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Brașovu 15 Maiu 1886.
Răsboiulă vamală cu România încă abia s’a 

declarată din partea monarchiei ndstre, România 
încă nici n’a răspunsă formală la măsurile de 
retorsiune austro-ungare, încă mai suntă trei dile 
până la espirarea vechiei convențiuni comerciale 
si urmările acestei lupte durerbse economice se 
și arată la noi în Ardeală, deocamdată în formă 
de plângeri la adresa guvernului și a corpuriloră 
legiuitbre.'

Mai eri - alaltaeri foile din Clușiu purtau 
limbagiulă amenințătoră ală sdțeloră loră din 
Budapesta și susținău, că în acestă răsboiu va
mală România va trebui să îngenunche și multă 
peste două', trei luni ea- însăși va cere reînoirea 
convenției făcendă tăte concesiunile, ce le pre
tinde Țera ungurăscă.

Astăzi, după ce răsboiulă vamală cu Ro
mânia a devenită neîncungiurabilă, acestoră foi 
nu le mai dă mâna a secunda pe colegii dela 
,,Pester Lloyd.44 E prea tristă realitatea, ce se 
desfășură înaintea nbstră în urma declarărei răs- 
boiului de tarifuri, decâtă ca să mai cuteze foile 
din Clușiu a îmbăta pe cetitorii loră din Secuime 
cu frase îngâmfate.

„Răsboiulă vamală44 — scrie „Ellenzflc11 — 
este a'dî cestiunea ardătdre pe care trebue Să o 
resolvămă cu ori și ce chipă, căci dăcă nu, vomă 
plăti amară prețulă ei. Ilă vomă plăti dealt- 
mintrelea noi Ardelenii și între noi mai vârtosă 
industriașii și comercianții din ținuturile săcuiesci 
și saso-românesci dela graniță“.

După ce arată numita f6iă, că dela 1 Iuniu 
a. c. încolo comercianții, industriașii și economii 
din Ardălă său că numai cu pierdere voră pută 
desface productele loră în piețele vecine din 
Ploiesci, Bucurescl, Iași ș. a. său că nu le voră 
pută vinde de locă, ajunge la resultatulă, că ei 
voră fi siliți a le duce pe piețele din statulă 
nostru.

In casulă acesta — dice „Ellenzăk“ — îi 
aștăptă o pierdere mai mare decâtă ară avă-o 
plătindă vama esorbitantă și transportândă pro
ductele în România. Productele industriale din 
Ardălă nici păn’acuma nu s’au putută vinde pe 
piețele din întru din pricina concurenței industriei 
austriace și e clară că acum încă și mai puțină 
se voră pută lupta cu acăsta concurență. Dăcă 
voră apără cu tăte astea pe piețele din Clușiu, 
Aradă, Oradia-mare, Budapeșta ș. a. voră prici- 
nui numai o scădere mare a prețuriloră și prin 
acăsta o pierdere însemnată industriașiloră din 
numitele piețe.

„Industria și comerciulă dela granița Ar- 
dălului sunt“ — continuă „Ellenzek — „amenin
țate cu peirea din causa răsboiului vamală. In
dustriașii din ținuturile secuesci și săsesc!, fabri
canții și nenumărații mici meseriași, voră fi ni
miciți pe deplină dăcă va dura răsboiulă vamală 
numai câteva luni. Atragemă atențiunea guver
nului și a legislațiunei, ca să ia neamănată mă
suri corăspundătore, căci la din contră popora- 
țiunea mărginașă a Transilvaniei va fi ajunsă 
de-o catastrofă, ce nu se va mai pută repara. 44

nNu-i..destula a rupe negociările vamale și a 
începe resboiula vamala; nu-i destulă de a ne 
spune, că România va semți mai tare urmările 
pustiităre ale luptei economice, ca Ungaria și 
Austria. Se păte că monarchia năstra, în to
tală, va pută suporta mai îndelungată răsboiulă 
vamală ca România, ddr nu-lu va pute suporta 
industria și corner ciula ardelena dela granițe.11

F6ia clușiană cere măsuri grabnice: scăde
rea tarifuriloră de transportă pe căile ferate, și 
ajutoră efectivă în bani din partea visteriei sta
tului ș. a.

O foiță maghiară ne lua în rîsu, că noi ne 
interesămă cu deosebire de sărtea „Ardealului44. 
Poftăscă acum acăsta foiță a lua notiță despre

cele scrise în făia clușiană, despre trista situați- 
une a acestui „Ardeală44, pe care șovmiștii l’au 
părăsită cu totulă, l’au părăsită și de aceea nu 
mai voră se scie nici măcară de numele lui.

Partidele politice în Ungaria și 
șovinismul îi.

II.
De când e lumea nici ună stată nu s’a fe

ricită altfelu, decâtă lucrândă într’ună modă 
egală pentru bunăstarea, siguritatea și cultura 
tuturoră fiiloră săi. Nici Ungaria nu se va pută 
ferici altfelă. Partidele politice esistente însă nu 
suntă apte nici una a conduce Ungaria la fe
ricire. Causa e, că tăte stau pe ună tăremă 
falsă. Ungaria e stată poliglotă, ele însă 
tăte îlă declară de n a ț i u n a 1 ă maghiară, 
aducă lege pentru acăsta și facă tăte, ertate și 
neiertate, ca acestă stată, dăcă nu e națiunală, 
cum îlă înarticulară ei, să devină națiunală. De 
aci vine, că chiară și legile și măsurile cele mai 
salutare nu folosesc decât ceilei mai mici părți a ce- 
tățeniloră. Este o basă, în temeliile ei falsă nesă- 
nătăsă, pe care nu poți face operațiuni sănătăse. 
De acăsta ară trebui să abdică partidele poli
tice maghiare ca să pătă da cursulă naturală 
naiei statului, cursă ce singură numai păte duce 
la ținta dorită. Intru aceea însă pe tăte le îm- 
pedecă șovinismulă, acestă egoismă păcătosă na
țiunală, care subordină binele generală ală sta
tului celui particulară ală unei rasse. Egoismulă 
particulară, care {‘periclita binele de obște ală 
statului, se numesce „trădare de patriă44. Să nu 
fiă ăre totă aceea și egoismulă unei părți a 
poporațiunei, egoismulă unei rasse?

Dăcă ară fi cele 5 miliăne de Unguri toți 
ămeni avuțl și învățați, ăr celelalte 11 miliăne 
de nemaghiari toți ămeni săraci și neînvățați, 
precum se întenționăză cu parola „fă-te Ungură, 
apoi ai parte și de învățătură și de venituri44,— 
fire-ar ăre Ungaria ună stată cultă și avută? 
De sigură că nu.

De partida, care să văcjă acăsta și să întoc- 
măscă direcțiunea politică a țărei amăsurată aces
tui adevără, are statulă lipsă și nu de idealiști 
și fantaștl fanatici. Mocsâry însă e numai sin
gură între Unguri și spre nefericirea acestei țări 
acestă unulă nu formăză partidă. — Vota numeran- 
tur non ponderantur. — Pe celelalte partide și pe 
ceilalți părinți ai patriei ochilariL moderni ai șo
vinismului nu-i lasă a vedă adevărulă.

Câtă de mare nefericire e acăsta pentru sta
tulă nostru, va arăta — ne tememă — celă mai 
de aprăpe viitoră.

