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Condeiul sîmbriaș.
iii.

Brașov, 19 Februarie v.
Nu pote fi nimic mai âisgustă- 

tor decât chipul lărmuitor și trivial, 
cum se laudă loan Slavici la tote 
ocasiunile cu pretinsul seu dinas- 
ticism.

Este în tot procedeul lui ceva, 
ce te face se crecji, că acest om e 
stăpânit de idea fixă, că între Ro
mâni numai el duce în spinare totă 
grija politicei dinastice austriaco, că 
fără de concursul lui s’ar face de 
rîs atât ministrul casei imperiale 
contele Agenor Goluchowaki, cât și 
omul de încredere al acestuia, mi 
nistrul plenipotențiar împerătesc și 
regesc dela BucurescI și că, dâcă 
densul (Slavici) nu și-ar fi dat „ani 
de c]ile de-arendul silința de a-ne 
întări în convingerea, că nu e pen
tru neamul românesc adăpost mai 
bun decât o puternică împerățiă 
habsburgică“, (pag. 87) pote că ac|I 
am fi cu toții, dela Tisa pănă Prut, 
mai Ruși decât Bulgarii lui Zancov 
și Karavelov.

In prefața broșurei sale, după 
ce are tupeul a afirma, că numai 
el cu amicii sei „tribuniștl“ sciu se 
împreune interesul național cu cre
dința cătră dinastiă și după ce de
nunță pe toți ceilalți Români, că 
n’ar avb pricepere pentru acâstă 
concordare a datoriilor lor, Slavici 
scrie:

„Ei bine, ce s’a petrecut de curând 
la Sibiiu ?

„S’au dat pe față aceste deosebiri de 
vederi, care tot-deuna au esistat.

Noi, oei ce cunoscem lucrurile mai de 
apropo, seim de mult și am spus'o in nenu
mărate renduri, că de aici din Bncuresei se 
lucrâză cu mare rîvnă și cu multe mijloce 
pentru adunarea la un Joc a tuturor ele
mentelor, ce peste CarpațI sunt accesibile 
pentru o politică îndreptată contra Aus
triei. (pag. 8.)

Va se cjică sunt în BucurescI 
Români, cari uneltesc cu Rusia. 
După autorul broșurei adecă cel ce 
lucreză contra Austriei face trebu
rile Rusiei.

Nu se rușinâză der loan al lui 
George Sîrbu-cojocarul se denunțe 
fără de nici o basă pe acei Români 
bucuresceni, cari n’au pricepere pen
tru politica sa slugarnică și fă
țarnică.

Și încă cum îi denunță! Ca se 
lovescă și în noi cei de dinebee, 
înfățișându-ne ca pe nisce unelte ale 
politicei rusofile, ce se propagă din 
BucurescI „cu multe mijloce44 !

Ca se seducă pe cetitorii nevi- 
novați ai broșurei sale, Slavici le 
presentă de-ocamdată, în introducere, 
deosebirile de vederi, cari, pretinde 
că s’au dat pe față de curend la Si
biiu, numai ca resultat al simpatiilor, 
ce le-ar nutri pentru Kossuthism cei 
ce s’au desfăcut de „Tribuniștl“. 
Mai târejiu înse o spune pe față, 
că-i vorba de Rusia și de uneltiri 
rusofile.

Sub „adunarea la un loc44 a ele
mentelor de dinebee, cari „sunt ac
cesibile pentru politica anti-austriacă44 
— cum se vede din capitolele ur- 
mătbre — Slavici înțelege „solidari
tatea naționaJău dela noi, de care ișl 
bate joc și pe care o suspiționeză 
într’un mod infam.

Autoiul broșurei se mai teme, 
că cu acostă „solidaritate44 — „a că
reia urzitori încurageau „irredenta44, 
pentru ca se „sperie44 pe Austria44 
(pag. 23) — va merge acuma din 
nou Dr. Rațiu și soți, „după-ce s’au 
despărțit de tovarășii sei44 („tribu- 
niștl44).

De aceea, ca se prevină „pri
mejdiei44, denunță pe cești din urmă 
încă de cu vreme atât publicului ro
mân, — în speranță că „cei mulți 
cari stau în atingere cu massele mari 
ale poporului44 se vor lăsa amăgiți 
de „matadorii tribuniști44, ajutându-le 
se facă desbinarea, — cât și guver

nului unguresc și ministrului de es- 
terne Goluchowski.

