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Brașovti 9 Maiu 1886.
Mai erl alaltăeri ne vorbea o f6iă din Clușiu 

cu multu fariseismti despre „libertatea de cul
tură11 ce arti avâ-o Românii aici în statulu un
garii. Voia să ne scdtă ochii cu reuniunile li
terare și de binefacere, ce dice că amfi avă 
dreptulu să le înființămu și să le susținemu aci.

Amu întrebată atunci pe memorata fdiă, că 
dâcă este așa, de ce nu li se dă voiă femeiloru 
române din Sătmaru să-și înființeze o reuniune 
de binefacere?

F6ia maghiară ne-a rămasu datdre cu răs
punsul ti, pe semne a așteptată ca să ni-lă dea 
ministrulă de interne însuși, omulă celă mai 
competentă în acăstă materiă.

Dămă locă unei importante scrisori ce o 
primimă din Sătmaru în afacerea reuniunei fe- 
meiloră române d’acolo. Ea nu mai are lipsă 
de comentară și totă ce putemă dice este, căsti- 
mămu zelulă și patriotismulă femeiloră române 
sătmărene și dorimu, ca nobilele loră nisuințe să 
iasă învingătăre !

Etă scrisdrea:
Din Sătmaru.

„Credă că publiculă română nu ’și-a uitată 
încă de afacerea proiectatei reuniuni a femeiloră 
române sătmărene, despre care s’a scrisă în multă 
prețuita ndstră „Gazetă“. Ca completare la cele 
dise atunci vină a mai arăta următdrele :

După ucasulă de ană — prin care nu nu
mai că li s’a denegată statuteloră clausula de 
întărire, ci totodată au fostă oprite femeile ro
mâne din acestă comitată dela orice întrunire, 
fără să i se spună ddmnei presidente cum va pută 
face cunoscută înalta decisiune dameloră fără a 
a le conchiăma — publicându-se tdtă afacerea, 
onorata Redacțiune a „ Gazetei “ ni-a făcută ună 
bună serviciu dându-ne între altele și o binevoi- 
tdre îndrumare: ca femeile române din acestă 
comitată să cerce vindecarea drepturiloră loră 
călcate la piedestalulă Tronului.

îndată după acâsta consultându-se damele 
române în frunte cu câțiva bărbați devotați causei 
au ajunsă la următdrea hotărîre: Statutele Reu
niunei femeiloră române sătmărene să se mai tri- 
miță încă odată înaltului ministru, căci se pdte 
fdrte ușoră că dânsulă să nici nu aibă cunoscință 
despre ele, că vice-comitele preocupată de b61a 
maghiarisârii a pusă la cale respingerea statu
teloră prin cutare secțiune din ministeriu. Fi- 
resce că, dâcă cumva patima n’ar lipsi nici din 
rărunchii ministrului și statutele ară fi respinse 
de densulu, atunci e neîncungiurabilă călătoria la 
treptele Tronului.

Când se făcu acăstă consultare cei mai mulți 
erau pregătiți la răspunsulă ce are să vină sciindă 
fdrte bine, că în acăstă țâră sub actualulă gu
vernă administrația și justiția se basăză pe: sic 
volo sic jubeo.

Totuși ca să ne convingemă pe deplină 
amă trimisă statutele proiectatei reuniuni d-lui 
deputată dietală Alexandru Romană în Buda
pesta cu acea rugare, ca săbinevoiăscă a le preda 
în persdnă d-lui ministru de interne. Totodată 
l’amă rugată ca să se întrepună în causa atâtă 
de momentdsă cu influința ce-o posede și să mij- 
locâscă clausula recerută pentru statute.

După ună timpă 6re-care d-na presidentă 
interimală primi ună biletă dela numitulă d-nă 
deputată, în care i s’a scrisă că statutele s’au 
predată și că e speranță să fiă întărite. După 
acăsta însciințare, care inspira cevași speranță, 
în cjilele trecute ddmna presidentă primesce o scri- 
s6re în copiă, cu subscrierea înaltului ministru 
de interne, care âtă-o în traducere:

»Nr. 18252/VII. Ministerulă de interne r. ung. Pu
blicului din comitatulă Satămarelui în Careii-mari. — Cu 
privire la înștiințarea vicecomitelui din 19 Martie a. c. Nr. 
2401 pe lângă acluderea acteloră, provocă pe publiculă

comitatensă ca să înștiințeze pe Anna Bilță n. Erdos ca 
pe voitorea de-a înființa „Reuniunea dameloră române 
din Sătmară „ și presidentă interimală, — că de âre-ce, 
după cum știu, mai în tâte orașele mai mari ale comi
tatului suntă reuniuni pentru dame, și pe lângă aceste 
se deprinde cu succesă încă și „Reuniunea industrială 
a dameloră comitatense* nu aflu de lipsă se se înfiin
țeze o altă reuniune cu asemenea scopă, prin urmare ru- 
garea amintitei, ca statutele din vorbă prin densa din 
nou așternute să se întărescă, nici în casulă de față nu 
aflu cu cale a-o încuviința. Budapesta anulă 1886, 7 
Aprile. Tisza m. p.‘

Apoi să mai îndrăsnăscă cine-va vătjendu 
aceste a dice că în Ungaria nu e libertate. Său 
că Românii suntu împiedecați în desvoltarea. cul
turală a loru! Au nu vedeți nepricepuțiloră că 
suntă destule reuniuni? Inaltulu ministru cu tătă 
bunăvoință ce-o are față cu Românii le arată ca
lea unde potfi afla cultură. Aici suntă „Kultur- 
egyleturile, “ întrați în aceste reuniuni și voi mame 
române, că așa veți avă cultură!?...

Audiți voi Sătmăreni! Ori veți primi cul
tură ungurăscă, ori nu. Dăcă o primiți vă des- 
prețuescă, ca pe unii cari să lapădă de carac- 
terulu strămoșescă, dăcă nu: vă dică că sunteți 
soboli cari conspirați contra patriei. Că acăsta 
așa este, e fărte ușoră a documenta.

Românii mai neputincioși au părăsită garda 
națională, păte pentru unu osă de roșă și-alte 
interese. Răsplata acestora este disprețuit! gene
rală și figurăză ca nisce trași împinși și de pe 
fețele loră se vede că ducă o viăță amară. In 
acelașă timpă Românii adevărați și luptătorii 
statornici, deși suntă timbrați cu multe epitete 
eșite din căpăținile înfierbântate ale șoviniștiloră, 
totuși au respectului cuvenită, mai pre su^u de 
tăte au încrederea și iubirea poporului română.

Câtă privesce afacerea memoratei reuniuni 
damele române își voră face datorința și mai 
departe cu tătă perseverența. Dânsele credă că 
voră călători în capitală și voră căuta drep
tatea și respectarea legiloru sancționate de Ma
iestatea sa la piedestalulă Tronului. “

Pesta, 16 Maiu n. 1886.
(Cor. part, a „Gaz. Trans.“)

»Das ist eine schlampete Wirthschaft.»

