bărbată și a scumpei sale soții !

„Și toți cu mică cu mare vărsațî lacrimile vâstre, 
nu le opriți, nu nădușiți suspinele, căci mare e jalea ce 
portă biserica și adâncă e durerea națiunei române Ia per- 
derea acestui fiu de română eșită din mijloculă vostru !“

«Lugoșeniloră, următori fiți mie, v’a cjisti Alecsan
dru Nedelcu! Dâr când a’ți primită darulă binefacerei 
a marelui Alecsandru Nedelcu a’țl primită și dato- 
rința a vă arăta vrednici de voi și de neamulă vostru 
românescă. — Cresceți prunci asemenea marelui funda- 
toră, faceți ca să se adeverescă nădejdea pusă în voi și 
în vița vostră !“

„Lugoșeniloră, ascultați promisiunea ce o facă în 
fața văduvei mâhnite și binefăcătorului vostru adormită 
în domnulă : Pune-ne-vomă la lucru și cruțători vomă fi, 
precum ai fostă și tu spirite nobile! Umbla-vomă la 
biserică, de fapte rele ne vomă feri și de vomă cădâ 
cumva în ispită, prin taina cuminecăturei vomă cere er- 
tare! Uita-vomă vrăjmășiile dintre noi și ne vomă feri 
de neînțelegere, ca să fimă demni de bunătatea inimei 
tale și atunci avemă nădejde că prin cultura și bunăsta
rea ce se va revărsa din fapta-ți mărinimâsă se va întări 
și lăți sâmțulă religiosă și morală în poporulă nostru și 
din sămânța faptei bune, ce ai aruncat’o în pământulă 
acestui orașă voră răsări lăstări puternice, cari în ală 
tău nume voră contribui la prosperarea și rădicarea scum
pei nOstre națiuni».

«Atunci credința și iubirea probată a Româniloră 
ugoșeni cătră biserică și națiune va nașce luptători ne

învinși și stâlpi neperitori neamului nostru, carele câtă o 
fi și va trăi, din generațiune în generațiune va păstra cu 
pietate ală tău nume Alecsandru Nedelcu. “

„Nobile spirite! Trupulă îți este rece, der binefa
cerea ta va încăldi inimile tuturoră Româniloră mândri 
pe biserica și națiunea loră. Mânile îți suntă închise, 
dâr au revărsată asupră-ne daruri neprețuite. Mortă ești 
în cosciugă, dâr viu ești și viu vei rămână pururea în 
inimile Româniloră bine sâmțitorl!»

«Odihnesce în pace în pământulă strămoșescă, unde 
ți-a cerută inima! Ângeri ai cerului deschideți porțile ra
iului ! Părinte atotputernice, dăi loculă bine meritată în 
corturile drepțiloră! Binefăcătorule, privesce, veghâzâ și 
păzesce-ne pe noi, ca să fiă in veci pomenirea ta 1“

Lacrimi ferbinți de durere au storsă din ochii 
fiecărui ascultătoră cuvântarea d-lui Brediceanu, după 
care osămintele defunctului spre eternă odihnă au fostă 
depuse în mormântă. Dea atotputintele ca fapta sa no
bilă și generosă să afle mulți imitatori între fiii națiunei 
nostre ! — borgoveawulu. —

SOIRILE PILEI.
In (jilele trecute, comisiunea municipală a comita

tului Maramureșu a ținută o adunare generală furtunosă. 
S’au adusă în vorbă agitațiunile ce de ani le continuă 
membrulă comisiunei Hollosi, în pressă și în viâța pu
blică contra viceșpanului Mihalka și a comitatului. S’au 
adusă două propuneri. Una propunea să se adreseze 
comitateloră și membriloră dietei o circulară, că tâte 
publicațiunile și atacurile lui Holloși suntă pure calomnii, 
care seducă poporulă și discredileză autoritățile. A doua 
propune: adunarea generală ' să declare ne Hollosi de 
smintită sâu de răutăciosă agitatoră și să’și esprime 
disprețuia față cu elă. Amândouă propunerile s’au pri
mită cu «eljenuri.« Când Hollosi a vrută să vorbâscă, 
adunarea nu l’a lăsată, strigându-i furiOsă ,elall" și 
»ki velle!“ (joșii, afară cu elă,) Hollosi trebui să pă- 
răsâscă sala. Propunerile s’au primită unanimă. — Așa 
ar trebui să se facă cu toți „patrioții*  jidano-armeno- 
maghiari, cari agită contra naționalitățiloră.