Ungaria, păte de cândă e, n’a putută așa 
bine dispune de sine și n’a avută așa bună oca- 
siune a se înțelege prin ccvitate și a se consolida 
prin dreptate, ca și acum.

Cine va fi de vină dăcă acestă favoră ală 
sorții său dară dumneileescă dată Ungariei păte 
de probă, ca să ne arătămă vitalitatea, va trece 
nefolosită? Noi Românii, cari nu numai că 
nu vremă — și ca să nu vremă, avemă drep- 
tulă morală și naturală pentru noi — să ne des- 
brăcămă de firea și limba date nouă de Dum- 
nedeu, ci nici că putemă face acăsta, său aceia, 
cari pretindă, cu o stăruință dămnă de o causă 
mai bună, asemeni imposibilități dela noi ?

Judece-o istoria.
Ună păcată, ună mare păcată, însă vomă 

avă și noi și acesta nu-lă vomă pută spăla nici 
odată dăcă nu ne vomă lupta cu tbte ar
mele legale în contra șovinismului: 
căci acesta este vermele ce răde la rădăcină pa
triei comune, venin ulă de care suntă îmbătate 
partidele maghiare politice de acum și care le 
face incapabile de a scăpa țăra din marile ei nă
cazuri. X. Y.

Starea financiară a Ungariei.
(Desbaterile asupra crediteloră suplimentare.) 

(Urmare.)

Vorbirea contelui Apponyi a fostă cea mai impor
tantă în totă cursulă desbateriloră. Elă dise între al
tele :

Voiu vorbi curată asupra obiectului din desbatere 
și mă voiu sili a atrage atențiunea a trei puncte, Ânteiu 
așă dori să ilustreză situațiunea esprimată în proiecte; 
ală doilea voiu vorbi despre observările făcute spre a 
scusa acăsta situațiune; ală treilea, ținăndă față ’n față 
situațiunea și scusele, să tragă din ele consecințele corăs- 
pundătăre.

Ce privesce situațiunea, guvernulă șl-a propusă să 
restabilăscă echilibrulă. Oposițiunea a spusă că nu se 
păte acesta, fiind că sporirile de dări au ajunsă la gra
nița posibilității, pe când trebuințele statului se ’mulțescă 
și desvoltarea naturală a venituriloră statului nu potă 
țină pasă cu trebuințele statului ce se ’mulțescă. Re- 
sultatele au d-ită dreptate oposițiunei. După afirmarea 
ministrului de finance, deja în 1884 trebuia să se echi
libreze cheltuelile ordinare, dăr socotelele finale din acestă 
ană arată ună deficită de cinci miliăne. încurcătura fi
nanciară continuă prin urmare din causa lipsei de sis
temă și a ușurință cu care se administrăză financele. 
Acăsta o mărturisesce acum comisiunea financiară, di- 
căndă că administrarea și controlulă suntă defectuăse ; 
dăr mai adaogă, că guvernulă va lua măsuri întinse, ca 
să se înlăture încurcătura. Adecă: guvernulă va cruța, 
se va țină de preliminare, fiecare ministru să scie ce se 
cheltuesce în resortulă său și dăcă trebue să trăcă peste 
credite, va încunosciința despre acăsta pe ministrulă de 
finance; comptabilitățile singuraticeloră ministerie voră 
comunica comptabilității ministerului de finance chiar și 
în cursulă anului asupra resultateloră factice ale admi
nistrării. Astea suntă garanțiele trîmbițate de comisiunea 
financiară 1 (Viuă ilaritate între oposițiune). ^etindă 
acăsta, îți stă mintea în locă 1 Lucruri nouă suntă aces
tea?, N’au cunoscută pănă acum miniștri cheltuelile re- 
sorturiloră loră ? Asta nu e nimică decâtă ABC ală ad- 
ministrațiunei financiare celei mai primitive, care se vede 
acum că pentru guvernulă acesta, ce de ani esistă glo- 
riosă, au fostă sate boemescl (lucruri nențelese) (Viuă 
ilaritate în stânga). Se păte disputa asupra cestiuniloră 
politice și altele,"dăr nu încape dispută despre aceea, că 
o administrare, despre care comisiunea financiară vor- 
besce într’ună astfelă de tonă, este o administrare ade
vărata asiatică. (Vii aprobări în stânga). Aci nu ’ncape 
dispută, căci nu se tractăză de principii politice, nu de 
concepțiuni de bărbată de stată, ci de basele simplei or
dine a celui mai de josă cetățănă, pe oare a nu le Cu- 
născe e totă așa de surprindătoră, ca și cum ună pre
tendentă de a ocupa locă în academiă n.’ar pute scrie nici 
ortograficesce. (Aplause ’n stânga). Asta e situațiunea.

Ce motive se aducă acum ca s’o scuze? Ele se 
împartă în diferite categorii De cea dinteiu se țină a- 
cele scuze, care suntă neîntemeiate, der plausibile, voind 
adecă să faci să apară situațiunea financiară mai puțină 
demnă de plânsă. Așa ministrulă de finance a disă, că 
cheltuelile în plusă au fostă cheltueli folosităre. Ăsta nu’i 
argumentă. Mie nu’ml trebue nici 24 de ăre, pentru ca 
să stabilescă încă cheltuell în suma de 50 miliăne, ală 
căroră scopă ar fi în adevără folosilăre pentru stată și 
societate. Dăr dăcă banii nu ajungă pentru tăte, nu tre
bue să cheltuescl orbesce. E tocmai problema guvernului 
a alege cheltuelile în adevără necesare și a le aduce în 
armoniă cu puterea financiară a țării. Asta în adevără 
e o grea problemă, dăr celă ce nu o păte resolva, acela 
să’nvețe o meseriă și să nu se ocupe cu guvernarea unui 
stată. (Vii aprobăr’ și »eljenurl« între oposițiune.)

Deputatulă Hegedăs s’a arătată în raportulă său și 
în vorbirea sa întroducătăre ca ună aliată de atâta preță 
(viuă ilaritate în stânga), încâtă ar fi o ingratitudine a 
nu aminti de densulă. Elă a atinsă o ideă, la care s’a 
gândită și ministrulă de finance, numai într’o formă înăl
țată pănă la înălțimile contemplațiunei filosofice. (Vină 
ilaritate în stânga.) Este o teoria a duoru suflete, care 
dominăză și pe miniștrii. Ună sufletă vrea să satisfacă 
tăie dorințele și trebuințele, celalaltă vrea să cruțe, și
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deci nu e nici o mirare, decâ în acăstă încăerare când 
unii sufletă când altulâ e desupra. (Furtundsă ilaritate 
în stânga.) Decă se citeză acestă teoriă filosofică și psi
hologică, ca să atingă compătimirea omenescă, n’am ni
micii de obiectată; der ca motivare politică este nouă și 
isbitâre. Decă așă fi unii străină, p6te că așă afla plă
cere în aceea, d’a studia, sub conducerea deputatului 
Hegedus, evoluțiunea acestui procesă psihologică, ce se 
validiteză în guvernulă nostru (ilaritate în stânga), der’ 
ca Ungură și ca deputată ungură trebue să <jică, că Un
garia nu e destulă de avută, ca să’ntocmescă astfelă de 
cursuri psihologice practice. (Vii aplause’n stânga) Pre- 
țuitulă meu aliată 4ice mai departe, că curentulă de cru
țare se esprimă în bugetă, er’ curentulă de risipă în so- 
cotelele finale. Și adauge, că de sigură nu-lă va contra
zice nimenea. In adevără, nu suntemă în stare se fa- 
cemă acâsta. (Mare ilaritate în stânga.) O spunemă 
doră de multă, că cruțătârele preliminare suntă numai 
mofturi, socotelele finale din contra suntă resultatulă 
economiei ușuratice, risipitâre. ("Vii aplause în stânga.) 