De când s’au începută desbaterile în camera depu- 
tațiloră din țările aparținătore coronei sântului Ștefană 
asupra proiectului despre creditulu suplementaru de 19— 
20 miliâne fl. v. a., cari dealtmintrea, bene notandum, 
s’au ,păpatu< de multă în înțelesulă celă mai strînsă 
ală cuvântului: de atunci atâtă cercurile din întru, câtă 
și cele din afară începă a se ocupa seriosă cu starea 
'deplorabilă^ a financeloră ungare, cu atâta mai vâr- 
tosă, cu câtă însă-și comisiunea bugetară a camerei de- 
putațiloră, căreia i s’a dată ocasiune d’a privi mai adâncă 
în busunarele d-lui Szapâry, s’a esprimată, că nici 27 
miliâne fl. v. a. nu suntu de ajunsă pentru restituirea 
sumeloră împrumutate „păpate.» Prin tole 'cercurile pe 
aici numai de „krach“-ulă financială se vorbesce, chiar 
și la curtea regală din Buda, fiindă Maiestatea Sa aici. 
Intrâga pressă a capitalei ungare, ceea ce este caracte
ristică fărte, reproduce ună articulă ală diarului «Națio
nal Zeitung» din Berlin, care presentă Europei cu date 
statistice n e p o t i n ț a financiară a Ungariei, și trage con
secințele pentru statele, cari în timpă de grea cercare 
și grave momente n’au la disposițiune câte ună 
»Iuliust.hurm“ cu celă puțină 120 milione mărci în aură 
naturală.

Cu acâstă ocasiune spereză, că nu va fi de prisosă 
a comunica lectoriloră , Gazetei», că la începutulă erei 
constituțiunale (1868) datoria publică, separată de Austria, 
a Ungariei a fostă de circa 850 milione, când cu finea 
anului 1884, după datele curții de contabilitate, trece 
preste miliâne fl. v. a., va se dică în decursă
de 17 ani o sporire de aprope 670 miliâne, seu o cres- 
cere anuală în termenă mediu de 40 milione fl., intere

sele anuale ale datoriei de stată în 1868 au fostă de 
46 șijum. mii. fl., âr în 1884 datoria publică a consumată 
mai multă decâtăll5 șijum. mii. fl., ceea ce face 38^-lfl/o 
din debitulă ordinară ală acelui ană; deficitulă aniloră 
1870—1884 face aprope 616 mii. fl., mai pe de două 
ori atâta, câtă a fostă preliminată, așa că deficitulă efec
tivă anuală în cifră mijlociă a aniloră numiți se urcă peste 
41 mii. fl. Statisticii maghiari ne spună, că valorea co
mercială actuală a pământului productivă ungară este de 
vr’o 5000 mii. fl. dâr este îndatorată pământulă cu 1400 
mii. fl., ceea ce este egală cu o însărcinare de 20—25%, 
va se 4>că 21 șijum. pănăla26 fl. pe unăjughâră catas- 
trală. Statulă în datorii pănă în gâtă, privații aseme
nea ; afară de aceste dările suntă fârte grele, ne mai su
portabile, cari nu mai suferă urcare, la ceea ce se mai 
adauge și crisa economică. Ce să urineze de aici? Dăcă 
deficitulă va cresce și mai departe totă numai cu câte 
41 mii. fl., deși suntă prospecte să crâscă și cu mai multă, 
pentru că d. e. deficitulă aniloră 1885—1886 va trece 
peste 150 mii. fl., — decă privații se voră îndesă în da
torii și mai departe totă așa, ca dela începutulă erei 
„fericite'1 a constituționalismului ungurescă încoce, dăcă, 
peste totă, se va consuma totă în proporțiunea de pănă 
acuma mai multă decâtă se produce: atunci peste vr’o 
20 de ani datoria publică va trece peste 2500 miliâne, 
âr’ cea privată hipotecară încă se va apropia de 2000 
mii. fl., decă nu .va cresce și mai tare, așa încâtă crisa 
economică cronică generală va ajunge a fi acută, și 
bancrotulă de stată împreună cu celă privată va erumpe 
cu tâtă puterea sa destructivă; dâr — ceea ce este în 
perspectivă —, decă în timpulă mai de-aprâpe va urma 
vre-o „acțiune în afară", — stimă ce însemnâză acesta 
— atunci catastrofa se va ivi și mai curendă, cu tâte 
urmările ei îngrozit^re.

Bancrotulă de stată ascunsă începe a se arăta încă 
de pe acum pe ici pe colea, așa d. e. se detrage din 
diurne și din salariele unoră arsploiațl de stată; despre 
ministrulă de culte și instrucțiune Trefort se vorbesce, că 
sum,a ce i s’a votată în budgetulă pe a. c., pănă acum 
a și consumat'o și nu peste multă va fi silită a surprinde 
camera deputațiloră prin presentarea unui proiectă de 
credită suplimentară. Pote, că și alte portofoliuri mi
nisteriali voră sta cam așa. De aici urmeză, că în âstă 
ană nu se va ținâ cur sulă învețătorescă de limba ma
ghiară, nu se voră ținâ adunări și congrese învățătoresci, 
ceea ce s’a și notificată inspectoriloră de scâle. Dâr 
ceea ce este și mai caracteristică, comisiunea adminis
trativă a comitatului Pojonu, alaltăerl pe cale tele
grafică ceru dela minisLeriu asignarea baniloră 
preliminați pentru scâlele elementare de stată din 
acelă comitată, pentru că dealtmintrelea va fi silită 
a închide școlile și a concedia învețătoni, cum ne aduce 
știrea chiar însuși „Nemzet» organulă oficiosă ală gu
vernului. — Apoi institutulu de credită agricolă tran
silvană, cum s’a dechiarată primulă ministru Tisza chiar 
și în parlamentă, nu va puți fi ajutorată cu cele 500,000 
fl. cerute dela guvernă, și forte probabilă, că nici nu se 
va înființa. — Mi se pare, că puternicii (jilei între aceste, 
post tot discrimina rerum, să vâdă cam siliți a se mai 
modera și a mai abdice și de pofta d’a se juca d’a 
„maghiarisarea.^ Vorba Românului: plecă n’ai bani 
pune-ți pofta ’n cuiă.“

Nu este mirare der, dâcă și curtea, în sgomotulă 
celă mare ce se face, de când este aici, începe a 
se informa și asupra stărei finanțeloră țârei. Așa d. e. 
să vorbesce cu positivitate, că fostulă președinte ală di- 
recțiunei căiloră ferate de stată reg. ung. Tolnay a fostă 
chiămatu ad referendum la palatulă din Buda, să spună 
în ce consistă causa creditului suplementaru și ce s’a 
făcută cu sumele, respective cu milionele, desadministrate 
la căile ferate ungare. Cu acâstă ocasiune înformân- 
du-să curtea despre starea lucrur.iloră, din loculă celă 
mai înaltă s’a caracterisată politica financiară a d-niloră 
Tisza-Szapâry cu esclamațiunea: „Das ist eine schlam
pete Wirtschaft!“ (Pe românesce: acesta este o econo
mia destrăbălată.)