—x—
Din St. Miclăușulu mare se comunică foiloră un

guresc!: «Ună comisară ală ministerului de comerciu 
mergândă acolo, ca să ia dela comună în primire 100 
de jugăre, oferite în scopulă înființării unei scâle de stată, 
și se încheiă contractulă respectivă, vr’o 40 de țărani 
români s’au adunată înaintea primăriei comunale și îm- 
pedecară esecularea disposițiunei ministeriale. Demon- 
strațiunea se pregătise de săptămâni, fără ca solgăbi- 
răulă să fi întreprinsă ceva contra ei. Demonstranții cu- 
trierară mai târziu întrâga localitate și insultară pe fie
care cetățână mai cu bună stare, care le venea în cale
— fiindă că se votaseră pentru o scâlă 100 de jugăre.*
— Nu putemă sci întru câtă foile unguresc! spună ade- 
vărulă curată, dâr atâta putemă constata, că și țăranulă 
s’a convinsă, că scâla de stată n’are binefăcătorulă scopă 
d’a cultiva, ci numai d’a maghiarisa.

—x—
Ministndu de finanțe ungureștii a ordonată, cu 

privire la disposițiunile asupra termineloră pentru înain
tarea petițiuniloră d’a se'rectifica sâu șterge darea taxată, 
ca în tâte acele cașuri, în care o partidă n’a putută 
înainta la timpă petițiunea din causa vr’unei pedeci ne
dependente de ea, să se dea și o petițiune d’ași justi
fica întârdierea. Acâsta are să se înainteze împreună cu 
recursulQ meritorică în timpă de 15 dile (socotindu-se 
din cj'ua din urmă a terminului intârdiată) inspectorului 
de dare, care apoi o supune în timpă de 8 dile comi
siunei administrative.

—x—
D. M. Ferikidd, ministru ală afaceriloră străine, a 

făcută în camera română, în mijloculă aplauseloră una
nime ale d-loră deputați, declarația că peste 4 (jile d-sa 
va depune pe biurourile Corpuriloră legiuitore Cartea 
Verde, conținândă t6tă corespondența urmată între gu- 
vernulă austro-ungară și celă română, privitâre la con- 
vențiunea comercială austro-ungară-română.

'UT.

FOILETONU.

Căletoriă iui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Acesta ’lu primi pe călătorulă europenii aprâpe 
cu mai multă prietenia ca în rendulă trecută. Când 
însă Stanley îlă rugă pentru ajutorulu trebuinciosă, ca 
să pâtă face călătoria la laculti Muta Nzighe, domnito- 
rulu africană îi spuse verde, ca nu’lă pote lăsa să plece 
mai departe, până-ce nu va isprăvi cu răsboiulă. Elă 
îlă ruga pe Stanley să aștepte, căci și altfelă do bună 
seniă răsboiulă nu avea să dureze vreme așa de înde
lungată.

Călătorulă nostru trebuia să se învoiască cu acestă 
propunere, decă nu voia să părăsescă cu totulă planulă 
de a cerceta laculă Muta Nzighe. Totodată pentru elă 
era lucru forte interesantă, ca să vadă cu ochii săi ună 
„răsboiă mare“ aici în mijloculă Africei.

Mtesa își adunase o armată forte numărosă, aprope 
de 150,000 omeni. Cu femei, copii și sclavi însă nu- 
mărulă celoră ce se aflau în tabăra sa se urca la 
250,000 suflete.

Stanley avu ocasiune a vede defilândă pe di
naintea sa întrega armată a lui Mtesa. Fețele și tru
purile ostașiloră erau zugrăvite cu albă, negru și galbenă 

închisă. Cei mai mulți dintre ei erau 6meni mari, pu
ternici, vioi și iuți la picioră. Partea cea mai mare 
erau înarmați cu lănci, arcuri și săgeți, și provăduți cu 
scuturi; mai puțini erau înarmați cu pusei. înaintea 
fiecărui despărțămentă mergea câte ună dobașă, și toți 
înaintau cu pași repedi, aprope alergândă. Așa obici- 
nuescă a se mișca Vaganda, când mergă în vre-o luptă. 
Cu toții se păreau omeni resoluți, și în adevără Va
ganda și suntă ostași voinici.

Impăratulă mergea asemenea pe josă. Capulă său 
nu era coperită cu nimicit, âră fața i era zugrăvită cu 
o colore roșiă înflăcărată.

Oștirea își făcu o nouă tabără pe țermurele din 
fața insulei Uvuma și a insulei mai mici Ingira, unde 
Vavuma își făcuseră mai ’nainte o tabără întărită. De
părtarea dela țărmure până la insula din urmă era de 
640 metri.