(Va urma).

SOIRILE DILEI.
M. Sa monarchulă a primită la 24 Maiu n. în au

diență deputațiunea bisericei gr. or. române din Bucovina. 
Conducătorulă ei, Archiepiscopulă Morarii Andrievicî, ceti 
adresa, care în acordă cu poporațiunea gr. or. esprimă 
M. Sale, din incidentulă serbării seculare dela 29 Aprilie, 
cea mai adencă mulțămită și asigurarea fidelității și ali- 
pirei întregei diecese pentru multele creațiunî ale grației 
împărătesei, prin care biserica particulară gr. or. a Bu
covinei a progresată pănă la înflorire. M. Sa răspunse: 
„Simțămintele de mulțămită și de fidelă alipire esprimate 
în numele poporațiunii gr. or. din Bucovina le primescă 
cu înaltă satisfacțiune. Asemenea strămoșiloră mei, ce 
odihnescă în Domnulă, de cari’țni amintiți cu recunoș
tință plină de pietate, îmi zace și mie la inimă totdeuna 
prosperarea bisericii vostre, precum și îngrijirea de insli- 
tuțiunile exarchiei ei. împărtășiți tuturoră coreligionari- 
loră țării, care’mi e mie și casei mele atâtă de fidelă, 
pe lângă cele mai bune dorințe pentru binele ei, salutarea 
mea împărătăscă, și păstrați convingerea, că biserica gr. 
or. păte fi asigurată de viua mea îngrijire și de scu- 
tulă meu.“

—x—
Reuniunea de comerciu și industria din Brașovă, 

are de gândă se trimită guvernului o petițiă, rugându-lă 
să facă posibilă întemeiarea in Brașovă a unui deposită 
de mărfuri pentru exportă, și să efectuescă la Bancă 
acordarea unui credită institutului, care să se urce suc
cesivă pănă la ună milionă. Institutulă va lua fie-cărui 
producentă marfa lucrată și o va plăti cu prețulă de 
piață. Direcțiunea va supraveghia, ca producțiunea să 
nu fiă prea mare.

—x—
Cu privire la vămuirea provisoriă a mărfuriloră din 

România, ministerulă de comerciu în înțelegere cu mi- 
nisterulă de finance ungurescă și cu ministerele de comerciu 
și de finance din Austria a ordonată următorele: Tote măr
furile din România, supuse vămuirei, care suntă coman
date înainte de 23 Maiu 1886 și care în timpulă dela 1 
pănă 10 luniu inclusivă se introducă pe teritoriulă va
mală Austro-Ungară, se vămuiescă după tarifulă vamală 
comună stabilită în 1882. Porumbulă din România, care 
a fostă comandată înainte de 23 Maiu 1886, intră în 
Austro-Ungaria fără adausă de vamă numai în timpulă 
dela 1 luniu pănă la 20 luniu inclusivă. Cumcă comanda 

s’a făcută înainte de 23 Maiu, trebue să se dovedăscă cu 
acte originale seu în copii legalisate. In cașuri dubiose 
oficiele vamale să cti'ă mai înteiu decisiunea autorității 
superiâre.

—x—
In oficiulă poștală din D o b r a, comit. H u n e d 6 r ei 

au intrată în noptea de 15 Maiu n. nisce hoți și au fu
rată 27 11. bani gata și mărci poștale în valăre de 60 
fi. Autoritatea urmăresce pe făptuitori.

—x—
In dilele acestea s’a constatată disparitiunea zara

fului Fridericu Orendi din Brașovă. Plecase încă de pe 
la începutulă lunei acesteia sub pretextă că vrea să se 
însore în București. In realitate însă o luase la sănătăsa 
pe altă drumă. In urmă’i a lăsată, precum se (J*ce> da- 
torii în sumă de aprope 30,000 fl. Casulă acesta a fă
cută, acum, când classa comercială și așa e fdrte îngrijată, 
o deprimatăre impresiune.

—x—
In comunele Cerna-Cristură, Racoșă, Nucșâra, Bra- 

teiulu-Mureșului, comit. Hunedâra, s’au închisă scâlele 
din causa epidemiei de vărsată. In Ghitidă inflamația 
de gâtă seceră mulți copii.

—x—
Ministrulă de interne a interdisă intrarea în țările 

corănei ungare a gazetei socialiste »La Democrazia,» 
care apare în Roma. Poștele n’au dreplulă de a primi 
prenumerațiunî pentru acăstă gazetă; totă așa nu se es- 
pediază esemplarele, care sosescă, ci se dau direcțiunei 
poștale respective.

—x—
La 23 Octomvrie anulă trecută s’a împușcată în 

casarma din Zomboră infanterislulă Ludwig Husveth, 
care se presentase cu câteva luni mai înainte de bună 
voiă comisiunei de asentare. La 25 Octomvrie publică 
foia săptămânală din Zomboră: „Zombor es Videke“ în
tre știrile dilei o notiță în care vorbesce despre moti
vele sinuciderii. Intre altele dicea că tenărulă nenorocită 
a avută arestă de casarmă și mâhnită pentru pedăpsa 
nemeritată ’și-a căutată mărtea. După o altă versiune, 
causa a fostă ună amoră nefericită. Făia ungurăscă sus
ținea ca probabilă, că s’a sinucisă, fiindcă a fostă tratată 
într’ună modă barbară la milițiă, lucru, care este o re
gulă principală în armata comună. In urma acestei no
tițe, ministrulă de răsboiu comună a intentată procesă 
de pressă redactorului acelei foi, Dr. I. Molnar, evreu, 
pentru calomnia și vătămare de onore. Jurații însă l’au 
declarată nevinovată și astfelă tribunalulă l’a achitată, 
condamnândă pe erariu să plătăscă spesele procesului. 
Procesulă s’a pertraclată în Pesta la 24 Maiu.

—x—
In Mediașă s’a arestată femeia Ilka Toth din Șaroșă, 

care punea în circulațiune băncuțe de 20 cr.’false Ma
șina de fabricată s’a găsită în traista complicelui ei Iosifă 
Boncza, care a dispărută.

—x —
In B'icsadu au arsă la 22 Maiu n. trei case aprăpg 

de fabrica de sticlă. Cu mare greutate s’a putută stinge 
foculă, scăpândă astfelă sătulă și fabrica de o mare ne
norocire.

—x—
Concertă în grădină. Mâne Duminecă în 30 Maiă 

n. capela orășenescă va da în grădina „Pomului verde“ 
ună concertă.

. —x—
Musica pe promenadă. Luni în 31 Maiă n. capela 

orășenăscă va cânta în pavilionulă de pe promenada de 
josă. începutulă la 5Va bre.