Lui Goluchowski și Banffy le 
spune, ca „s’au stabilit încetul cu 
încetul cele mai întinse legături politice 
între Românii de dincoce și cei de 
dincolo de munți44 și că 6meni ca 
Lascar Catargiu, Alexandru Laho- 
vary, Tache Ionescu ori Nicu Fili- 
pescu au început se facă venătăre de 
Ardeleni și se fiă fbrte amabili, chiar 
afectuoși cu Mocanii noștri...

Românilor nepricepetori și ad
miratorilor sei gură-cască dela noi, 
le șoptesce înse Slavici, că acele le
gături le-au urzit chiar Ungurii, căci 
numiții omeni politici, fiind „duș
manii din România ai binevoitorilor 
tovărășiei tribuniste44 „firesce44 au 
fost „gata44 se dea mâna cu „duș
manii de acasă ai acestora44. Le mai 
spune, că Maghiarii au cerut dela 
bmenii de stat ai României „serviciul 
amicalu(ll) de-a Interveni pentru po
tolirea mișcării naționale dela noi; 
că unii au primit cu 6re-care pre- 
cauțiune, alții au primit cu inimă 
ușâră sarcina acesta și au „obținut 
ne mai pomenita înăsprire a con
flictului44;

...„er alții, care vreau ca confliotul să 
nu fiă resolvat, se bucură de acest resul
tat și caută legături în Ardeal, pentru ca 
la vreme de nevoiă se potă împiedeca 
mergerea României contra sfintei Rusii, 
(pag. 36 și 37).

Acesta este cercul de idei, în 
care seînvertesce „dinasticismul44 de- 
nunțiator al lui loan Slavici.

Și pe când îșl croiesce astfel 
rolul de „Archi-Spitzl“ pentru ambele 
emisfere ale Daciei, în serviciul idei
lor austriaco și antirusescl, ce ne 
mai spune el în broșura sa?

Ne spune, că concentrarea pro
movată din BucurescI a elementelor 
dela noi „accesibile pentru o poli
tică îndreptată contra Austriei44, mai 
pote se le vină la socotelă și Ma
ghiarilor kossuthiști și apoi adauge:

„Convingerea nâstră e, că nu e reu 
se se facă gruparea acesta44 (pag. 8.)

Așaderă același Slavici, care la 
pagina 21 a broșurei sale esclamă:

„De aceea sângele ni-se turbură, când 
vre-un Român îșl ridică glasul contra Aus
triei44 ;

nu se sfiesce a declara, că con
vingerea lui este, că nu e rău ca Ro
mânii din Ardei se se grupeze în 
doue partide, una austro-filă, er cea
laltă anti-austriacă.

Condeiul simbriaș o tot întbrce 
în drepta și în stânga, o tot sucesce 
în sus și în jos și în urmă tot acolo 
răsuflă, unde i-a fost menirea, tot 
acolo ajunge, unde l’a dus marș-ruta 
ce a primit’o.

Și acăsta marș-rută, ori de unde 
și ori dela cine ar veni, glăsuesce, 
că trebue cu orî-ce preț se se facă des- 
binare în sinul Românilor ardeleni, căci 
altfel nici „omenii de stat ai Aus- 
tro-Ungariei nu vor pute înlătura 
conflictul dintre Români și Ma
ghiari44, nici „dmenii de stat ai Ro
mâniei nu vor pută face Maghiarilor 
serviciul amical44 de a „interveni cu 
succes pentru potolirea mișcării națio
nale dela noi44.

Și de nu se va face desbinare 
va fi vai și amar de „Tribuniștii44 
lui Slavici, — valurile furiose ale 
„solidarității naționale44 din nou „ci
mentate44 îi vor înghiți, încât nici 
pomenire nu va mai fi de ei!

CRONICA POLITICA.
— 19 Februarie.

In ședința dela 28 Febr. a camerei 
anstriace s’a continuat desbaterile speciale 
asupra budgetului. Venind la ordinea dilei 
oestiunea „scalelor mediiu, se soulâ deputa
tul român din Buoovina br. Vasilco, și 
ținu o vorbire, al oărei oonținut în esență 
este următorul: Se plânge, că Românii sunt 
tot-dâuna negligiațl în afaceri școlare. Ro
mânii din Ardeal gem sub asuprirea Maghia
rilor, âr Românilor austriaol li-se denâgă 
drepturile constituționale. Ore și aci se 
validitâză influința preponderantă maghiară ? 
Gu t6te că pressa ofieiosă și oficială se în-

FOILETONUL „GrAZ. TRANS.44

C e t î n j e.
— Schiță, după Rierre Loti. —

...Un sgomot grozav ne deștepta din 
somn. Voci vesele de diminâța străbateau 
în odaia otelului. Vrăbiile se certau pe 
vârful casei, cocoși și găini conversau cu 
glas înalt sub ferestrile ndstre, vitele mu- 
giau și o mioă și sveită elevă cânta cu 
vooe tremurătore hymnul slav. Frigul de
semnă pe gâmul tereștrii flori de ghiață 
fine și strâvădâoiose. Afară cerul e fără 
nori, curat azur, și sorele lucesce pompos.