Vavuma înșiși nu dispuneau mai multă de 20,000 
omeni harnici da luptă. Ei însă aveau o mulțime de 
aliați de-a lungulă țermuriloră țărei Usoga. Dela aceștia 
primiră ca ajutoră 150 canoe de răsboiă pline cU omeni, 
așa încâtă și ei dispuneau de o putere armată destulă 
de însemnată. Afară de aceea Vavuma și aliații loră 
erau navigatori escelenți, pricepuți la lupta pe apă, și 
în luntrile loră îndrăsneți până la nebuniă.

Deși așa dară Mtesa avea ună numără mai mare 

de ostași, totuși nu era lucru așa de ușoră, ca să-i în
vingă pe cei răsculațl. Dintre âmenii săi numai cei de 
pe lângă țărmuri se pricepeau să umble pe apă. Cei
lalți erau forte viteji și îndemânatici, însă numai la 
lupta pe uscată. In canoele, ce se’clătinau într’o parte 
și ’ntr’alta, ei nu se prea sciau lupta.

Mtesa avea de gândă, ca mai ântâiă să supună 
insula Ingira și după aceea să atace Uvuma. Elă avea 
la disposițiune cu totulă 500 canoe, între care unele 
de o lungime de 22 metri și de 2 metri de lato. Pe 
aceste luntri se puteau așeza cam vre-o 20,000 omeni.

Canoele înaintară spre Ingira. Vavuma le eșiră 
îndată înainte și atacară pe omenii lui Mtesa din câste 
cu atâta dibăciă, încâtă îi aduseră în învălmășală. Pa- 
tru-spre-dece din luntrile împăratului cădură în mânile 
dusmaniloră.

Mtesa era forte năcăjită din causa acestui suc-- 
cesă ală potrivniciloră. Elă îlă întrebă pe Stanley, ce 
crede elă, că ară fi de făcută. Albii, (lise elă, suntă 
forte înțelepți și pricepuți la tote lucrurile. Pâte că 
scie elă (Stanley) vre ună mijlocă, ca să-i trecă pe 
Vaganda la insulă, fără ca să-i mai espună la o nouă 
luptă pe apă. Decă l-ar reuși lucrulă acesta, de bună 
sâmă dușmanii ar fi învinși cu cea mai mare înlesnire.

Stanley îi dete următorulă sfată:
„Pune pe tote femeile și pe toți copil, cari suntă



Nr. 104 GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

Dela Curtea cu jurați (lin Clușiu.
(Discursurile rostite in diua ântăiu).

Vorbirea de aperare a d-lui Coroianu.

Onor. Tribunală, magnifice președinte, pre onorați 
jurați. Precum și d. președinte a amintită, acei domni, 
cari suntă chiămațl a se apăra, în modă destulă de evi
dentă au arătată posiția, care pe terenulă politică o des- 
voltă «Tribuna", și așa forte puțiuă este, ce voieseă și 
eu a adaoge la cestiunea acesta.

Este insă o împrejurare, carea pănă acum absolută 
amintită n'a fostă și despre carea dorescă și eu a vorbi 
atâtă din punctă de vedere juridică câtă și politică.

Rogă pe domnii jurați, ca să fiă cu indulgență față 
cu greșelele ce le-așă face și să considere posițiunea în 
carea d-vostră și nu noi stămă 1

On. Tribunală! Ca fii ai națiunei maghiare dom- 
nitâre de astăzi, sunteți chiămați la pertractarea presentă 
a vă declara asupra redactorului și directorului „Tribu 
nei‘, și nu asupra direcțiunei precum pretinde d-Iă pro- 
curoră. Eu der rogă pe d-nii jurați, să binevoiescă să 
se desbrace cu ocasiunea acesta de caracterulă națională 
maghiară, și să nu fiă altceva, decâtă concetățeni numai, 
și să nu vecjă aici altceva, decâtă concetățeni egală în
dreptățiți, și nu fiii unei naționalități, care și ea ’șl are 
drepturile basate pe trecută istorică. In acusarea des- 
voltată, d-lă procuroră contestă naționalității române din 
acestă patriă dreptulă, că ar pută să aibă postulate na
ționale. Din parte-mi n’așă intra cu acestă prilegiu în 
desbaterea acestei cestiuni, dăcă la acestă obiectă n’așă 
fi provocată. Ertați-ml însă, dăcă voiu afirma, cumcă 
în acestă patriă în decursulă seculiloră locuia ună po- 
poră, despre care recundsce chiar și istoria maghiară, 
că era parte constitutivă și apărătorii aderinte ală sta
tului. Sub domnia lui Reia II. (1131—1141.) la con
tinuarea operei, alcătuirei patriei, este amintire de „Dux 
VlachorumA Dintre scriitorii streini Schlosser, Fesier și 
Gebhardi încă ne amintescă, deși ei nu erau amicii na
țiunei române. Decă vomă merge și mai departe în 
scrutarea scripteloră vechi, totă acăsta o dovedesce și 