X —X—

Teatru ungurescă. Astă sără se va juca: »Baro- 
nulă de Țigană/ operetă în trei acte, scrisă deSchmitzer 
după Jăkai Măr.

Coniecturi și păreri.
Ca totdeuna în asemenea cașuri se făcu și 

acum o mulțime de coniecturi asupra ruperei re- 
lațiuniloru comerciale dintre Austro-Ungaria și 
România; asupra călătoriei ce a făcut’o genera
lului Anglielescu, ministrulă de răsboiu ală Ro
mâniei, la Livadia, unde a salutată pe Țarulă 
Rusiei în numele regelui României ; asupra visi- 
tei ce în curândă o va face prințulă Bulgariei 
regelui României la Sinaia. T6te acestea preo
cupă o parte a pressei europene, care le atribue, 
cu basă său fără nici o basă ună caracteră po
litică.

„Neu& Freie Presse11 dice, că visita prințului 
Alecsandru la Sinaia, mai cu sămă decă se ține 
sămă de răsboiulă trecută cu Serbia, stă încâtva 
în legătură cu disposițiunea României în contra 
Austro-Ungariei. De altă parte, dice făia vienesă, 
cu acestă ocasiune ne putemă gândi și la Rusia 
și la misiunea ministrului română de răsboiu 
Anghelescu la Livadia. Prințulă Alexandru, cu 
totă atentatulă dela Burgas, a trecută cum se 
pare cu succesă peste alegerile din Rumelia os- 
tică și agitațiunile rusofile n’au putută să ’i strice. 
Pote că nu e^departe ora, care ’i va aduce din 
nou bunăvoința Rusiei, și celă puțină n’ar fi cu 
neputință, ca în Friedricliruhe între Bismarck și 
Griers ca în Sinaia între regele Carolă și prințulă 
Bulgariei să se aducă în vorbă tema ruso-bul- 
gară. '

De altă parte cjiarele serbesci „Novi Beo- 
gradski JDnewnilF și „Nova Ustavnost“ salută cu 
bucuriă răsboiulă vamală dintre Austro-Ungaria 
și România și promită României victoria. Aus
tria, dică ele, are cugetări ascunse, voesce ca, 
deodată cu libertatea economică, să îmormenteze 
și libertatea politică a României, precum a făcută 
cu aceea a Serbiei și a celorlalte state balcanice. 
Șicanele politico-comerciale au amărîtu pe Româ
nia și au făcut’o să resiste. Faptulă, că România, 
ca ântâiulă stată din peninsula balcanică, a în
cepută răsboiulă vamală cu Austro-Ungaria, tre
bue să facă și pe celelalte state balcanice a imita 
acestă esemplu, căci România va dovedi, că a 
apucată pe drumulă celă bună.

piarulă „Nova Ustavnost11 e cu atâtă mai 
sigură de succesulă României, cu câtă elă pune 
acăstă afacere în directă legătură cu călătoria 
ministrului română de răsboiu generalulă Anghe
lescu și dă întrevederii dela Livadia o deosebită 
însemnătate în acăstă privință. Elă Țice, câ 
România a trebuită să caute ajutoră acolo, unde 
pută să-lă aștepte de sigură (?) și de unde s’a 
dată totdăuna stateloră balcanice; atâtă cei din 
Berlină câtă și cei din Viena cunoscă fărte bine 
acestă faptă.

Cartea verde a României.
Protocâlele conferințelor ă pentru încheiarea tracta

tului de comerciu într'e Austro-Ungaria și România.
Ședința 6-a, 24 Aprilie 1886. Delegații români 

declară, că după ce au luată instrucții dela guvernulă 
regală, ei manținfl modulă loră d’a vedea în ceea ce

FOILETON D.

Câlfitoria lui Stanley prin Africa centrală.
(Urmare.)

Vagigi suntă omeni viteji și iubitori de neatâr
nare, fără a căuta pentru aceea pricină de certă și de 
luptă cu ori și ce preță. Purtarea lorii este înțeleptă 
și cu tactil. Dintre tote semințiile, ce locucscă în ju- 
ruliî lacului", ei suntă veslașil cei mai curagioșî și cei 
mai dibaci. Arabii aflători printre ci au de multe ori 
neînțelegeri între denșiî, care neînțelegeri nu arare-ori 
se isprăvescă cu vărsare de sânge și cu omoruri.

După cum ne este cunoscută, dela începutulă 
acestei povestiri, Stanley cercetase în anulă 1871 îm
preună cu Livingstonc partea nordică a lacului Tanka- 
nika. Planulii lui era acum, ca să visiteze și partea 
de cătră miațlă-di.

In anulă 1874 mai cercetase unu călătoră, anume 
Englcsulă Cameron, partea acesta a lacului; Cameron 
însă nu isbutise a deslega tote cestiunile privitore la 
apa, despre care e vorba.

Anume până acuma nu se scia, decă laculă Tan- 
kanika are vre-o scurgere, seu nu. Cameron credea 
că scurgerea acesta se face pe rîulă Lukuga. Elă era 

de idee, că prin Lukuga se scurge apa din Iacă în
tr’ună rîu mai mare Lualaba, care se varsă în ocenulă 
atlantică. Cu tote acestea simtă indicii contrare, din 
care se p6te conchide, că laculă, despre care e vorba, 
nu are nici o scurgere. Stanley âncă era de acestă 
părere. Era constatată pe deplină, că laculă se rnă- 
resce necontenită, că apa lui cresce pe di ce merge. 
Așa vădii călătorulă nostru, că trei palmi, cari în 
Noembre 1871 erau în piața din Ugigi, acuma se aflau 
în Iacă la distanță cam de vre-o 29 metri dela țer- 
mure; totodată marginea năsiposă, pe care se preum- 
blase în 1871 împreună cu Livingstonc, era acuma âncă 
odată așa de departe înlăuntrulă lacului că palmii. 
Locuitorii din prejma lacului fără deosebire mărturisiau, 
că apa din Tankanika se măresce din ană. în ană. 
Despre vre-o scurgere nu scia nimeni nimică. Stanley 
voia acum să constateze definitivă, decă părerea lui 
Cameron este adevărată, seu nu este adevărată.

Indigenii au despre începutulă lacului mai multe 
tradițiuni interesante. Intre altele e și următărea: Acolo, 
unde se află acuma laculă,’ era de multă, de multă ună 
șesu întinsă și roditoră. In acestă șesă era aședată 
ună orașă, ale cărui case și curți, după obiceiulă lo
cului, erau încunj urate cu îngrădituri înalte de trestiă. 
Intr’una din aceste curți, proprietatea unei părechi de 
indigeni, se afla ună isvoră bogată, a cărui apă lim

pede ca lacrima și plăcută la 'băută alcătuia ună pă- 
răiașu cu murmură lină și tăinuită, dingeare se adăpa 
întregă orașulă. In isvoră trăiau felă de felă de 
pesci, care de care mai frumosă și mai gustosă la 
mâncare. Fericita părechiă nu trebuia să se îngrijescă 
de locă de ale traiului, de ore-ce isvorulu le da nu- 
trementulă celă mai plăcută, ce se putea găsf.