Totul e par’că un vis. In suflet se 
deșteptă o armiă întregă de amintiri idilice. 
Inima ni-se umple de sentimente atât de 
deosebite și neașteptate! Gât de interesant 
este acest simplu ținut cu oâmpunle și ca
sele sale orbitor de albe!

Jos, lângă ioc, servitorea otelierului 
ne fierbe cafeaua nâgră. Apoi o tornă în 
filigene mici, cum e obiceiul în Orient. 

Servitorea acâsta sâmănă cu prinoipesa. 
Chipul aoestei principese e curat, ca veohia 
efigie a Republioei ndstre de pe marcele 
poștale și de pe monede. Altoum servitorea 
e fată forte frumdsă, <jeși trăsurile ei sunt 
puțin interesante. Pârul și-1 peptănă după 
moda muntenegrină, în cosiță strălucesc 
mărgăritare și capul ’i-1 acopere un mic 
vâl negru, care-i cade pe umeri.

Călătorul pâte eâ privescă Cetiuje cu
rând. Dâcă stă în ferestra otelului, pote c’o 
scurtă privire sâ ounoscă întreg orașul.

Strada, pe care am venit ieri sâră 
de-alungul, și care, fără nici o esagerare, 
a-i pute-o numi singura stradă a orașului: 
acum se scaldă în lumină. Au oroit’o des
tul de largă și apare și mai largă din causa 
caselor, cari fdrte modeste, se înșiră de 
amândouă părțile.

E frig. Un aer curat și aspru mâ 
atinge. Simt îndată, că aerul aoesta e de 
pe munții înalțl. întreg ținutul e alb și 
schinteiază în lumina sdrelui de dimi- 
neța.

Ași putâ dice, că strada largă are în
fățișarea de oraș mare. E evident, că ea 
este forul, și așa cjicând locul de întrunire 
al întregei împrejurimi. Omenii umblă grupe- 
grupe în sus și în jos și discută viu. Na
tural, că vorba e despre politică. Tote no
tabilitățile satelor vecine se adună în ora- 
șal princiar, ca să-și disoute afaoerile. In 
portul lor pitoreso paradâză cu superbiă în 
lumina sdrelui de Noemvre.

Pieptarele și scurteicele lor garnisite 
cu aur sunt acoperite pe jumătate c’un șal 
țesut din lână negră, care atârnă de două 
părți, oa două aripi lungi și negre. Sunt 
figuri tăiate la felia. Din depărtare omului 
i-s’ar păre, oă-s nisoe rânduneie mari, ne
gre, cari cu aripi lăsate în jos âmblă pe 
zăpada solipicideă.

In ori8ont, pe bolta senină a cerului, se 
desenezi conturele surii ale munților. Mi-a- 
duc aminte, ce loourl pustii și pietrose se 
întind după munți în depărtare.

Albanesii âmblă pe acest pământ ini- 
mio ou atâta curagiu, ca și când ar fi acasă 

la ei. Bătrâni plini de putere, cari se as
cund în caftanele lor, merg mai departe, 
ca nisoe baletiste. Ar crede omul, că sunt 
politici său deputațl, pe când de fapt ei 
sunt nisce simpli neguțători, cari îșl con
tinuă meseria în mânia stărilor amenin- 
țătore.

In răspântie apare o figură intere
santă, îmbrăcată într’un vestmânt vânăt ca 
cerul bătut ou fire de aur: e Nichita, prin
cipele Montenegrinilor.

Omenii deja îl așteptă. Ișl descoper 
capetele și-1 salută cu supunere. Unul îi 
sărută mâna, altul îi întinde o hărtiă, — 
de sigur e vre-o petițiă.

Se cjice, că principele are obiceiul, ca 
diminâța să dea sub cerul liber audiențe 
supușilor săi, oarl în mică depărtare merg 
după el. Așa se vede, că vorbesoe cu ei 
părintesce.

Acestă plimbare printre supuși e ceva 
forte .plăcut. Mai că te însufletesol de ase
meni Stări patriarohale.