In cJBele următore, când se continuă desbaterea 
creditului suplementaru, Tisza celă puternică, „sdrobito- 
rulă de naționalități» sub impresiunea evenimenteloră pre-
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merse se preâmbla „forte posomorită" cu soții sei mi
niștri prin coridorul^ camerei depulațilorfi, așa că pulâ 
sâ-i fiă omului milă de elă și de soții săi frapați; er 
deputății guvernamentali în mai multe grupe discutau în 
eoridoră cele întâmplate . . . A—s.

Gerniaisia, Rusia și Anglia.
„Petersburskija Wiedomosti“, organultt d-lui 

Katkow, vorbindit despre relațiunile dintre Ger
mania și Rusia se esprimă astfelu:

»Relațiunile între Germania și Rusia nu suntă acum 
atâtă de infloritore, după ce Germania și Anglia au reu
șită să-și reguleze printr’o înțelegere pacinică interesele 
loră coloniale în Oceanulă pacifică.

„Acum aceste două state suntă niște buni vecini, 
din care motivă se și esplică, că presa germană află ca 
justă politica engleză în cestiunea elenă și bulgară, pe 
câtă vreme aceeași presă în conflictulă «Afganistanului 
susținea încă pe Rusia.»

, Prietenia Rusiei pentru Germania numai atâtă 
mai are o valore, pe câtă timpă Germania va fi nevoită 
să stea în frontu spre apusu(l (adecă să stea față în față 
cu Franci a.)

SOIRILE DILEI.
Ni se scrie din Lugoșă,cu data 16 Maiu n.: «Lu- 

goșenii în săptămâna trecută au salutată în mijloculă loră 
pe Alteța Sa Archiducele Vilhelm. Venise din Timișora 
la Lugoșă, pentru de-a inspecta cele 2 divisiunl de arti- 
leriă de câmpă staționate aici. Mercur! a visitată casarma 
artileriei, cu care ocasiune s’a ținută și ună esamenă 
teoretică cu soldații, rămânendă pe deplină mulțămită de 
răspunsurile loră. Apoi a eșită la câmpă pentru ca să 
asiste la esercițiele practice ale artileriei. Alteța Sa a 
rămasă pe deplină satisfăcută atâtă de ținuta câtă și de 
deprinderea și dexteritatea ostașiloră — în cea mai mare 
parte voinici opincarl Români. Sera întregă corpulă ofi- 
ceriloră dela artileriă, fiindă învitată, s’a întrunită la 
prândă în cuartierulă Alteței Sale. După mâsă Alteța Sa 
a pusă capela musicală orășenescă, ce în decursulă mesei 
esecutase piese musicale germane și unguresc!, să i cânte 
și românesce. Capela începu a cânta, înteiu ună fru- 
mosă marșă compusă din arii române, de conducătorulă 
capelei militare dela ală 83 Regmt. de infanteria; conti
nuă apoi cântândă multă frumosa «Ardeleană» ale cărei 
frumose variațiuni atrase pe Alteța Sa, chiar lângă 
«seripca* musicantului; apoi fini cu frumosulă valsă „Va
lurile Dunărei» de 1. IvanovicI, carele într’atâta fermecă 
pe Alteța Sa, încâtă însărcină pe adjutantulă său, ca 
îndată ce va sosi la Viena să i-lă comandeze. La 11 
ore din nopte Alteța Sa cu trenulă accelerată a părăsită 
Lugoșulă, mergendă directă la Viena.» — borgovanulil.— 

—x—
3 (15) Maiu. Din Lugoșîi ni se scrie, că diua de 

3 țl5) Maiu a fostă serbată în modă demnă de însem
nătatea ei de călră Românii de bine de acolo.

—x —
Ministrulă de justițiă ungurescă s’a numită Teo- 

filă Fabini. E născută în 1822, fiulă unui fostă profe- 
soră oculistă la Universitatea din Pesta, de origine din 
Mediașă. Unulă din frații săi a fostă preotă evang. în 
Mediașă. Noulă ministru de justițiă mai are rude pe 
preotulă din Pretai I. Fabini, pe colonelulă din statulă 
majoră generală L. Fabini, ș. a.

—x—
O ordinațiune a ministerului de agricultură, indus

tria și comerță face cunoscută, că pentru promovarea 
eres cere i cai loră în comitatele ardelene în anii aceș
tia se voră împărți premii în următorele locuri: în Bra- 
șovă la 25 luniu, în Hațegă și Făgărașă la 12 Septem- 
vre, apoi în Clușiu și Turda, dela 5 pănă la 12 galbinl. 
Premiarea se va face de cătră o comisiune mixtă.

—x—
Ni se comunică din Lugoșă, că pe diua de 28 

Maiu n. e așteptată acolo Alteța Sa archiducele Iosifu.
—x—

Din raportulă ședinței dela 5 Maiu a camerei de- 
pufațiloră din Bucuresci reproducemă după «Voința 
Națională" următărele: »D-lă Mucenică Dinescu a- 
trage atențiunea guvernului asupra șicaneloră făcute de 
guvernulă austro-ungară d-lui Dinu Mocanu din județulă 
Argeșă, căruia i s’au ținută secvestrațl, fără nici ună 
motivă, la Sibiiu 5000 porci, din care causă i s’a făcută 
o pagubă de 25,000 lei. D-lă Mucenică Dinescu r6gă 
guvernulă, ca se intervină pe lângă guvernulă vecină să 
acorde despăgubiri».

—x—
Comunele evangelice unguresci din Ardeală începă 

a eși pe rendă din uniunea bisericei ardelene de conf. 
augsb. și a intra în biserica evangelică ungurâscă.

—x—
Cetimă în „Vocea Covurluiului' din Galați: «Luni 

s’au încărcată două vapore cu vite pentru Italia și ună 
vaporă cu o miă polobâce vinuri. Nouă transporturi 
suntă anunțate. Galații dâr devină pe di ce merge ună 
debușeu însemnată de vite și vinuri pentru Europa».

—x—
„Doina" din Bucuresci comunică, că tenorulă Ră- 

șianu s’a angagiată la teatrulă din Agramă, unde va 
cânta în „Faust*, «Barbiere* și alte opere mari.

—x—
Inteligința română din Clușiu va arangia în 27 

Maiu st. n. ună maială în grădina «Stadler". Venitulă 
curată este destinată casinei române din locă. Prețulă 
intrărei de persână 1 ÎL, de familiă 2 fi. Inceputulă la 
5 ore p. m. Pentru eomitetulă arangiatoră : Iuliu Co- 
roianu președinte. Basiliu Poddbă cassară, Gavrilă 
Triponă secretară. Suprasolvirile se primescă cu mul
țămită și se voră chita pe cale 4'aristică.