Familia, despre care e vorba, stăpânea isvorulu 
din vremi bătrâne, așa încâtă nimenea nu putea spune, 
cum a ajunsă acestă comără nesecată în stăpânirea el. 
Fiulă îlă moștenise dela tatălă și elă pe urmă îlă lă
sase fiului său, așa încâtă acuma, după cum s’a spusă, 
îlă avea în stăpânire părechiă mai susă pomenită. Din 
nemă în nemă însă se moștenise vorba, că atunci, când 
va vedă fântâna cineva, care nu se ține de familia 
stăpânităre, se va întempla o primejdiă mare fdrte. Și 
să vedeți minune!... Nevasta omului, care stăpânea 
acuma laculă, avea ună prietină în orașă, căruia îi 
dete fără soirea bărbatului său câți-va pesci din isvo- 
rulă cu pricina. Acesta mâncândă pescii și văclendu, 
că suntă cu multă mal buni decâtă alți pesci, o în
trebă, că de unde-i are. Nevasta mai multă vreme nu 
voi să-i spună odată cu capulă, de unde suntă 
pescii.

(Va urma. 
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privesce inserțiunea, în corpulă tractatului, a listei pre- 
sintată erl, a produseloră române pentru care România 
cere scutire de taxe, ori reducerea taxeloră Ia intrarea 
în Austro-Ungaria, listă, care ar forma tabela B. După 
proiectulă austro-ungară o asemenea listă ar fi înscrisă 
în actulă adițională și ceea ce este înscrisă în actulă 
adițională e aplicabilă numai districteloră limitrofe. Prin 
urmare, dâcă acestă regimă ar fi aplicată țării întregi, 
acesta s’ar face numai prin toleranță. România cere ună 
regimă de drepții er nu de toleranță.

Delegații austro-ungarl exprimă opinia că România 
sacrifică fondulă în favorea formei. Și declară că de 
geaba s’ar urma discuțiunile dică nu se pite stabili o 
înțelegere asupra acestui punctă.

Delegații români iau acta de acestă non possumus 
formulată de delegații austro-ungarl ?i spună că voră 
supune situația apreciațiunei guvernului regală.

Trecendă pe urmă din nou la discuțiunea clausei 
națiunei celei mai favorisate, delegații români facă ur- 
mătarea declarațiă:

„D. Baron de Mayr a pusă, într’o ședință prece
dentă, următorea întrebare:

»ln casulă ipotetică, când Austro-Ungaria ar satis
face tăte cerințele României, ar admite România în 
> corpulă tractatului clausa națiunei celei mai favori
sate ?<

„Suntemă în posițiune d’a răspunde acestei ces- 
tiuni precum urmeză:

,In schimbulă acordării avantajeloră ce ceremă 
„pentru productele nostre, și a căroră listă a fostă dată 
„delegațiloră austriacl (tabela B.)“;

„In schimbulă reservei unoră articole specificate în 
„tabelele anexate pe lângă Convențiunile încheiate cu 
„Germania și alte țări, articole ce interesâză industria 
„nâstră;"

»In schimbulă reservei discuțiunei, din punclulă de 
„vedere a cuantumului taxeloră, asupra tuturoră artico- 
„leloră a căroră inscripțiune în tarifulă convențională e 
»cerută de Austro-Ungaria

»Sub reserva ștergerii tuturoră restricțiuniloră pri- 
»vit6re la concesiunile ce suntă ori voră fi acordate țări- 
„loră limitrofe;"

»România acordă și cere, în materie vamală, clausa 
„națiunei celei mai favorisate;"

In urma cererei delegațiloră austro-ungarl dd. dele
gați români se obligă a presinta, la timpă, o listă a ar- 
ticoleloră din tarifele anexate pe lângă convențiunile e- 
xistente cu alte țări, articole pe care guvernulă regală 
âre de gândă să le reserveze cu scopulă d’a pute protege 
6re cari industrii născânde;

Plenipotențiarii români rogă pe delegații austro- 
ungarl să le spue dăcă primescă cererea loră în principiu 
sub reserva d’a cunâsce propunerile loră asupra fie-cărui 
articolă.

Plenipotențiarii austro-ungari declară că concesiu- 
nele ce e vorba d’a se jace României, pentru grâne și 
vite, nu voră pute să ’și găsăscă loculă în corpulă con- 
vențiunei și că nu voră pută fi înscrise în noulă tractată 
decâtă sub titlulă de înlesniri pentru comerțulă de pe 
graniță.

Delegații români stăruescă pentru ca propunerea 
loră să fiă supusă cercetării guvernului imperială și re
gală și să primăscă ună răspunsă.

Ședința viithre e anunțată pe a doua (ji.
A șeptea și ultima ședință, 25 Aprilie 1886. De

legații români facă următorea' comunicație:
»Tratamentulă pe care îlă ceremă pentru produc

tele înscrise în lista ce amă presintat’o d-loră delegați 
austro-ungarl, represintă equivalentulă concesiuniloră ce 
vomă pută face în schimbă, produseloră Austro-Ungariei, 
Ia intrarea loră în România".

„In consecință, tratamentulă ce e a se acorda a- 
cestoră producte, trebue să ’și aibă loculă nu intr’ună 
actă adițională, ci în trupulă chiar a tractatului, într’o 
tabelă B.c

,Amă avută onăre d’a expune aceste considerațiuni 
d-loră delegați austro-ungarl, în ședințele de 5 și 6 
Maiu.»

D-nil delegați austro-ungarl au observată, că dăcă 
acestă modă de vedere este definitivă, atunci e inutilă 
d’a urma negociațiunile, de 6re-ce le este cu neputință 
d’a satisface cererea nostră.

AstăcJL după ce amă supusă situațiunea aprecia
țiunei guvernului regală, avemă onorea d’a mai spune 
încă odată d-loră delegați că manținemă, în intregulă ei, 
cererea nostră, priviloră la înscrierea în o tabelă B, 
făcând parte integrantă din tractată, a scutirei cereale- 
loră și viteloră nostre la intrarea loră în Austro- 
Ungaria."

Delegații austro ungari răspundă că au supusă si
tuația apreciațiunei guvernului imperială și regală și că 
așteptă intrucțiuni.

Ședința viitâre e anunțată pe a doua (ți.

Serbarea de 10 Maiu în Bucuresci.
Qiua de 10 Maiu. aniversarea suirii pe tronă a 

domnitorului Carolă, a proclamării Regatului și a în
coronării, a fostă serbată și în anulă acesta în Bucu- 
rescl cu ‘obicinuita pompă. Regele, încunjurată de în- 
trâga sa suită, a țprimifă mai întâiu defilarea scâleloră 
primare, secundare, superiore“și profesionale. După de
filarea scâleloră urmă defilarea armatei în ordinea ur- 
mătâre: Oficeril fără trupă. Schia de oficerl. Trăgătorii 
pe arme. Drapelulă batalionului de dorobanți din Do- 
brogia. Batalionulă 2 vânători. Regimentulă 3 liniă. Re
gim. 7 liniă. Regim. 6 dorobanți. Regim. 21 dorobanți. 
Regim. I geniu. Regim. 2 artileriă. Regim. 6 artileriă. 
Regim. 3 roșiori, și Regim. 3 călărași.