| epistola lui Ottocar adresată pontificelui, totă acăsta 
scriptulă rămasă din epoca lui Andrei II. și totă așa mai 
mai departe ml-ași pută țese argumentele față de d-lă 
procuroră la arătarea acelui adevără, cumcă naționali
tatea română din acestă patriă are pentru desvoltarea 
sa așa de vechi base istorice, precum orl-care din cele- 
alte conlocuităre. Acăsta o dovedesce și procesulă fa

miliei Ugri sub domnia lui Bela III. asupra căruia a ju
decată dieta sub președința regelui, ără în protocolă 
afară de Săcui și Sași se amintescă și Românii de adl. 
Nu voieseă cu acesta a abusa de indulgință-Vă, dar tre- 
bue să le desvoltă, ca să convingă pe d-lă procuroră, 
cumcă și legile codificate în Aprobate și Compilate numai 
aceea adeverescă, că sortea acestei naționalități pănă în 
<}iua de adl s’a desvoltată desclinită de celelalte. Adî 
stamă înaintea juriului pentru ună articulă, despre care 
d-nii Păcurară și Slavici că nu-i ofensivă și agiiă- 
toră. Acesta eu nu o împărtășescă, nu dâră pentru-că 
ar fi agitătoră în adevără, ci pentru că acestă articulă 
a fostă provocată prin ună altă articuiă al lui „Kolozsv. 
KozI.» ce aduce o cestiune înaintea publicului, și agită 
in contra egalei îndreptățiri a naționalitățiloră asigurată 
ca una din cele mai cardinali instituțiunl ale statului în 
legea din 1868. Acesta o amintescă pentru aceea, ca 
se vă arătă, că adî. pănă acolo arnă ajunsă, încâtă gu- 
vernulă cu societatea maghiară au dată mâna pentru ună 
scopă, ce sâmână cu ală Țarului, spusă Poloniloră în 
Varșovia: „Nu mai sunteți Poloni, ci Slavi, frați ai Ru- 
șiloru." Pentru roi posițiunea e și mai rea, pentru-că 
nouă numirea de frați nici nu ni se dă! D-loră! pănă 
acolo amă ajunsă, încâtă dintre fii națiunei maghiare 
nici ună advocată nu s’a hotărîtă a luă apărarea 
la pertractarea acesta, așa ca au fostă siliți acusații a 
se adresa la mine. Acăsta vi-o amintescă ca se vedeți 
încordarea Ia care amă ajunsă, și să nu cugetați că era 
planulă «Tribunei» de multă cu intențiune tocmită, ea 
să fiă apărată de Coroianu.

Acuma trecă Ia objectulă acusei. Acesta cuprinde 
cele arătate de procurorulă primară Sebestjen Mihaly, 
cumcă în Nr. 263 a. 1885 ală «Tribunei," d. Corn. P. 
Păcurar a comisă agitare. E dreptă, că Nr. cuprinde 
agitare, der numai într’atâta, încâtă „Kolozs. Kozl.,“ ofi- 
ciosuiă Clușiană, striga în publică, că legea de naționa
litate din 1868 trebue stersă. «Tribuna» cităză cele 
cjise de „Kolozs. Kăzl.» și câtă agitare e în acelea, s’ar 
pute sci numai atunci, dăcă și redactorulă acelei foi ar 
sta aicea cu noi. D-lă procuroră însă face digresiune 
dela obiectulă acusei, pentru-că pedepsirea d-loră Păcu
rar și Slavici nu o cere pentru cele din acusă, ci pentrn 
acea că nu e nici ună numără ală «Tribunei," în care 
să nu fiă ceva antipatriotică. E fârte anapoda acusa 
aceasta din partea unui procuroră, căci de ar fi adevă
rată, atunci n’ar fi numai procesă de pressă, ci procesă 
mai seriosă, aceasta nu o-ar pute trece cu vederea nici 
guvernulă fără perderea popularității. D-lă acusaloră 
își începe acusa cu provocare la patriotismulă jurațiloră. 
Forte la locă, și eu numai la acesta mă potă provoca, 
ca unulă ce cunoscă disposițiunea de aici, cu acele cu
vinte, despre cari a disă o foiă maghiară mai dăunăcjl; 
societatea maghiară ar trebui să recunoscă odată, că cine 
a fostă eri Weisz și acjî e Fehăr, acela mâne pote fi 
Kala, Kalaba, dăr pote fi și Malaf, și fiind-că Românii 
nu-să dispuși a âmbla pre acestă cale, și pentrucă dice, 
că noi suntemă naționalitate română și vremă a fi, pen
tru acea totă așa suntemă fii patriei și patriot! buni, 
ca ori cine. Mulți însă nu așa cugetă, și dorescă a da 
altă direcțiune lucruriloră. Ce se ține de noi așa credă, 
că pre basa celoră amintite putemă cere, ca statulă să 
ne dea tote drepturile, cu cari să ne putemă desvoltă 
pre basa națională.