—x—
.Elevii facultății de medicină din Bucuresci, N. 

Stinghe și I. Șoneră, au fostă mușcațl de ună câne 
turbată.

—x—
fiarele din România comunică, că negociările cu 

Franța pentru încheiarea unei convențiuni comerciale 
mergă forte bine și se crede, că convențiunea va fi în
cheiată spre binele ambeloră părți.

—x—
Notarulă publică Bominik Dumitru din G. St. Mi- 

clăușu a fostă trasă în cercetare disciplinară pentru fal
sificare de documente. Tribunalulă din Clușiu a curmată 
procedura și actele le-a predată Camerei de notariată, 
care s’a mulțămită a’i da ună avertismentă. Curia însă 
’a suspendată pe patru luni, pentru că numitulă notară 

de repețiie ori a comisă neregularilăți. Decă n’ar fi «pa
triotă", la cea dintâiu neregularitate ar fi fostă aruncată 
pe strade, decă nu și închisă.

—x—
In anulă acesta s’au comisă pănă acum 11 sinu

cideri în Clușiu, reședința «Kulturegyletului» ardeleană.
—x—

Rațiunea* scrie, că din causa ploiloră torențiale

din filele trecute s’au surpată ca la 160 pogâne pământă 
cultivabilă și 3 case din teritoriulă comunei Degerați din 
județulă Mehedinți, în România.

Dela Curtea cu jurați din Clușiu.
(Discursurile rostite in diua ânteiu).

Vorbirea de aperare a d-lui Coroianu.
încă una! însuși Ludovică Kossulh, adoratulă fiu 

alu națiunei maghiare, e mai binevoitoră față de națio
nalitățile nemaghiare, decâtă d-lă procuroră, când dice 
că nime nu doresce mai sinceră decâtă elă, ca fiecare 
naționalitate a patriei să se p6tă desvolta, d-lă procuroră 
acâsta nu vrea să 0 pricâpă. Articululă încriminată 
însă n’are nici obiectă, la care să avemă a vorbi. Față 
de acusă și pledâriă negă hotărîtă, că în nr, 262 ală 
«Tribunei» ar fi agitare. Arăte-ml d-lă procuroră ce e 
agitătoră în acelă articulă ? De îșl lua ostenâla a se ocupa 
cu elă mai de aprope, nu o dicea acesta. Nu e nimică, 
ce ar fi în conflictă cu § 173 cod. pen., ci din contră 
cuprinde numai o discusiune, cu oficiosulă din Clușiu. 
Er interpretarea legei dice, că discusiunea asupra împre- 
jurăriloră de dreptă publică nu e a se socoti între 
acele culpe, cărl se enumără în § 173. Altcum tesele 
espuse în § 173 nu se potă aplica la casulă de față. 
Atâta în generală. Și acum fie-ml permisă a reflecta 
la cele aduse în contra d-lui Slavici din partea d-lui 
procuroră. țlicemă, că în era constituțională ne bucu- 
rămă de legi constituționale, și totuși pe d-lă Slavici atji 
voescă ală trage la răspundere pe basa legiloră austriace 
din timpulă absolutismului. Der nici așa nu se pote 
trage la răspundere — după părerea mea — pentru că 
§ 44 ală procedurei din 1852 tjice: că numai persânele 
coopieratâre la redactarea articulului punibilă se potă 
trage la răspundere, 6r d-lă procuroră ar pută sci, că 
— după protocolă — d-lă Păcurară a recunoscută, că 
elă a scrisă articululă, pentru aceea a și cerută să se 
cetâscă protocolulă, și să apară, că d-lă Slavici n’a luată 
parte la redactare și publicare, și d-lă procuroră totuși 
susține acusa basată pe punctulă b), ce e procedere con
tra procedurei. Legea cjice: că „fiecare redactoră," d-lă 
Slavici nu e redactoră, și nici nu i dovedită că ar fi 
redactoră, și așa cu referire la b) nu e nici obiectă, 
nici subiectă. D-lă Slavici e numai directoră la insti- 
tululă, unde se imprimă acestă (jiară. Așadâră credo, 
că am arătată în de ajunsă, că acusele nu se potă sus
țină. In fine însă pănă ce nu termină apărarea, mă re- 
întorcă la posiția ocupată mai nainte, adecă, că națio
nalitățile acestei patrie au dreptă a se desvolta liberă, 
a’și cultiva limba, să-și apere interesele din punctă de 
vedere națională.

Acâsta o recunosce br. Wesselenyi Miklăs în bro
șura s’a apărută în 1843 și încă forte frumosă (Cetesce 
pasagiulă) la care eu numai atâta adaugă, că locuitorii 
vechi ai acestui pămentă, fiii națiunei române — precum 
am arătată cil istoria în mână, după o suferință de 5 
secuii, s’au convinsă, că au putere de viață, aplecare la 
cultură; au arătată, că precum armele lui Ossian tăiân- 
du-i pe atlețl în două, aceștia au rămasă întregi, așa se 
păte dice și despre poporulă română.

Pentru aceea mă rogă de d-nii jurați, ca astfelă să 
suscâpă cestiunea, și să nu permită, ca lucrulă să dege
nereze acolo, de unde pote că nu s’ar pută revoca, să 
nu se nască din asta o dispută, din care ar resulta âră 
reacțiune. Cumpănâscă bine cele cuprinse în Nr. 263 
ală „Tribunei" și așa binevoiâscă a se pronunța sine ira 
et studio precum li-o va pretinde acâsta onârea civilă, 

’ără nici o parțialitate.
Procurorulu dice, răspun^endă apărătorului: La cele 

4ise voiu reflectă numai pe scurtă. înainte de tâte pro- 
testeză și negă, că aici ar fi spirită de partidă. Aici nu 
e nici Română nici Maghiară, numai codicele penală §. 
' 73 în conflictă cu 2 indivizi. Nu mă ocupă cu trecu- 
tulă Românilciră, că nu-i e loculă aici, datorința ’mi-e 
să ceră să fiă pedepsiți cei ce agită. Nu-i permisă dâră 
a (Jice pământulă acesta va fi sâu română său pustiu. 
Cine o dice acâsta agită. Ce să ține de pretinsulă mar
tiriu, după care dâcă acusații voră fi condamnați va fi 
și poporulă română condamnată, cu acâsta nu mă o- 
cupă, domnii jurați nu voră judeca pe cei ce nu suntă

FOILETONU.

Ctiletoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Impăratulă era forte iritată. In locă încă de a 
urma mai departe cu facerea delmei, elă lăsă cu to
tul Ci la o parte acestă mijlocă, care de bună semă 
ar fi fostă celă mai sigură pentru reușită.

Dară deși Mtesa era ocupată așa de tare cu răs- 
boiulu, totuși din când în când îi române timpă sî5 mai 
vorbescă cu Stanley despre unele și despre altele, căci 
setea lui de scimță era forte maro.