După-ce ascultă jalbele, prințul sere
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cercă a combate faptul acesta, totuși o astfel 
de prooedere a ambelor guverne este în 
stare să dea în fine în România, nascere la 
neîncredere. Românii sunt singurul popor în 
Austria, care e pus afară de legi. Pe câm
purile de bătaiă ale Austriei a ours mult 
sânge român, mulțl fii ai aoestei națiuni au 
căcjut în Bosnia, și trebue să ne umplem 
de invidiă, când vedem, câte se fac pentru 
acea țeră, pănă când aoeia, oarl au aju
tat la cucerirea ei, sunt disoonsiderațl. 
Pentru ce? Pentru că astăfll, probabil, 
Bosnia e preparată pentru Ungaria, — o no
rocire, pe care dealtmintrelea nu o dorim. 
(Aprobări la Români).

*
Aoum, în ajunul înoirei pactului, 

între foile oposiționale unguresol și între 
foile oposiționale austriaca s’a înoins o 
luptă forte înverșunată. Cu deosebire foile 
unguresol, cari de-altmintrelea în acest punot 
tdte sunt cam de acord, țipă grozav în 
contra Austriei, pe care o presentă oa 
pe un dușman ascuns, care oaută tdte ooa- 
siunile de-a esploata Ungaria, prefăoen- 
du-se a-i fi amică și bine-voitdre, pe când 
în ascuns lucrâză pentru înegrirea și dis
creditarea Ungariei. Așa „Magyar Hirlap44 
flice într’unul din numerii săi mai noi, că 
Austria drept cadou de mileniu pregătesce 
pieței ungare o derută estraordinară. In pressă 
și în cercurile finanoiare ale Austriei se 
agită cu vehemență în oontra pieței un
gare, mai ales din partea ultra montanilor 
și antisemiților, cari — dice foia ungurescă 
_  din răsputeri se silesc a compromite 
financele unguresol în Viena, susțiind, că : 
în Ungaria astăfll ori-ce întreprindere fi
nanciară este slabă, putredă și periculosă; 
nici afaoerile finanoiare ale statului nu sunt 
în ordine și împrumutul de 150 milione 
pentru căi ferate nu are destinațiunea de a 
se folosi pentru oăi ferate, ci de-a mai 
reînvia oassa statului, care e pe ducă eto. 
Așa se continuă agitațiunile și de-o parte 
și de alta.

Conform soirilor sosite din Constanti- 
nopol, în 24 Febr. s’au comis în Adana 
nouă masacre contra Armenilor, dintre 
oarl 15 au fost omorîtl și 15 răniți. Casa 
dragomanului rusesc a fost jăfuită. De 
asemenea să se fi comis omoruri îngrozi- 
tdre în Sclino pe insula Creta. Se flice, oă 
au fost prinși 40 fruntași creștini și au 
fost maltratați. Se înțelege, că oficidsele 
turoesol încâroă să desmintă aoeste soiri, 
der nu pot împedeca oa să nu se lățăscă 
prin Europa. *

După cum anunță ^Correspondance 
Russe'1, guvernorul din Varșovia, Schuwa- 
loff va fi numit in curând ministru al casei 
imperiale rusescl, în looul lui Wbronzoff, 
care se retrage.

Catolicii si Românii.1
Foia clericală catolică „Magyar 

Âllam“, drept respuns la „Manifestul11

întdroeîn palat, înaintea căruia stă de pază 
o figură cu șal negru.

In Cetinje poți afla totul — în mic. 
Are o mică tipografiă, unde se tipăresoe o 
foiă muntenegrenă, are o mioă oasarmă, 
un mio spital, un mic ofioiu postai, unde 
se lipesc mărci, ou chipul principelui, pe 
scrisorile, cari se ivesc forte rar. Cetinje 
nu e o capitală seridsă. Este o imitația, ca 
jucăriile micilor copii.

Strada o face interesantă mai ales 
împrejurarea, că unul ca unul omenii am
bii îmbrăcațl în vestminte pitoresoi, deo
sebite. Muntenegrenul, — der mai ales^pnn- 
cipele — ține mult la portul tradițional, la 
arme și la broderiile de aur, ceea-oe arată 
inteligența și gustul lor.

Pe stradă apar două fete șubrede. 
Par a fi din societatea mai înaltă. Hainele 
lor sunt croite după moda apuseDă, și ele 
sunt singurele, cari arată acestă modă. 
Insă și ele portă pieptar și văl negru mun- 
tenegrân și nu-șl renăgă de tot portul na
țional.

comitetului nostru, publică în nu
mărul seu dela 22 Febr. un articul 
mai lung, în care se oglindeză ve
derile actuale ale catolicilor față de 
noi Românii.