♦ (Va urma).

Direct orulă gimnasiului âin Neutra Dr. Emeritii 
Gsosz, cavalerii ală ordinului Franz Iosefă, în contra 
căruia profesorii se puseseră în grevă, a fostă suspen
dată din postulă său pentru reua manipulare a baniloră 
și purtarea sa straniă. Se va face o aspră cercetare 
contra lui.

—x—
Reproducemă următărele scirî după »Revista Ar

matei» din Bucuresci: „Lucrările ele fortificație ale Bu- 
curesciului se conducă cu multă activitate de cătră 
direcția fortificațieloră. Deja 7 forturi suntă în lu
cru și anume: Chitila (căpitană Zotu), Mogoșdia 
(căpitană Sendrea), OtopenI (căpitană Teodoru) Tu
nari (căpitană Georgescu), Afumați (căpitană Boe- 
rescu), Jilava (căpitană Boteză), StefanescI (locote
nentă Săulescu.) Pentru esecutarea loră se întrebuin- 
țeză pentru fiecare forță câte o companii de geniu și 
lucrători civili trebuincinși. Soldații de geniu suntă în
trebuințați mai multă pentru lucrările mai importante și 
cari ceră cunoscințe deosebite în esecutarea loră. Din
tre tote aceste forturi acela dela Chitila este celă mai 
înaintată în lucrări.

—x—
Membrii reuniunei sărbesci de cântări din Pan- 

ciova au întocmită, la 24 Noemvre 1885, o serată cu 
cântece, cu care ocasiune sala se decorase cu stâguri 
roșualbă-albastru (colorile naționale sărbesci.) Arangia- 
torii încă purtau însemne roșu-albă-albastru. Judecătoria 
cercuală din Panciova, căreia i s’a făcută arătare penală- 
judiciară, că la aceea petrecere „s’a dat espresiune intențiu- 
niloră dușmănose statului," a suspendată procedura. Tabla 
r. însă trimise Indărătă actele pe calea ordinațiunei primei 
instanțe. — Se vede că »patrioții« au pusă ochi răi pe 
reuniune.

—x—
Tribunalulă din Agramîl a condamnată la arestă 

greu de cinci luni pe ună fostă esecutoră în Pliesivica, 
Ludovică Schmidt, sub cuvântă că cu ocasiunea scenei 
fartunose din dietă ar fi înjurată pe Banulă și pe Ma
ghiari și ar fi ațîțată poporulă. Condamnatulă a insi
nuată nulitate.

—x—
Precum comunică „Pressbrg. Ztg.“, comisiunea ad

ministrativă a comitatului Pojunii a hotărîtă să r<5ge te
legrafică pe ministrulă Trefort, ca să resdlve în grabă 
petițiunile de subvenționare a singuraticeloră scâle de 
stată și comunale, căci în casă contrară va trebui să 
se închidă seâlele și învățătorii să ajungă în cea mai 
tristă situațiune. — Curiosă lucru! „Patrioții» nici scâ- 
lele loră nu suntă în stare să le susțină, ăr noi susți- 
nemă și scălele năstre și ale statului, cu nentrecutele 
dări ce le plătimă.

—x—
Poliția din Cernăuți a descoperită acolo ună mare 

și forte periculosă cuibă de jocă de cărți. Daraverile 
lunare de bani în jocă de hazarda se suiau la 40,000 
fl. Ca proprietară ală acestui cuibă periculosă e a- 
rătată poliției ună individă fără ocupațitine, Moritz 
Briiclcner.

— x—
In 11 Maiu n. fiindă furtună în Solnocu. represen- 

tantulă orașului Ștefană Bozso, care lucra cu mai mulți 
ămenl în curte, a fostă trăsnită, rămânendă imediată 
mortă. Alțl cinci omeni au cădutu fără consciință la 
pământă, dâr își veniră ărășl în simțiri.

—x—
Teatru ungureștii. Astă seră se va juca: „O per- 

s6nă ușurică," operetă comică în trei acte cu 7 tablouri, 
de Bittne Alajos. _________

3 (15) Maiu.
Graz, în 4 (16) Maiu 1886.

Stimate Domnule Redactoră!
E bine când omulă se află acasă în patria sa, intre 

frații săi de sânge, cari vorbescă limba românescă. Ce 
greu e a fi în străini, între omeni cu cari nu te poți 
înțelege în limba ta, o pote sci numai celă ce a esperiată 
acesta. Vă puteți deci închipui bucuria nostră când eri, 
în memorabila di de 3 (15) Maiu, ne vădurămă adunați 
10 Români cu scopă de a serba acăstă di însemnată 
pentru națiunea nostră Amă vorbită despre patriă, cu- 
gelândă la frații noștri, amă cântată și ne-amă petrecută 
românesce.