In ființa do față a întregei curți trebui Stanley 
se țină o lungă vorbire despre „tainele naturii, căile 
provedinții, despre minunile ceriului, aerului și pămân
tului," despre prelucrarea prin mâna omcnescă a ma- 
teriiloră, ce alcătuescă pămentulă, și despre altele. După 
aceea veni vorba despre lucruri religiose, și între altele 
călătorulu nostru trebui să-i spună cu de-amăruntulă 
împăratului, ce felu de ființe suntă ângerii și cum 
suntă ei.

Câtă de tare mulțumiră cuvintele călătorului nos
tru pe împăratulă, se pote vede din următorele cuvinte, 
ce le rosti elă în fața tuturoră curteniloră săi.

„Stamlih," dise elu, „eu le-am spusă totdeuna 
omeniloră mei, că Albii sciu tote și se pricepă la tote 
lucrurile. F6rte mulți Arabi, câți-va Turci și patru 
Albi m’au cercetată și eu i-am întrebată și i-am as
cultată, dar în ceea-ce privesce înțelepciunea și vred
nicia, Albii îi întrecu pe toți ceilalți. — Pentru ce vinu 
Arabji și Turcii în Uganda? . . . Nu vină ei, pentru 
ca să’și ia fildeșă și sclavi? — Pentru ce însă vinu 
Albii? ... Ei vină, ca să vadă laculă, rîurilc și munții 
noștri. Arabii aducă stofe, mărgele și sîrmă, ca să 
potă cumpăra sclavi și osă de elefantă; ei aducă și 
prafă do pușcă și arme; dar cine le-a dată prilejii 
Arabiloră să aducă tote aceste lucruri, ca să facă no- 
goță cu ele ? ... . Arabii spună singuri, că Albii, și eu 
n’am văfțută nici ună lucru din cele aduse, pe care să 
nu’lă fi făcută Albii. De aceea am clisă totdeuna: 
aduccți’mi omeni albi, căci decă voițî să vă câștigați 
cunoscintc, cu ci trobue să vorbiți!"5 1 1

Din aceste vorbo alo lui Mtesa se pote vedâ pe 
deplină, câtă de multă prețuia elă sciința și destoinicia 
Europeniloră. La dorința lui, Stanley i traduse cele 
mai frumose pasage din testamentulă vechiă și nou. 
După-ce traducerea fu isprăvită, Mtesa chiemă pe tâte 
căpeteniile sale, precum și pe toți oficerii din garda 
sa la olaltă și le vorbi cam în chipulă următori?:

„Când am luată domnia după mârtea tatălui meu, 

eram păgână și ’mi plăcea xsă vărsă sânge. După 
aceea am începută a mă închina spre Islamă. De atunci 
uciderile s’au împuținată totă mai multă și nici odată 
nu m’am mai îmbătată. Cu tote acestea multe din lu
crurile, pe care le învață credința cea nouă, au rămasă 
pentru mine neînțelese. Mintea mea sănătosă le desa- 
probâ, dar nu este nimenea în Uganda, care să mă în
vețe lucruri mai bune. De 6re-ce însă dorescă din 
totă inima mea să fiu bună, credă, că Dumnedeu îmi 
va ierta tote nebuniile melc, și’mî va trimite la Uganda 
omeni, cari să mă învețe, ce e bună și dreptă. Până 
acuma nu m’am înduplecată a mă face ună adevărată 
fiu al Islamului. Acuma însă cu vrerea lui Dumnedeu 
a venită în Uganda ună omă albă, „Stamlih," cu o 
carte mai vcchiă decâtă coranulă lui Mohamed. Câtă 
cunoscă cu din acestă carte, este cu multă mai bine 
și mai adevărată, decâtă acelea ce stau în cartea lui 
Mohamed. O parte din ca a scris’o Moisc, cu multă 
înainte de a se sci ceva despre Mohamed, și totă era 
gata înainte cu multă de nasccrca lui Mohamed, Acuma 
vă întrebă pe voi, căpetenii și ostași, spuneți’mi, ce 
este de făcută? Să credemă în Isa (Isus) și în Musa 
(Moise), sâu în Mohamed ?“

„Să primimu, ce este mai bine," răspunse unulă 
dintre omenii împăratului.

„Noi nu scimă, ce este mai bine," observă altulă. 
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acusați. Mai departe se dice, că m’am abătută dela ac- 
tulă de acusare cerendă ca jurații să se pronuncie asu
pra întregei activități a „Tribunei." Acesta n’am tjis’o. 
Numai aceea am disă, că toți numerii ei cuprindă ceva 
agitătoră. Negă că acusații ar fi patrioți fotă așa de 
buni ca domnii jurați. Patriotismulă ca ună ce internă 
se manifestă prin semne esterne. Pertractarea de as- 
tădl nu-i bună semnă de patriotisuiă. Nici nu amin- 
tescă împrejurarea, că acești domni de regele nostru 
vorbescă numai cu numele de „monarchă," pe când pe 
Carolă I îlă numescă totă „Majestate!» Patriotismulă și 
l’au arătată d-loră și prin espectorările la cestiunea vamală 
cu România.

Ioanu Slavici replică în limba maghiară următărele 
(după .Tribuna»): M’a surprinsă cu totulă, cum d-lă 
acusatoră publică a întorsă cu totulă întrebarea. Aici 
nu e vorba de aceea, că ce a disă diarulă în Martie, 
Aprilie și în Maiu, pentru că, dâcă ar fi vorba despre 
acăsta, afumi să aducemă aici totă „Tribuna*. La în
cepută disei, că se nu faceți dintr’ună lucru de nimică 
ună lucru mare, căci noi și așa suntemă nisce omeni 
nepretențioșl și fără de nici o importanță. Multă mă 
miră, că chiar acum înainte de a se termina pertracta
rea, se aducă înainte cu totulă alte cestiunl, acum când 
nu-i permisă să se întâmple acăsta; aici trebue să se 
judece pe basa stării faptice a lucrului. In acestă arti- 
colă nu există stare faptică, acăsta n’a arătat’o nici ac- 
tufă de acusă, nici acusatorulă, nici acum nici mai îna
inte. Noi în acăstă causă n’amă făcută altceva, decâtă 
că amă tăcută, și numai acelă păcată avemă, că amă 
retăcută adevărulă ; dâr pentru aceea noi totu nu sun- 
temu martiri. Fie martiri cine are voe se fia, eu unulii 
nu voiu se fiu martirii.

' : I, ________________

Demonstrațiunl dușmane statului cu 
însemne române.