După terminarea defilărei cortegiulă regală se în- 
torse la paiață, unde Ia orele 2x/a Regele și Regina pri

miră felicitările consiliului de miniștrii, apoi acele ale 
Corpuriloră legiuifore. Președintele camerei d. generală 
Lecca dise între altele: „Sire, suntă 20 de ani astădl de 
când pentru prima oră puindă piciorulă pe pământulă 
României ați sciută a o inspira pururea cu cuvântulă și 
cu fapta și a o conduce cu bărbățiă cătră îndeplinirea 
mareloră sale destinate naționale. Națiunea română Vâ 
urmâză Sire, cu curagiu și bărbățiă înțru susținerea^ma- 
reloră ei interese și a independenței națiunale.

Regele Carolă a răspunsă, dicândă că cuvintele ce 
i se adreseză în numele representațiunei naționale suntă 
pentru dânsulă ună nou îndemnă de a păși înainte pe 
calea ce a urmat’o dela începută Ișl aduce aminte cu 
recunoseință de sprijinulă bărbațiloră patrioți, cari l’au 
sprijinită și au conlucrată la redicarea clădirei naționale. 
Apoi finesce cu următhrele cuvinte:

„Privescu astădl spre o domnie de douădecl de 
»anl — o clipă în viața unui poporă, o vreme îndelun
gată în viața unui omă. Tânără și plină de nădejde, 
,der fără esperiință, am pusă piciorulă pe pământulă 
»românescă și am luată atunci o grea sarcină asupra 
„Mea. Numai credința în Dumnezeu și în viitorulă Ro- 
, mâniei M’au sprijinită în tâte împrejurările. Cu anii 
„s’a mărită nădejdea, esperiența nu s’a micșorată, sar- 
,cina ’Ml-a devenită scumpă și viața Mea este de a 
„pururea închinată iubitei Nostre Românii."

Cuvintele aceste ale Regelui au fostă întrerupte 
prin dese și căldurose aclamărl.

Privire istorică asupra trecutului politicu- 
socialiiși naționalii al „Ducatului Bucovina”.

(Urmare.)
Amă mai arătată însă totodată, cumcă autoritățile 

romano-catolice galițiane-polone-mazurescl își pusese o- 
chiulă pe terilorulă anexată, pe mândra nostră Bucovină 
și cumcă guvernulă galițiană încercase cu ajutorulă bi- 
sericei romano-catolice cu tâte mijlhcele și în tâte mo
durile a paralisa prea nobilele și prea generosele tendințe 
urmărite și nutrite de cătră înalta curte Habsburgică și 
guvernulă ei Vienesă față cu țâra, populațiunea și bise
rica nâstră!*)

Amă arătată, cumcă polonismulă romano-catolică, 
fanatică și intolerantă, a îndrumată și a favorisată chiar 
furișarea uniației galițiane printre populațiunea nâstră 
Bucovinână, și astfelă a silită moralminte pe mulțl de ai 
noștri să-și părăsâscă legea strămoșâscă ortodoxă-orien- 
tală-Bucovinenă, spre a-șl pute afla o bucățică de pâne 
în țâra sa propriă, precum o făcură d. e. sermanii 
învățători poporali: SimiginovicI, Levițchi, Burduleanu 
etc. etc.

Amă arătată, cum se întreceau mulțl dintre inteli- 
ginții noștri in maniera de a preveni, curteni, linguși și 
menaja în tată privința pe veniticii galițiani, gudurân- 
du-se pe lângă ei ca nisce cățăluși și silindu-se chiar din 
răsputeri a li se deprinde limba loră galițiană și a le 
răspunde în ea!!1

Faptă tristă și durerosă, carele s’a petrecută dela 
anexare pănă la anulă deșteptării generale, pănă la 
anulă 1848.

Mișcarea și deșteptarea generală iscată în acestă 
ană în tată Furopa și în sînulă tuturoră națiuniloră se 
ivi și în sînulă Româniloră Bucovineni!

Nobilimea română în frunte cu prea nobila familiă 
a Hurmuzăcheniloră, apoi clerulă Bucovinână ortodoxă- 
orientală dimpreună cu alte elemente inteligente națio
nale, toți fiindă deplină uniți și însuflețiți de aceleași cu
gete, de aceleași simțiri naționale progresiste, — prin
seră a reclama drepturile naționale și autonomistice ale 
ducatului nostru precum și ale bisericei nostre ortodoxe 
orientale, cerându-le pre aceste prin deputațiunl trimise 
la Viena și prin organe publice înființate anume spre 
deșteptarea și apărarea drepturiloră naționale-politice și 
bisericescl.

’) Spre ilustrarea acestoră adevăruri ne vomit permite a 
cita numai următorulfi pasagiu din plângerile prea demnului epis
copii Isaia Băloșesculti, referindtt despre înființarea institutului teo
logicii și a seminarului groco-orientalii, încuviințatii în principiu și 
dorită de cătră înallulQ Regimă Vieneză c. r. dară nebinevenită 
Galițianiloră și pentru acesta și împedecată prin ei pe câtă 11-a 
fostă cu putință.

Episcopulă Isaia dice în durerea și amărăciunea sa sufle- 
tâscă așa: „2Bic grofj, inie ividjtig, mie rootjltfydtig aud; biefe ?lttetljod;ftc 
$ilt;rjorge Sebermann einleudjteu inuțj, ivie cifvig bev țot;e 3'wd gnd= 
bigften îaitbeSțerrit, iueldjer nidjt nur auf ba§ jcittidje, țonberit aud; auf 
bafi cmige SffioȘI geridjtet ift, bon atten babei S3etl>citigteii, I;dtte befiîrbcrt 
merbeit fotteu, fo gefrîjat; c8 ben nod; uicțt uub niel;reren 2IttetI;od;fteu Se- 
fețteu, oi.etțdltigen ț;ol;eii ®uberuial=2luovbnungen in 23ejng auf (Suhviirfc 
311 eincin bif^bflicțeit Seminario fiir bic SBuefotvinacr ©ibeefe ber gricdjifd; 
nidjt uuirteii Stirdje, nnirbe feijte golge geleiftet. ăJlbgeu biejeiiigcn, )vcld;e 
bie (Sinfitțruitg biefer in religibjer foiuol;! a(8 bitrgerlicțer Șiufidjt I;eilbriu< 
genbeu 53iIbuiigSauftaIt, fei;e e8 auS llntviffențeit, SJlanget an <Sinfid)t ober 
anbereit uiteblen, uielteidjt jur unreblidjeu 2tbfid;t jiiritctgefețjt țabeti, efi 
bei; bem barnițerjigen jivar, aber jugleid; aud; ftreitgeit gbtttid;eu 9lid;ter 
cinft toerautivorten! ©ie ljabeit, ol;ne bafj fie e8 vicl(eid;t ioufteu, beu @tdu= 
bigen bas Seelentjeil entgoȘen, bie Uugefittuug ivo uid;t befbrbcrt, bod; iue= 
uigftcus feftgețaltcii, bie biirgerlidjc ©lildfeligteit beu SSelnoțiteru ber 23u= 
fohiiua voreutțaitcu uub beS ivegeit bel; ®ott unb uufereni Stttergndbigfteu 
2)îouard;en fid; verauttoortlid; gemadjt.