Cu ocasiunea acăsta amă formată «Clubulă Româ- 
niloră din Graz."

Amă fi constituită bucurosă o societate, dăr nefiindă 
numărulă membriloră suficientă, ne-am restrînsă cam de
odată pe lângă ună clubă.

Amă voită a vă comunica acăsta ca să scie frații 
noștri, că departe de ei în «verdea Știriă» încă se află 
o cătă mică, care vorbesce și sîmte românesce.

Dorindu-vă tote cele bune, rămână ală d-v. stimătoră: 
Aurel Tincu, st. med.

în numele celorlalți Români.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.*)

în tabără, să care pietri în Iacă și astfelă să facă ună 
drumtt până la insulă. Decă se voru sili, de bună seină 
armata ta va pute trece la Ingira, fără să mai aibă de 
lucru cu vasele."

Mtesa află planulă acesta de bună și îndată și 
dispuse esecutarea lui. Trei dile întregi cete numărose 
de omeni cărară pietri în apă. După aceea porunci 
împăratulu să se taie ună numără mare de arbori și să 
se ducă de asemenea în canală. Până a cincia cli se 
făch o dâlmă lungă de 120 metri.

Acuma ’lu întrebă împăratule pe călătorule nos
tru din nou, decă nu ar fi bine să caute a să împăca 
cu dușmanii și spre scopulă acesta să trimită o depu- 
tațiune la Ingira.

„Vavuma de bună semă voru omori pe soli," ob
servă Stanley.

Mtesa însă nu băgă în semă acesta observațiune. 
O luntre condusă de unulu din tinerii cei mai favoriți 
dela curtea sa, se îndreptă spre insulă. Cum o vădură 
Vavuma, că se apropie, dintr’odată trimiseră mai multe 
canoe, ca să-i taie retragerea. Abia ajunse vasulti îm
păratului la insulă, și o câtă de Vavuma se aruncară 
asupra lui, îlu traseră pe uscată, omorîră pe soli, le 
tăiară capetele, și apoi le arătară, rîdendă și băten- 
du’șî jocă, lui Mtesa, care rămăsese înmărmurită. Acesta 
era răspunsulă loră Ia îmbiările de pace ale împă
ratului. (Va urma.)

PESTA, 20 Maiu. — Se vorbesce hotărî tu, 
că decisiunile conferinței vamale privitdre la mă
surile represive contra României deja suntu per
fecte și în curându se voru dispune pașii ne
cesari.

CANDIA, 20 Maiu. — Adunarea națională 
cretensă a hotărîtu să înmâneze consuliloru stră
ini o adresă, susțiindu că voescă să rămână sub 
dominațiunea turcăscă și sperându că Pdrta 
pentru acăstă atitudine va spori privilegiele 
Cretei.

SOFIA, 20 Maiu. — In Burg as poliția a 
arestată ună numără de indivizi, cari plănuiseră 
unu atentată în contra prințului Bulgariei și mi
nistrului președinde.

ATENA, 20 Maiu. — Camera s’a deschisă 
Alegerea președintelui se face atj.1 Joi.

DIVERSE.
Ună mortu înviată. — «L’Italie" scrie că acum 

câte-va dile ună 6re-care Antonio Zuccaccino, din Pe- 
rusa, cădu de-odată bolnavă și mediculă chemată de
clară că a murită în urma unui atacă de apoplecsie. 
Bietulă Zuccaccino fu transportată în camera mortuară 
și întinsă pe masa de marmură. Fie-care își p6te închi
pui spaima de care elă fu cuprinsă cândă, în cursulă 
nopțși venindu-și în simțiri, se vădu în mijloculă mai mul
tora adevărați morți. Sună iute clopoțelulă de alarmă 
și la acestă apelă alergă păzitorulă care’lă sc6se de acolo 
și-lă conduse în locuința directorului. Se crede că re
acția produsă de răcela petrei precum și de aceea a nop- 
ței a contribuită ca elă să’șf vină în simțiri. In locă de 
ună atacă de apoplexie, elă n’avusese de câtă o sincopă 
care luase caracterulă unei catalepsii.