Sub acestu titlu cetimu în „Pestei- Lloyd“ 
dela 18 Maiu n. următdrele:

In Halmagiu, în diua de Pasc! a. c., asistentulă de 
farmaciă Alexandru Todea făcu pe argăsitorulă (taba- 
culă) Neculae Zbîrcea și pe măsarulă George Irhasă, 
ca la serbarea poporală ce avă să se țină după amădi 
să demonstreze cu colorile țărei românescl, și le dete 
însemne române (roșu-galbenă-venătă) în scopă, d’ale 
împărți între locuitorii din Halmagiu. In adevără, atâtă 
în aceea 4b câtă și în 4’*e^e următore, număroșl HalmagenI 
apărură cu astfelă de insemne pe strade și în biserică. Ir- 
hasă, cu totă avertismentulă oficiului solgăbirăescă, nu 
s’a lăsată de împărțirea insemneloră. In «urma acăsta, 
judecătoria cercuală din Halmagiu, cu privire la aceea, 
că folosirea ăstorfelă de colori, în puterea ordinațiunei 
ministerului de interne dela 6 Iuliu 1874 Nr. 26,559, este 
oprită, condamnă pe argăsitorulă Neculae Zbîrcea și pe 
măsarulă George Irhasă pentru contravențiune contra 
statului la câte 10 cjile aresta și 10 fl. amendă, mai de
parte pe argăsitorulă Militonă Irhasă, pe papucarulă 
Vasilie Petrubui Ciungeră, pe papucarulă Alexandru 
Paicu, pe Petrubuiu Costmatjiță (?), Petru Irimie, Vasilie 
Paicu și Petru Turucă la câte 5 fl. amendă, eventuală 
Ia câte o 4i arestă, pe asistentulă de iarmaciă Alexandru 
Todea la 5 fl. amendă și 5 4de arestă. Tribunalulă din 
Aradă modifică în parte sentința judecătoriei cercuale, 
dispunendă asupra celoră condamnați la amendă încă o 
pedăpsă de câte 5 fl., eventuală câte o di arestă. Ta
bla r., care a pertractată în 18 Maiu acăsta afacere, a- 
plică cu privire la Zbîrcea, Irhasă și Todea § 21 ală 
legii de contravențiune și’i condamnă pe aceștia la amende 
de câte 50 fl., eventuală la 5 4ile arestă, pronunțându-se 
totodată, că tribunalulă din Aradă a măsurată în modă 
necorectă ca pedăpsă eventuală pedăpsa cu închisăre 
în locă de pedăpsa cu arestă.

Asupra acestei durerâse afaceri vomă reveni.

Conflictiilu vamalii.
Din Viena și Pesta sosescu aci soiri pesi

miste, aci optimiste cu privire la relațiunile ndstre 
economice cu România. Se așteptă ca România 
să ia inițiativa pentru reînceperea negociăriloru. 
Unii asigură că lucrulu nu se mai p6te îndrepta. 
In ședința comisiunei vamele austro-ungare de 
Luni, d. Pusswald a declarată; că elu nu p6te 
lua responsabilitatea într’o cestiune atâtu de 
gravă, cum este răsboiulă vamalu cu România. 
Fiindă elfi numai conducătorii alu ministerului de 
comerciu austriacă, crede că în acăstă cestiune 
ar trebui să intervină ună ministru responsabilă. 
Ungurii s’au necăjită fărte multă, că s’a amâ
nată discusiunea în urma acăsta și s’a schimbată 
mereu telegrame între Pesta și Viena.

*
Camera română a începută în 18 n. 1. 

c. a desbate pe capitule tarifulă autonomă, pe 
care-lă vomă publica și noi.

„In ce privesce pe troleu lă comitetul!) de- 
legațiloră camerei, însărcinată cu studiarea pro
iectului de tarifă autonomă, a admisă următorulă 
amendamentă :

Art. 384 Pefroleulă (păcura) de or-ce calitate brută 
și uleiulă de schistă brută, suta de kilo 20 lei.

Art. 385. Petroleulă rafinată, 4’să gază și uleiulă 
de schistă rafinată, suta de kilo 30 de lei.

i:tă și expunerea de motive alăturată de 
propunători pe lângă acestă amendamentă.

»Legea specială, astădi existentă, din 30 Maiu 
1883, promulgată în «Monitorulă oficială Nr. 49 din 
acelă ană, se aplică la toțe țările, cari nu au conven- 
țiune comercială cu România, și a avută deja de efectă 
d’â scăpa România de concurența omorîtore a petro- 
leului americană. Astă4i petroleulă rusescă înăbușesce 
desvoltarea industriei petroleului română, și este mai 
de temută, pentru viitoră, decâtă celă americană, din 
causa proximității mai mare a Rusiei decâtă a Americei 
de România, și din causa abundanței colosale a sorgin- 
țiloră de petroleu din Caucasia (dela Baku), multă mai 
producâtare decâtă cele din America.

Acăstă causă ar trebui dâr să facă pe legiuitorulă 
tarifului autonomă de adl mai protectoră decâtă pe le
giuitorulă din 1882. In locă. de acăsta vedemă micșo- 
rându-se dreptulă vamală pentru petroleulă rafinată dela 
30 lei la sută kilo, la 10 lei. Geremă dăr ca legiuito
rulă din 1886 să mențină drepturile protectăre asupra 
pet.-oleului rafinată, totă ca legiuitorulă din 1882, adică 
30 lei de °/0 de kilo.

„In ceea ce privesce petroleulă brută, adecă pă
cură, dreptulă vamală pe 5 lei este cu totulă periculosă 
de ărece, precum s’a întemplată deja cu importațiunea 
petroleului rusescă in Austria, vîndătorii de petroleu din 
Caucasia amestecă 20 la sută păcură în 80 la sută pe
troleu rafinată, dându-i astfelă aparința păcurei, îlă 
introducă cu taxa de 5 lei la suta de kilo, și în urmă 
printr’o mică și simplă operațiune de rafinăriă, îi dau 
fața și valorea petroleului rafinată. Pentru aceste mo
tive ceremă, ca dreptulă vamală ală petroleului brută 
să fiă ridicată celă puțină la valârea de 20 lei 100 de 
kilo în locă de 5 lei.

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

Atena, 12 Maiu. — Camera alese cu 139 
contra 78 voturi pe Stefanopulos din par

tida lui Trikupis ca președinte alu ei. Contrari 
de mai înainte ca Deligeorgis, Khalilis au vo- 
tatfi cu Trikupis, spre a putâ eși din crisa ac
tuală.

îndată după aedsta alegere Trikupis fu 
însărcinatu din partea Regelui cu formarea ca
binetului. Elfi a conferită cu membrii partidei 
sale și probabilă că va forma acid cabinetulă.