Așa spre exemplu neuitatulă Alexandru de Hur- 
muzachi înființa Gazeta, ce purta numele țării nâstre și 
era redactată de elă în limba română și germană, în 
colaborare cu marele apostolă ală Românismului Aronă 
Pumnulă, pe care ni lă trimise chiar atunci provedința, 
scăpându-lă de urgia Maghiariloră și făcându-lă profesoră 
de limba și literatura română la liceulă din Cernăuți,
— făcându-lă regeneratorulă șt deșteptătorulă Românis
mului Bucovinei și prin urmare adevăratulă părinte spiri
tuală ală întregei generațiunl naționale Bucovinene din 
presentă.

Astfelă pe încetulă fură Românii Bucovineni pregă
tiți pentru era constituțională modernă, îndrumată cu 
anulă memorabilă 1848/9 și consolidată pe la anulă 
1860—1861 în forma sa de astădl, după mai multe în
cercări de reacțiune, de sistare și esperimentare politică.

Diversele țări ale corânei Habsburgiloră fură de
clarate de autonome, recunoscându-li-se dreptulă de re- 
presentațiune și legislațiune autonomă — propriă, fură 
chiămate la viâță politică, și viitorulă loră politico-na
țională, fericirea, cultura, îndestularea loră viitâre, precum 
și contrarulă acestora atârna numai dela activitatea, pri
ceperea și sinceritatea fiăcărei națiuni, respective dela 
representanții loră naționali.

Mari erau aceste drepturi și frumâse, dâr totodată 
și forte periculâse pentru acele poporă și națiuni, ce nu 
erau încă destulă de mature, destulă de pregătite pentru 
aceste drepturi și prin urmare nu pricepâu, cumcă glo- 
riâsa dinastia Habsburgică pusese fiăcărei națiuni pânea 
și cuțitulă în mână dicendu-i: „Ițită aici îți predau 
drepturile tale naționale și omenesci, îți predau talantulu 
ca se dispui de elu spre binele seu reulu tHu în deplină 
libertate P

Ferice de acele țări și poporă, cari erau destulă 
de pregătite pentru acâsta autonomiă, pricepândă marea 
însemnătate a acestui pasă decisivă în viâța loră poli
tică națională! Ferice de acele țâri și poporă, cari nu 
îngropară talantulă primită din grația Monarchului, ci 
alegându-șî representanții pricepu ți, energici și sinceri, 
îlă înmulțiră totă mai multă și mai multă, desvoltândă 
din elă nnă mare capitală națională-politică-culturală și 
asigurându-șl astfelă esistența viitorului său!

Dâră vai! de o miiă de ori vai! Vai de acele neferi
cite popâră și țâri, cari nu erau destulă de pregătite 
pentru întrebuințarea acestui talantă, nu pricepură în
semnătatea și periculositatea lui, sâu nu avură represen- 
tanțl destulă de pricepuțl, destulă de energici, de sinceri 
și de neinteresați.

Deodată cu celelalte țări și popâră ale marelui Imperiu 
Habsburgică fu chiămată la viâță politică-autonâmă și 
mândra nostră „Bucovină."

Să vedemă acuma, ore fost’a ea, respective popo- 
rulă bucovinână destulă de pregătită, destulă de matură 
spre a putâ pricepe însemnătatea acestui talantă și a 
face din elă întrebuințare cuvenită, întrebuințare înțelâptă 
și folositore?? (Va uimâ.)

Insciințare.
La apelulă meu, publicată în „Gazeta Transilvaniei» 

și „Tribuna" pentru ajutorarea nefericițiloră Români și 
Țigani din Basna, sărăciți prin focă, au incursă pănă 
at^I 14 fl. v. a. și adecă dela următorii domni:

1) Ștefană Popă parochă gr. cat. în Mihalțiu 1 fl.
— 2) Dimitrie Furduiă din Alba Iulia 3 fl. — 3) Ma-
thiasă Bârsană căpitană în Kaposvâr 2 fl. — 4) Ioană 
Horșia preotă în Biia 50 cr., — 5) Tdderă Pănăcjiapu 
înv. în Biia 20 cr. — 6) Berekszâszi Pâl v. notară în 
Sz. Miklos 1 fl. — 7) Filonă Rațiu notară cerc. 1 fl.— 
8) Zaharie Brană prolopopă în Sâncelă 1 fl. — 9) Ke- 
rekes Iozsef învățătoră Sz. Miklos 20 cr. — 10) Todo- 
rană Gavrilă din Biia 30 cr. —11) Leontina Horșia, co
pila preotului din Biia 4 cr, — 12) Scolarulă Titu Liviu 
Horșia 10 cr. — 13) Ioană Frățilă posesoră în Sâncelă 
1 fl. — 14) Nicolau Rusană mare posesoră în Sâncelă
1 fl. — 15) I. Popă Reteganulă învățătoră și redactoră
1 fl. 66 cr. Suma face dâră 14 fl. — și spereză că în
scurtă va fi mai mare, ca să am cu ce eși la Basna în
fața locului, spre a o împărți celoră nefericiți.

Mulțumindă susnumițiloră prea stimați marinimoșl, 
îmi iâu libertate a renoî umila rugare cătră stimatulă 
publică cetitoră, ca să binevoâscă a sări în ajutorulă ne- 
norocițiloră frați, âr sumele, ce se voră îndura a da spre 
acelă scopă, să binevoâscă a le trimite la adresa:

1. Popă Reteganulă,
învățătorii și redactorii în Blașiu (Balăzsfalva).

DIVEKSE.
Sgârcitulu. — Ună sgârcită milionară asculta vor- 

bindu i-se despre drepturile și datoriile familiei. — Da, 
adevărții amici suntă forte rari, dise elă deodată c’ună 
tonă pălrundătoră. Cu fote astea, eu am întâlnită unulă 
în viâță-ml: ună nenorocită, care a trecută prin nevoile 
cele mai critice. B3rau dfile, când n’avea ce să mănânce....
Ei bine, cu Iote aceste, acestă nenorocită nu mi-a ce
rută nici odată să-lă împrumută cu bani, Ecă ună ade
vărată amică!...

Editară: Iacobft Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Anrel Mnreșiann
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OtirsuJu la- bursa && Tflsna Bursa, de BueurescX.
27 din Maiu st. n. 1886

Rentă de aurii'4°/0 . . .105.40
Rentă de hârtia 5% . . 95 85 
Imprumutulfi căilorft ferate 

ungare.............................153.80
Amortisarea' datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 118.—

Bonuri rurale ungare . . 105.30
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.30 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișQ...............................  105 30
Bonuri cu cl. de sortare 105.30
Bonuri rurale transilvane 105 30

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

vinii ung...............................99.75
Imprumutulâ cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 124.70 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.50
Renta de aură austr. . . 117-40 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ..........................  878 —
Act. băncel de credită ung. 290.50 
Act. băncel de credită austr. 283 80 
Ărgintulă —. — GalbinI

împărătesc! ....................5.95
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.— 
Londra 10 Livres sterlinge 126.75

Cota oficială dela 15 Maiă st. v. 1886.
Cump. vend.

Renia română (5°„). 90*|2 •911/,
Renta rom. amorl. (50/0) 947a 95 V»

» convert. (6%) 86— 87—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 35—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104— 105—

„ ,, (5°/o) • - 87— 88—
» » urban (7°/0) . . 99’/3 100Va

>• » (6°/o) < 92— 93—
> (5%) ■ . 82— 83—

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

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14 V2 15.—
Bancnote austriace contra aură. .. 2.01— 2.03

i

sigurul
Persone solide din ort-ce clasă, cari voiescă a sg

ocupa cu vândarea liârtiiloră de Stată și a losuriloră cu 
.prime permise prin lege, conformă Art. XXXI, din anulă
1883, cu plata lord în câșturl (rate) se angajfcă orî 
și unde cu condițiunl forte favorabile. Pre lângă pu
țină activitate se pite câștiga fără capitală și fără ri- 
zicu cu ușurință fi. 100 până la fi. 300 pe lună.