Pentru ce se sărută omenii? —- țliarulă profeso
rului Dr. G.Jăger „MonatsblatU răspunde la întrebarea a- 
câsta astfelă: N’a pusă ore natura antropinulă pe supra
față, așa că elă pătrunde în formă de mirăsmă atmosfera 
dinprejură și că nu numai de cătră producătoră ci și de 
toți, cari sunta aprope de elă, trebue să fiă inspirată, 
și tocmai în forma aceia, în care eu (adecă prof. dr. G. 
Jăger) îlă recomandă și-lă întrebuințeză, adecă în sub- 
țiare omeopatică? In fine, ce să întâmplă, dăcă omenii 
se sărută și animalele se lingă? Ce e acelă ceva atră- 
gătoră, care atrage mamă și copilă, bărbată și femee me
reu cu putere, pentru ca să se desmerde, să’și umble cu 
degetele prin pâră, să se sărute, chiar să se musce (Ji- 
cândă: „Tu escl dulce?"

Copii moderni. — Yaya, ună băiată drăgălașă, e 
răsfățată și bunica voiesce, ca elă să’și ceră scuse. Yaya 
nu vrea. — Dăcă nu voiescl, voiu chema pe draculă, 
ca se te ia. — ,Ah, nu va veni, răspunde copilu — 
tata dice totdeuna, când vorbesce de tine: Să o ia dra
culă! și tu escl încă totă aici.»

Creștinarea Evreiloră. — In Anglia, societatea pen
tru creștinarea Evreiloră face mari progrese. La înce- 
putulă înființărei sale, numărulă Evreiloră creștinați era 
numai de 50, pe când adi se urcă la 3000, dintre cari 
100 suntă preoți sfințiți.

Rectificare. In nr. de eri ală «Gaz. Trans.», la 
corespondența din jurulă Gurghiului, «Năcazurile eeono- 
miloră», șirulă 10 și 16 dela începută, în locă de Apri
lie să se celescă: Maiu.

Editoră: Iacobă Mureșiaun.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 104. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Coreul n la bursa de Viena
19 din Maifl st. n. 1886

Rentă de aură 4°/o ■ • • 104 35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 90 
împrumutata căilorfi ferate 

ungare......................... 153.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117.65

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

miștt..............................105.25
Bonuri cu cl. de sortare 105.25 
Bonuri rurale transilvane 105 25

Bursa <le Bucuresci.
Cota oficială dela 5 Maiă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 90— 91—
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 947a

» convert. (6%) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 331/a
Credit fonc. rural (7°/0) . 1027a 1037a

> 11 11 (5°/o) - 87V3 88—
> > urban (7%) • • go 100—
» > (6°/0) - gi— 92—
1 > (5%) • 82— 827a

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă 14 — 15—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.02

Bonuri croato-slavone . . 105.25
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................99.75
împrumutata cu premiu 

ung................................. 119 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.20 
Renta de hărtiă austriacă 85.10 
Renta de arg. austr. . . 85.30 
Renta de aură austr. . . 116 45 
Losurile din 1860 . . . 138 20
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 879 —
Act. băncel de credită ung. 289.40 
Act. băncel de credită austr. 282 30 
Argintulă —. — GalbinI

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

$ - : *
I

j1
4C*
«K
1

De închiriatu.
Casa sub 2Vr+ 139 strada mare subur- 

biulti Scheiu, este a se închiria dela Sft. Mihaiu 
1886 încolo.

Spre acestîî scopfl să va ține licitațiune Du
minecă în 11 (23) Maiu 1886 la IO ore 
înainte de amecli în cancelaria comitetu
lui parochialu dela biserica Sft. Nicolae în subur- 
biulu Scheiu.

Pană la diua de licitatiune dă informatiune . ? ’ 
Epitropulu Domnulu loanu A. Navrea.

Brașovti 1 (13) Maiu 1886.
Epitropia parochială a bisericei ro

mâne ort. res. dela Sft. Nicolae.
*

J

$

*
&

&

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Maiti st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vend. 8.72
Argint românesc................. . > 8.65 8.70
Napoleon-d’orI..................... . > 10.01 * 10.04
Lire turcescl......................... . • 11.27 > 11.30
Imperiali............................. . » 10.26 • 10.29
Galbeni.................................. . » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!..................... . > 123.— > 124.—

Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 500 ex. 1886.
a. f. sc. c. d.

Escriere de concursu.
La administrațiunea fondurile școlastice centrali din districtul^ Nă- 

sSudului este de ocupatu unti postu provisoriu “de practicantu pentru 
ajutorii la resolvirea pieseloru și la regularea archivei.

Cu acestu posta e împreunată salariuld de patru sute floreni v. 
a. pe anu. Dela concurinte se recere ca s6 doved^scă cu documente 
valide după lege că:

1. A absolvită facultatea de drepturi ordinraminte.
2. Că scie limba română, maghiară și germână în graiă și scrisă. 

Candidați de advocați voră fi preferiți.
Suplicele cu documente cu totă se voră adresa: la „comisiunea 

administrătore de fondurile scolastice centrali din districtulă Năsăudă 
în Năsăudă până în 15 Iuniu 1886 la 6 6re după am6(ji, cari se voră 
trimite mai târziu nu se voră considera.