DIVERSE.
Despre visurile orbiloru s’a esprimată șefulfi unui 

institutO de' orbi din Filadelfia apusână, care însuși or
bise, într’ună modă interesantă. Elfi dice: >Eu nu mă 
simtă nicăirea mai fericită decâtă în țâra visuriloră. Eu 
nu m’am simțită orbă încă nici-odatățîn visuri; vădă 
totă așa de bine, ca atunci când încă nu’ml perdusemă 
vederea. Ce e dreptă, chiar și visândă trăiescă totă în 
institutulă meu, dâr în locă de a mă sprijini pe simțulă 
de pipăilă și de au4ită, potă vedea pe toți locuitorii in
stitutului. Și ce este mai ciudată, cu tâte că n’am vă
dută în realitate pe nici unulă din acest! omeni, mi se 
pară fețele loră forte cunoscute și intime!* Acâstă in
teresantă esperiență nu e singulară; la toți, cari în cur- 
sulă vieței orbescă, se întâmplă astfelă. Omenii, cari se 
nască orbi, nu visâză niciodată că vădă; se scie dela 
omenii născuțl orbi, cari și-au însușită o mare cultură 
și au citită relativă multe cărți, că ei visâză numai de 
musică, de vocile persâneloră cu care au de-a face, și 
câte odată de întâmplările din institută. Lucruri și lo
curi, pe cari le cunoscă numai prin descrieri, nu le vădă 
niciodată în visurile loră.

Urare de fericire. — P. S. Părintele X. dela o bi
serică din capitală, blagoslovindă o păreche căsătorită, 
bagă de sâmă că tinerii suntă fârte urițl. Adresându-se 
cătră cei căsătoriți, popa 4>se: Iubiți-vă copiiloră, unulă 
pe altulă, căci dâcă nu vă veți iubi voi, cine dracu se 
vă mai iubâscă! („Telegrafulă.*)

Profesorulft distrasă. — Profesorul n de istoriă dela 
universitatea din M., care din causa distracțiunei sale 
abnorme e vestită în lungă și în lată, primi de curândă 
visita unui studentă. Ocupată cu citirea unei cărți, nu 
’lă observă pe studentă, pănă când acesta sfiiciosă în
cepu a vorbi: «Scusațl, domnule profesoră, dâcă vă con
turbă, numele meu e „Mortă !“ Profesorulă să întârce 
și 4ice cu o espresiune de totă tristă : Mortă ? Intr’ade- 
vără mortă ? Ei, cum erau ârele sâle din urmă ?“

Bibliografia.
Invitare de prenumerațiune la „Economia Câmpului" 

și „Crescerea Vitelorii", de Ioană Georgescu. Prețuia 
ănui esemplară 25 cr. — S’au distribuită, din partea 
autorului acestei scrieri instructive, coli de prenumera
țiune. Nu ne îndoimă că Domnii colectanțl voră avea 
ună bună succesă, deârece publiculă română trebue să 
sprijinâscă ărlce încercare literară menită a lăți cunoș
tințele, de prima necesitate pentru poporală nostru. Amă 
avută ocasiune a ceti parte din cuprinsulă acestei bro
șuri, ca articoll, cari au fostă publicați în .Observato- 
rulă«, și o putemă recomanda, fiindă scrisă cu pricepere 
de causă și în ună stilă populară. Cei cari n’au avută 
ocasiune a să subscrie pe vr’una din câlele de prenume
rațiune se potă adresa la autoră: lânii Georgescu învăță- 
toră în Scoreiu p.-u. Alsâ Ărpâs.

Rectificare. In nr. de erl ală fâiei nâstre, la scri
erea din Lugoșă, șirulă ală 2-lea dela începută, în locă 
de: președintele parochială, să se cetâscă: președintele 
comitetului parochialu.

Editară: Iacobfi Muresiann.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu

„Arabii dică, că cartea loră este cea mai bună și Albii 
dică, că a loru. Cum putemă noi așadară să stimă, 
cari spună adevărulă ?“

„Mtesa să ne arăte, ce este dreptă și adevărată," 
clise ună ală treilea.

„Ascultați!" disc Mtesa în urma acestei provo
cări. „Arabii și Albii se îndrepteză după învățăturile 
din cărțile loră sfinte. Nu este așa? . . . După purta
rea și faptele loră putemă să cunoscemă mai bine, a 
căroră carte este mai bună. Arabii vină la noi, ca să 
cumpere sclavi, pe cari i pună în lanțuri și-i tracteză 
rău. Totodată am vădută, că ei nu spună totdeuna 
adevărulă.

Albii însă nici nu cumpără, nici nu primoscă 
sclavi. Ei dică: „Să Tacemă noi robi pe frai! noș
tri? . . . Nu, toți suntemă făpturile lui D-dcu!“ Afară 
de acesta nici unulă dintre Albi nu mi-a spusă min
ciuni. Speke, Grant, Linant și Stamlih, toți se purtară 
bine, cu multă mai bine decâtă Arabii, și de aceea 
tină eu cartea loră mai bună decâtă a lui Mohamed, 
căci ei facă numai ceea-ce le spune acestă carte. Eu 
am ascultată cu mare plăcere totă ce mi s’a împărtă
șită din cartea acesta, și acum vă întrebă pe voi, urma- 
vomă noi de aici înainte după acâstă carte, seu după 
a lui Mohamed?"

„Să primimă cartea Albiloră!," strigară cu toții, 

La audulă acestoră cuvinte fața ^lui Stanley se umplu 
de bucuriă.

Din minutulă acesta împăratulă se declară ca ți- 
nătoră de religiunea creștină. Elu îi făgădui lui Stan
ley, că va ridica o biserică și totodată, că încâtă ’i va 
fi cu putință, va introduce Creștinismulă la poporele 
domnite de densulă. Călătorulă nostru încă îlu asigură, 
că bunii omeni din Europa nu voru întârdia a le tri- 
mete unu preotu, care să le împărtășescă mai departe 
învățătura dumnedeescă.J •

„Stamlih," dise Mtesa, „decă le seri Albiloră, 
spune-le, că eu sunt ca unu omu, care se află în în- 
tunerccu, seu care este orbu din nascero, si că dorința 
mea cea mai ferbinte este să se facă odată lumină 
înaintea ocliiloru mei, și de bună semă, decă va fi ast- 
folă, voi rămâne creștină totă viata mea." —

De orc-ce Vavuma se făceau totu mai mândri și 
mai obraznici, hotărî Mtesa, să se pregătescă pentru o 
luptă mare cu ei.

In 14 Septembre se așezară mai multe canoe pe 
lacu în linie de bătaie. Ele porniră deodată cu țâțele 
asupra insulei Ingira.

După-ce se apropiară din destulă de acestă insulă, 
Vaganda din ele începură să pusce asupra dușmaniloru, 
cari tocmai se adunau și se pregătiau de luptă. In cu
rând eșiră și vasele acestora din trestia de pe țermure, 

în care erau ascunse, și se îndreptară cu repejune asu
pra luntriloră împăratului, Vavuma, cari se aflau în /
ele, scoteau strigăte puternice de răsboiu. Omenii lui 
Mtesa, urmândă porunciloră, ce li se dăduseră, se re
traseră încetă cu încetulă spre delma artificiosă, undo 
era așezată o cetă de 100 muschetieri, cari aveau la 
îndemână și patru tunuri mai mititele de luntri. In- 
dată-ce vasele împărătesei se apropiară din destulă de 
delmă, se despărțiră în două părți, lăsând pe Vavuma, 
cari le urmăriau, față în fată cu ceta amintită.
Muschetele și tunurile se slobodiră cu putere asupra 
acestora. Nețîntindu-se destulă de bine, pușcăturilo nu 
făcură dușmaniloră multă pagubă. To£u resultatulă fă, 
că Vavuma înspăimântați se retraseră înapoi, și cu acesta 
se sfârși „marca luptă pe apă" plănuită de Mtesa.