Articulul, asupra căruia vom 
av6 ocasiunea de-a mai reveni, în
cepe prin a condamna peste tot șo
vinismul și tendința de a desnațio- 
nalisa cu torța; spune apoi, că ei, 
catolicii, în tot-deuna au fost și sunt 
pentru observarea legei despre egala 
îndreptățire a naționalităților, cum 
și pentru 6 unire într’un partid a 
tuturor naționalităților, care partid 
apoi se lupte mână în mână cu ca
tolicii: In fine continuă ast-fel:

„Neînțelâsă și necoreotă am cjis, oă e 
silința Românilor spre autonomia Ardeiului, 
pentru-că 1) autonomia acâsta ar rupe în 
două ungurimea și ar rupe în două și ro- 
mânimea, ceea ce nu e nici în interesul 
nostru, nici în al lor; 2) pentru-că auto
nomia acâsta în contra voii ungurimii nu
mai pe calea unui răsboiu ar pute să se 
realiseze, eră ou învoirea ungurimii niol 
odată nu ar pută să se formeze așa, oât 
elementul român să fiă îndestulit ou ea. 
Gândim, că e imposibil, ca tdte acestea să 
nu le pricdpă oonducătorii Românilor. Dâr 
mai departe autonomia Arddlului ar duce 
lucrurile acolo, oât să tăiăm pe sâma fiă- 
oărei naționalități teritoriu autonom sepa
rat, și așa am ajunge la federalism. Dâr 
aoâsta nu se pote esecuta niol pentru ra
porturile teritoriale ale naționalităților, și 
ori câtă bună-voință am nutri față cu oom- 
patrioții noștri de altă limbă, putem sus
ținea eu hotărîre, oă în cașul, ddcă țâra 
8’ar așefla pe base federale, ei nu ar pută 
oferi nici o garanță pentru aceea, oa 
țâra să mai sustea măcar și numai o jumă
tate de veao.

„Cu tote acestea susținem, oă dâcă 
deja esistă un atare partid, acesta ca partid 
nu pote fi aruncat in temniță, asemenea unei 
masse de criminaliști. Noi așa oredem, că 
partid autonomist ar pută să se nască și în 
sînul ungurimii Ardelene. Ore oei dela pu
tere ar arunca și pe aceștia în temniță? 
De aoeea am fost noi cei dintâi, cari am 
grăit în interesul grațiării autonomiștilor, 
de ore-ce n’am privit de lucru cuminte, oa 
să fabricăm martiri pe sâma unei idei, pe 
care am privit’o de necorectă și neadmi- 
sibilă la nici un cas, pe cum a făcut-o 
acâsta liberalismul între cele-l’alte necu- 
minții ale sale.

„Văflend lupta aoeea sterilă, cârta 
aceea perpetuă, în care inteligința națio
nalităților îșl mistuesoe forțele, o aousăm 
în mod franc, oă îșl negligă interesele cul
turale. Politicii naționalităților pună-șl mâna 
pe inimă și mărturisesoă, că în interesul 
școlilor și instituțiilor sale culturale chiar și 
între împrejurările actuale vitrege ar fi putut 
face cu mult mai mult, decât au făcut.

„0 aousăm și pentru aceea, oă tote 
disposițiile guvernelor, ou cari acestea li-au

In sorele dela miedul clilei apar pe 
stradă ospeți neașteptați, ei poită paltdne 
lungi de iărnă și pălării în forma dlelor. 
Nevasta oteherului ne esplioă îndată, că 
domnii aceștia sunt diplomațl străini, pe 
cari n^-i poți vede în Cetinje, decât la 
ocasiunl estra-ordinare.

In Cetinje casele dinlăîntru, ca și 
din afară, strălucesc de curățeniă. In ge
nere sunt forte simple. Păreții sunt spoiți 
cu alb și une ori împodobiți ou desemnuil 
violete forte naive. Mobilele nu sunt luxose 
și în colțul oasei au loc icdnele sfinte.

Icdnele sunt chipuri vechi sfinte, oarl 
drept moștenire trec dela tată la fiu. Sunt 
din aur și aigint și nu arare-orl valorâză 
mai mult, decât casa însă-șl împreună cu 
tot ce se află în ea. De obioeiu înaintea 
icdnelor atârnă câte-o candelă veohiă, oare 
înoă e de argint. Tot aici se păstreză osă- 
mintele câte unui martir, într’o cutiă scumpă. 
Acesta este locul de rugăoiune al Munte- 
negrinului.

(Va urma). 

zădărnicit silințele, le-a pus neîncetat în cârca 
națiunii maghiare întregi și prin acesta a 
slăbit forte tare raportul acela frățesc, prin 
a oărui nutrire s’ar fi putut răsturna libe
ralismul. D6r însu-șl dr. Raț, oare acum 
îșl esprimă sperarea, oă elementul domni- 
toriu va pricepe îndreptățirea pretensiuni- 
lor poporului român, încă în fața curții ou 
jurați din Cluș a flis, că el este acusatorul 
națiunii maghiare întregi.