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

Hauptstâdtische Wechselstuben-Gesellschaft

ADIaEBi & CrE, Buda.i

| Comandele din afară se voră esecuta cu cea mai mare punctualitate. ■ 

a
Nr. 500 ex. 1886.

a. f. sc. c. d.

* Escriere de concursă.
La administrațiunea fondurile scolastice centrali din districtulă Nă- 

săudului este de ocupații unâ postii provisoriu de practicantă pentru 
ajutorii la resolvirea pieseloru și la regularea arcliivei.

Cu acestu postii e împreunată salariulă de patru sute floreni v. 
a. pe ană. Dela concurinte se recere ca să dovedăscă cu documente 
valide după lege că:

1. A absolvită facultatea de drepturi ord'inraminte.
2. Că scie limba română, maghiară și germână în graiu și scrisă. 

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

administrătdre de fondurile scolastice centrali din districtulă Năsăudu 
în Năsăudă până în 15 Iuniu 1886 la 6 6re după amădi, cari se voră 
trimite mai târdiu nu se voră considera.

Din ședința comisiunei administrătâre de fondurile scolastice cen
trali din districtulă

Năsăudă, 5 Maiă 1886.
Președintele: Secretarul^:

Ioană Ciocanii. loacliimu Mureșanu.
Vidi: Bistrița în 11/5 1886. 

Desicleriu Bânffy m. p. 
com. supr. comis, reg.
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Grand Magazin de mode și confecțiimî pentru dame 
Kovâsssnai Keressstesi

Brașovu (Piața mare)
Recomandă dapositulă loră din nou și fdrte bogată asor

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

Asemenea Creton de spălată, Satin și Fail 
nouă si frumdse desenuri.

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

Umbre7uțe și umbrele în fdrte bogată asortimentă. Mănuși 
de piele, de mătase și de ață în t,6te colorile potrivite rochii! oră.

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

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

îd t6te colo-

cu cele mai

veritabile din
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!j Comandele din afară se voru esecuta cu cea mai mare punctualitate.

MersulR trenurilor!!
pe linia Prcdealii-Budapesta și pe linia Teiaștt-Aradft-ISndapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

JPredealii-Budapesta
Trenă 

de 
persone

Tren 
accclorat

Trenă 
omnlbua

Trenă 
omnibuR

BucurescI 7.45
Predealu — — 12.50

1.09
—

Timiști — — 1.40 —
Brașovtt 6.22

— 2.27
2.55

—

Feldiora 7.01 — 3.38 —
Apatia 7.33 — 4.17 —
Agostonfalva 8.01 — 4.47 —
Homorodă 8.45 — 5.42 —
Hașfaleu 10.10 — 7.37 —
Sighișdra J-

Elisabetopole

10.29 — 8.01 _
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.05 —

Mediaști 
Copsa mică

11.54
12.12 —

9 43
10.0210.30

—

Micăsasa 12.56 — 10.50 —
Blașiu
Crăciunelti

1.30
1.45 —

11.29
11.47 _

Teiiisft 2.11 — 11.35 —
Aiudti 2.55 — 1 04 —
Vințulti de susti 
Uiora-.

3.17
3.24 —

1.30
1.39

Cueerdea 3.31 — 2.07 —
Ghirisfi 4.09 — 3 08 —
Apahida

Clușiu

Nedeșdu

5.36
5.56 —

5.08
5 35 _

6.16 — — ‘ 8.00
6.37 — — 8.34

Ghirbău 6.53 — — 8.59
Aghi riști 7.08 — — 9.34
Stana 7.34 — — 10.16
Huiedinti 7.55 — 11.04
Ciucia 8.35 — — 12 17
Bucia 8.53 — — 12.47
Bratca 9.12 — — 1.21
R6v . 9.31 — — 2.05
Mezd-Telegd 10 06 — — 3.081
Fugyi-Văsărhely 10.25 — — 3.39
Vărad-Velințe 10.35 — — 3.55

( 10.41 — — 4.05
Oradia-mare >

1
P. Ladăuy

10.51 — 10.37
12.37 — 1.45 —

Szolnok 2.58 — 5.34 8.22.
Buda-pesta 6.00 — 10.05 10.30

Viena ■ — — 10.50 . —
3.00 8.50 6.05 —

Budapesta—JPredealfî

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cueerdea

Uiora 
Vințulti de 
Aiudti 
Teiușfi 
Crăci unei ti 
Blașii 
Micăsasa 
Copșa mit 
Mediaști 
Elisabetopnle 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovii

Timiș ti

Trenă 
omnibuR

6.47
10.37
4.44
5.33

Tren 
aMolerat

Trenă 
omnibuR

Trenă 
de 

persâno

Trenă 
omnibns

i

(
(

(
(

susă

10.01
1026
10.52
R37
136
1.48
1.57

.2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

i

Prodealft

BucurescI

(
(
(
(

Nota: Orele de nâpte suntti cele dintre liniile grâse.

1.45
3.44
5.21
6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

3.15
7.29
8.27

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

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

8.09
11.40

2.31

4.41
5.30
6.03

6.35
7.14

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

Tipografia ALJEXI Brașovii. Hârtia din fabrica d-lorâ Koniges & Kopony, ZernescL

’S'eiwșft- ^.radik-Bn d ap esta Budapesta-Aradft-'ITeiușft.

Trenu Trenă Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibuR omnlbua persone persone accelerată omnibuB

Teirasă 11.09 — 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 3Z0H10K. 11.12 ’-- 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradft 3.37 — 5.25
Siineria (Piski) 1.48 — • 6.08 Glogovață 4.13 — 6,19.
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișîî 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 ■ — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.5E
Bărzova 5.56 — 9,29 Zam 7.14 — 9.28
Gonopă 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 Branicica 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

8.10 7.32 11.32 Orășt.iă 10.10 — 12.24
Szolnok ( '2.39 — 4 58 Șibobii 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulfl de josă 11.04 — 1.22
ffitadapesta 6.50 — 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 Tefîușft 12.05 — 2.24

Aradft-Tiiaidșdrffi SijmeȚrîia (Piski) Petrosesit

Trenă Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnlbuo persane persâne persâne omnibus omnibuR

Aff'adfe 6.00 8.18 {ȘfiimeHa 11.50 2.23
Aradulft nou 6.23 — 8.32 Streiu — 12.27 3.00
Nemech-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegft — 1.19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07' Pui ' — 2.10 14.40
Orczifaiva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița .p- 3.35 6.07
Tâmaâtșâra. 8.42 — 10.09 Petrușeiit — 4.04 6.39

Petroșeui— Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Tronă Trenfl
persăne persâne omnlbua omnlbua omnibus de perR.

Timiș^ra 6.02 5.00 Petroșenl 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifaiva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —■
Nămeth-Sâgb — — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —

— — 7.40 1 Simeria 10.53 1.35 •—