Din ședința comisiunei administrat6re de fondurile scolastice cen
trali din districtulă

Năsăudă, 5 Maiă 1886.
Președintele: Secretarului:

Ioană Ciocanii. Ioacliimă Mureșanu
Vidi! Bistrița în 11/5 1886.

Desideriu Bânffy m. p.
com. supr. comis, reg.

Mersuln trenurilor!!
pe linia I*redealîi-Bn«iapesta  și pe linia Teiașii’-A.radii-Sudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung

Predealu-Budapesta Budapesta—IPredealii Teiușii- ^iradft-Bwdajjesta Budapesta-*  Iradiî-Teinșă

Trenă 
de 

porsăne

Tren 
accelerat

TreDă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

Trenă 
oînnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
i de 

persane

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

Trenă de 
persdne

Trenă da 
peredne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibus

BucurescI

Predealu

Timișd

Brașovft 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodQ
Hașfaleu

((

(
(

!Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciuneta 
Teiușft 
Aiudti 
Vințulii de 
Uiora' 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirhSu 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedin ti 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
I

Oradia-mare
P. Ladâny
Szolnok
Bnda-pesta

(
(

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1 04
1.30
1.39
2.07
3.03
5.08
5 35

8.0Q
8.341
8.59
9.34

10.16
11.04
12 171 
12.4?
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55,
4.06

Viena '■ 3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-V.isărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Cîușia

Apahida 
Ohiriș 

Cucerdea

<(

(
(

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

Uiora 
Vințuta de 
Aiudti 
Teiușft 
Grăciuneta 
Blașd 
Micăsasa 
Copșa miei 
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

susă

10.01
10.26
10.52
12.37
1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18 '
4.36
5.05

Brașovtt
Timișfl

Predealu

Bucuresc!
s

-I
Nota: Orele de nâpte suntii cele dintre liniile grdse.

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

8.00
11.40
2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

I

Tipografia ALEXI Brașovti. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, ZernescL

Teiușd
Alba-Inlia 
Vințulii de 
Șibotîi 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
llia
Gurasada 
Zam
Soborșin 
Bărzova 
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovații 
Araclik
Szolnok

joșii

Budapesta
Viena

(
(

11.09
11.46
12.20
12.52'

1.19
1.48
2 35
3.04
3.36
3.50
4.25
5.09
5.56
6.18
6.57
7.12
7.27
7.56
8.10
2.39
3.16

6.50

6.14
6.30
6.47
7.17
7.32

Aradd-'H.'imtș^ra

Aradft
Aradulă nou 
NămethSâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva 
Tâaîafișdjra

Trenă 
omnlbua

Trenă de 
perfido e

Trenă de 
peradne

Viena
Budapesta
Szolnok
Ar&dhl 
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă 
Berzova 
Soborșin 
Zam 
Gurasada 
llia
Braniciea 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștiă 
Șibotîi
Vințulă de joșii 
Alba-Iulia 
Tefițișd

(
(

11.00
8.05

11.02
11.12
3.37
4.13
4.38
4.51
5.10
5.38
5.57
6.42

7.14
7.43
8.01
8.21
8.47
9.05

10.10
10.34
11.04
11.19
12.05

8.00
11.40

12.00
5.25
619

6.46
7.00
7.23
7.51
8.10
5.58
9.28
9.56

10.17
10.38
11.05
11.23
12.24
12.53

1.22
1.40
2.24

Hlmeria (Piski) SPetroșeafi

Trenă de 
persane

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnlbua

6.00
6.23
6.48
7.19
7.38
7.56
8.42

TTimișdra-Aradfii

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
N6meth-Sâgh 
Aradulă nou 
Araâft

Trenă de 
peracSne

Trenă de 
persâne

6.02
6.40
6.52

8.18
8.32
8.51
9.07
9.20
9.32

10.09

Trenă 
omnibus

5.00
5.50
6.07
6.32
6.53
7.24
7.40

Simeria
Streiu
Hațegti
Pui
Crivadia 
Banița
Petroșeni

11.50
12.27

1.19
2.10
2.57
3.35.
4.04

2.23
3.00
3.49
|4.40
5.28
6.Q7
6.39

Petroșeni—Simeria (Piski)

Petroșeni
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu 
ftfjsseriH.

Trenă 
omnibus

6.49
7.27
8.06
8.50
9.31

10.16
10.53

Trenă 
omnlbua

9.33
10.14
10.54
11.37
12.17
12.58

1,35

Trenă 
de pers.

/