„Aousăm naționalitățile și pentru aoeea, 
oă drepturile acelea, pe cari li-le dă legea 
despre naționalități, nu s'au silit se! le voii- 
diteee atunci și acolo, unde și când ar fi fost 
timpul și locul potrivit. Numai atunci au pă
șit pe terenul apărării și deprinderii drep
turilor, când deprinderea acestora a devenit 
imposibilă pentru șovinismul îndreptat în 
oontra lor și nutrit și prin guverne.

„Reounoscem, că naționalitățile au 
fdrte multe oause de a-se lupta în contra 
guvernelor liberale. Dor sistemul acesta 
scie să impună numai prin corapțiune și 
volnicie, și peste națiunea maghiară pdte 
el să se susțină numai așa.

„Și acum facem propuneri naționali
tăților și anume două. Una e : „Să uităm 
și să faoem să se uite oele ce ne separâză, 
și sâ căutăm ceea ce ne unesce. Să se sooo- 
tescă bine și să nu umble după luorurl im
posibile. Să nu ne privescă mai mult de cuce
ritori, ci de frați adicțl, cari oeea ce câști
găm împreună cu ei, aoeea și împărțim îm
preună cu ei. Nu pretindem minciuna și 
lipsă de caracter, ci numai alipire sinceră 
și onestă față cu patria milenară comună, 
oonlucrare onestă spre stirpirea corupției și 
a reacțiunei păgâne și spre păzirea integri
tății Ungariei14.

„Er deoă aoâsta nu convine, aci e a 
doua! „Incheiați contract secret cu Bănffy. 
Promiteț'-i că veți susține pasivitatea și 
ast-fel îi veți da deputațl ieftini. Promite- 
ți-i, că în oontra corupției și a politicii lo- 
jelor veți face oel mult manifestări plato
nice. Și vi-se va concede orl-oe. Veți pută 
să scrieți foi și cărți. Procesele de presă 
încă vor înceta, ba pote veți căpăta și 
posturi de fișpanl și — vicinale. Da, căol 
prietinia secretă a lui Bănffy e vrednioă 
fdrte mult!44

„Așa der care o veți alege?44

SCĂRILE DiLEI.
— 19 Februarie.

Statutele Asociațiunii. Cetim în 
„Transilvania44, organul Asociațiunii tran
silvane : „Proiectul de statute, statorit de 
adunarea generală din Blașiu, la începutul 
lui Februarie a fost retrimis din partea 
ministeriului de interne pe lângă cererea 
de-a modifica, resp. întregi mai mulțl §§. 
Comitetul central pe basa însărcinării pri
mite dela adunarea generală a predat 
aoest rescript comisiunii, care la timpul 
său a pregătit proiectul nou, pentru stu- 
diare și va începe apoi pertractările cu 
guvernul. Fiind în interesul causei, ca ces- 
tiunea să se pertraoteze cu preoumpănire 
și seriositate, de-ocamdată nu întrăm în 
detaiunle scrisorii ministeriale, oi amintim 
numai, că comisiunea esmisă a și ținut 
deja o ședință, în oare a decis a susțină 
proiectul în tote părțile sale pinoipale 
și a însărcinat pe un membru al său cu 
elaborarea răspunsului oătră ministru. Spe
răm, că comitetul deja in proxima ședință 
va pută statori textul definitiv al răspun
sului și motivele ponderose, ce se vor ac
centua pe lângă proiectul primit la Blașiu, 
ne îndreptățeso la așteptarea, oă ministrul 
va absta dela cea mai mare parte a pre- 
tensiunilor sale44.

— o—
Ardelenii diu Dobrogea. Cetim în 

„Ziua44: A sosit în Bucurescl o delegația 
a Românilor din Transilvania, stabiliți in 
județul Constanța de mulțl ani și unde au 
proprietăți, ca să câră guvernului și Cor
purilor legiuitorea recunoscerea lor oa ce
tățeni români și să solicite în acelaș timp 
drepturi politice. Delegația a fost primită 
erl in audiență de d-1 prim-ministru Sturdza, 
oare a asigurat’o, că săptămâna viitore va 
supune Camerei o listă de toți acești Ro

mâni, cari au făcut cereri de naturalisar» 
și va stărui pentru grabnica lor votare, âr 
în ce privesce drepturile politice pentru 
Dobrogeni, d-1 Sturdza le-a declarat, oă 
nu le pote da niol o asigurare formală de
ocamdată.