Stanley se convinse, că împăratulă cu greu va fi 
în stare a învinge pe cei răsculați. —

In 18 Septembre Mtesa hotărî să facă ună nou 
atacă. Elă era cuprinsă de o măniă și de o iritațiunc 
nu tocmai potrivite cu ună „creștină." Toți tremurau 
înaintea lui.

Două sute trei-cleci de canoe fură puse în ordine 
de bătaiă. Pe dâlmă se așezară din nou muschetieri 
și tunurețe.

(Va urma.



'Nr. 105. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Oursulu la bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
20 jdin Maitt st. n. 1886

Rentă de aură . 104 35
Rentă de hârtia 5°/0 . . 94 90
Imprumutulu căiloru ferate 

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

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

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

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

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

mișii..............................105.25
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 25

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

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

ung................................. 119 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124.30 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85.35
Renta de aură austr. . . 116 25 
Losurile din 1860 . . . 138 50
Acțiunile băncei austro-

ungare ........................ 877 —
Act. băncei de credită ung. 289.50 
Act. băncei de credită austr. 282 80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.96
Napoleon-d’ori .... 10.04 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.75 

| Londra 10 Livres sterlinge 126.85

Cota oficială dela 7 Maiti st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . 90 — 91—
Renta rom. amort. (5°/0) 94V4 95—

» convert. (6%) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 33— 33i/2
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104— 1043/4

* „ » (5°/o) • 87Va 88—
> » urban (7%) . . 99— 100—

> (6°/0) . . 92— 93—
» (5°/o) ■ • 82— 82i/2

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

Cursulu pieței Brașovu
diD 21 Maiă 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 turcesc!......................... . » 11.27 » 11.30
Imperial!............................. . » 10.26 » 10.29
Galben!................................. . » 5.90 » 5.94
Scrisurile fonc. »Albina* . > 100.— > 101.—
Ruble Rusesc!..................... . » 123.— > 124.—
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

De închiriatu.
Casa sub Nr. 139 strada mare subur- 

biulu Scheiu, este a se închiria dela Sft. Mihaiti if 
1886 încolo*

Spre acestu scopu să va ține licitațiune Du- j f 
minecă în 11 (23) Maiu 1886 la IO ore f 
înainte de amedi în cancelaria comitetu- ț. 
lui parochialu dela biserica Sft. Nicolae în subur- 
biulu ScheiQ. i t

Pănă la diua de licitațiune dă informațiune ț 
Epitropultl Donmiilu Ioană A. Navrea. Ifr

Brașovtt 1 (13) Marii 1886. ț
Epitropia parochială a bisericei ro- £

mane ort. res. dela Sft. Nicolae.

„Albina,, institutu de credit și economii
în S i b i î u.

PubUcațiune.
în sens* artic* de lege XXXVI, din an. 1876 §. 29*

1. Sama scrisuriloru fonciare puse în cîrculațiune
cu diua de 30 Aprile 1886 face.................................... fl. 968,000.—

2. Pretensiunile institutului de împrumute hipotecare, 
care servescil de acoperirea acestorfi scrisuri fonciarl 
suntfl de.............................................................................. fl. 982.482.46

4. Valorea hipotecelorft luate de basă la susă nu
mitele împrumute hipotecare este de............................. fl. 4.390,870.—

4. In sensulti §. 97 din statute „f ondulă specială“
pentru asigurarea scrisurilorfl fonciare este de . . fl. 206.763.99
Acesta e industi în contu separată și plasată în efecte 
publice.

Sibiiu 1 Maiă 1886.
Direcțiunea.
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Mersulu trenuriloru
pe linia ^redealii-Budiapesta și pe linia Teinșif-Aradii-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

jPredealu-Budapesta Budapesta—$®redealîi

Bucuresci

Predealu (
(

Trenă 
de 

persăne

Tren 
accelorat

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Timișă

Brașovtt 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
TeiușCi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora! 
Cncerdea 
Gkițisă 
Apahida

Clușin 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinu
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

(

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 08
5.08
5 35

V

Oradia-marc

P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

(

(

6.00

Viena

Nota:
3.00 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
Aiudă 
'îeiușă 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișâra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brasovă î
Timișă

Predealu

susă

Bucuresci

Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose.

(
(

(
(

(

( 
(

Trenu 
omnibufl

Tron 
ac«elerat

Trenă 
omntbui

Trenă 
do 

persdne

Trenă 
omnibus

— — — 1 -- —
6.47 1.45 3.15 6.20 8.00

10.37 3.44 7.29 9.11 11.40
1.44 5.21 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 - -
— — 9.59 2 11 —
— 7.14 10.28 2.34 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 401 —
— 8.31 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.00 5.50 —
— — 4.18 6.02 —

>— — 4.36 6.24
10.01 — 5.05 6.43 —
10.26 — — 7.03 —
10.52 — — 7.26
12.37 — — 8.51 —

1.36 — — 9.31 —
1.48 — — 9.43 —
1.57 — — 9.51 —
2.06 — — 9.58 —
2.46 — — 10.24 —
3.01 — — 10.44 ...
3.45 — — 11.28 - -
4.06 — — 11.44 —.
4.45 — — 12.18 —
5.05 — — 12.36 —

— — 1.22 6.01
— — — 1.56 6.40
— — — 2.34 7.20
— — — 3.02 8.01
— —. — 4.41 10.05
— — — 5.30 11.02
— — — 6.03 11.37
— — — 6.35 12.14
— — — 7.14 1.09
— — ■— — 1.50
— — ,— — 2.48
— — — — 3.23

■-- — — — 4.56
9.40

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

Teiușft- iradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
r- omnibus omnibuR pernâne peraâne accelerată omnibus

Teiușft 11.09
1

3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 oZUluuK ( 11.12 ■ — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradii 3.37 — 5.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 x— 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7,17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Rzolnok ( 2.39 — 4.53 Șibotă 10.34 — 12.53

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

Aradtt-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă de Trenă do Trenă Trenă
omnibua peradne peradne pers dine omnlbua omnfbus

Aradili 6.00 8.18 Simeria 11.50 2.23
Aradul ă nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
N6meth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 |4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița —. 3.35 6.07
Timiș^ra 8.42 — 10.09 Petroșeni — 4.04 6.39

Timiș6ra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă do Trenă do Trenă Trenă Trenă Trenă
persdne peraâno omnibns omnibufl omnibufl de pera.

Timișdra 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 _
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
N6meth-Sâgh — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Aradft — — 7.40 Simeria 10.53 1,35 —