—o —
Consilii militare. Din Viena se anunță, 

că acolo de câte-va flile dsourg consilii 
militare, în cari se desbate asupra sohim- 
bărei echipărei de pănă acum a armatei aus- 
tro-ungare. Sâmbăta treoută s’a ținut al 
treilea consiliu sub președința arohiducelui 
Friderio, în care s’a pertractat despre mo
dificarea rocurilor, atât la oficerl, oât și la 
soldații de rend. Pănă acum au avut ro
curile militare afară de ale generalilor, nu
mai un rend de nasturi, oeea ce nu era 
practic mai ales pentru soldații de rend. 
Aoum însă, rocurile oficerilor și ale solda- 
ților vor fi transformate asemenea oelor 
dela armata germana; cu două rânduri de 
nasturi și vor fi ceva mai lungi, ca pănă 
aoum. Modificarea se va face pe rând la 
tdte regimentele.

—o —
Instrucțiunea în musică Ia gini nașii. 

Ministrul de instruoțiune a statorit un nor
mativ pentru instrucțiunea musioală la șco- 
lele medii. Musica, conform aoelui norma
tiv, este de a se privi ca studiu estraordinar 
și ca instructori pot figura numai persone 
califioate pentru acest ram. Califioațiunile 
vor fi distribuite din partea a două comi- 
siunl, una cu sediul în Budapesta, și cea
laltă în Clușiu.

—o—
Dela Prut. Eri pe la orele 10 din 

nopte — sorie „Gaz.44 din BucurescI — o 
bandă de 12 indivifll necunoseuțl au voit 
a trece Prutul din Rusia la noi, pe la co
tul numit Potcova. La somarea făoută de 
patrulă, oare se afla la o potecă, indivizii 
nu s’au supus. Patrula trăgând într’înșii, a 
împușcat pe unul, al cărui cadavru este și 
astădl pe malul rus; ceilalți au fugit în 
Rusia.

—o—
Din Mentone se depeșeză, oă acolo se 

fac mari pregătiri pentru primirea preșe
dintelui republicei francese, Felix Faure, 
oare deja alaltăerl a plecat din Paris spre 
Riviera. Afară de căpetenii inooronate și 
persone princiare, de present petrec în ținu
tul admirabil ai Rivierei mai mulțl milio
nari, între carl Rothschild din Londra și 
Vanderbilt din America, precum și o mul
țime de artiști. Se flic0, că în 27 Febr. 
săra s’a întâmplat un incident fdrte intere
sant în oasina din Monte Carlo: s’au în
tâlnit adecă acolo renumitele artiste Ade 
l’ns Patti și Cristina Nilson și au jucat la 
ruletă. Nilson să fi perdut 20.000 franol. 
Ca un lucru interesant se amintesoe și 
aoeea, că Țareviciul, care de asemenea pe- 
treoe în Mentone, este ospe de totă fliua 
la sportul cam crudei al nobililor moderni, 
de-a pușca la țintă asupra porumbilor.

— o —
Alergările de primăvară în Bucuresci. 

Comitetul curselor și-a întocmit programul 
întrunirei de primăveră. Acest program 
fixâză trei flile de alergări, în loo de patru, 
având fiă-oare din ele câte 6 curse. Pre
miile ating în total suma de 76,750 lei și 
ele vor fi sporite încă cu vre-o 3000 de iei 
prin suma intrărilor. Alocațiunea premiilor 
militare atinge cifra de 8000 lei, dr 10,000 
lei au fost repartisați alergărilor de obsta
cole. Derby-ul în eondițiunile, în cari va fi 
alergat anul acesta va atinge suma de 
10.500 lei.

—o —
Vagon aprins. Trenul, care a pleoat 

erl din Pășcaul spre Iași la orele 8 și 40, 
a sosit — serie „Epoca44 — în podul Udei 
cu o jumătate de oră întârfliare, din causă 
că după plecarea lui din halta Sărea un 
vagon de clasa 2-a s’a aprins. Dându-se 
alarma de cătră pasageri, trenul a fost 
oprit, der vagonul n’a putut fi stîns, din 
causa lipsei de apă și a întunecimei nopții. 
Abia la podul Iloei personalul gărei a pu
tut detașa vagonul de tren și a-1 stinge. 
Focul a distrus două compartimente; nici 
un aocident de persdne nu se samnaleză.

— o—
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Provocare. Din Clușiu ni-se trimite 
spre publicare următdrea provocare: Peu- 
tru ca să putem urma cât mai eureud cu 
chitarea banilor inourșl prin colectele făcute, 
cu ocasiunea Concertului universitarilor ro
mâni din Clușiu, rugăm pe toți acei p. s. 
colectanțl, cari încă nu ni-au înapoiat lis
tele, să binevoâsoă în timpul cel mai sourt 
a ni-le retrimite. — Clușiu, 29 Febr. 1896. 
Drd. Valeria Laslo președinte, Aurel Clor- 
iean secretar I.

— o —
Un fapt îngrozitor a produs mare 

sensațiă în Serajewo. Un anumit Aohmed 
Skender, care a economisat o sumă frumosă 
de bani, a fost legat în Septemvre a tr. 
din partea tatălui său și a fraților săi într’o 
cameră ascunsă și a fost în continuu mal
tratat, pentru ca să mdră și astfel denatu
ratele rude să-i potă erecji averea, pilele 
trecute îi succese lui Skender să sos pe cu 
ajutorul fratelui său Abid din camera de 
tortură, dâr ei este frânt atât trupesce, cât 
și sufletesce.

Avis publicului. Camera comeroială 
din Brașov face ounoseut, că ministrul de 
comerciu ungar a sistat transportarea de 
mărfuri pe linia tranvaiului ce cirouldză 
între Brașov și Săcele. Iu rescriptul minis
trului se spune însă, că nu este eschisă po
sibilitatea» de-a se întrebuința tramvaiul 
pentru transportarea de unele mărfuri în 
cantități mai mici.

—o—
Un monstru. Femeea Voiau Burlac, 

■din cătunul Petrioeana, pendinte de comuna 
Brebu, județul Prahova, a născut un băiat 
căruia îi hpsesce cerul gurei, buza de sus 
o are tăiată de-oparte și de alta și e lipită 
de nas, cu care împreună forrndză un oioc. 
Copilul nu pote suge.

.La mortea lui Dr. Anton Starcevicl.
Firul telegrafio ne anunțase alaltăerl, 

că distinsul conducător al Croaților, Dr. An
ton Starcevicl, a răposat la orele 3 a. m. în 
locuința sa din Agram.

Starcevicl a fost una dintre personele 
cele mai marcante din viâța publică a Croa
ției. Dotat cu însușiri spirituale estraordi- 
nare, el a contribuit forte mult la ridicarea 
și propagarea consoienței naționale printre 
CroațI. In politică, Starcevicl a fost cel mai 
aprig anteluptător al ideii „pancroateu-, el visa 
necontenit de o mare Croațiă, și tdte agi
tările, tdte măsurile radicale de oarl se în
trebuința față ou oonaționalii săi, tindeau 
la realisarea aoelui vis.

Maghiarii, dușmanii neîmpăoațl ai lui 
Starceviol, 410> că cu el s’a dus dintre CroațI 
și Dalmstinî „politica urei, a agitațiunei și 
a nimicireia, și că „mortea lui Starcevicl 
însâmnă finea unei periode, în care s’au 
isoat multe neînțelegeri, cari au turburat 
convețuirea de 800 de ani a Maghiarilor 
cu Croații. Este adevărat, că. Starce
viol li-a dat mult de luoru Maghiarilor, 
și nu odată a zădărnicit el planurile aces
tora, de-a ooniopi Croația cu Ungaria, de 
a slăbi pe CroațI și apoi ai maghiarisa. 
Intru- realisarea ideilor și planurilor sale, el 
a folosit de multe-orl mijldoe atât de dras
tice, încât chiar și între oonaționalii săi 
și-a creat mulțl dușmani; ba chiar și par
tida lui din dieta oroată s’a rupt în timpul 
din urmă în două fraoțiunl.

Cu tote acestea însă, ori-ce om trebue 
să admire caracterul firm al aoelui bărbat, 
care întru atâta și-a iubit națiunea sa, în
cât întrâga vidță și-a jertfit’o luptelor 
turbate, mai ales în contra șovinismului 
maghiar, și în fine a murit sărman, nelă- 
sând după sine altă moștenire, decât senti
mentul național înflăcărat, sădit în inimile 
tinerimei oroate.

*

Dr. Anton Starceviol s’a născut la 23 
Mai 1823 în comuna Zsituik, din părinți 
țărani. Studiile gimnasiale și le-a făcut în 
Agram, apoi a studiat 3 ani la seminarul 
preoțesc din Budapesta. In a. 1848 a fost pro
movat la gradul de Doctor in talosofiă, și a 
concurat la postul de profesor de filosoiiă și 
istoria la aoademia de drept din Agram. 
Cu tdte că Starcevicl depuse cu un succes 
estraordinar esamenul pentru obținerea aoe- 

tui post, totuși postul de profesor fu con
ferit unui altui8' deoreoe, cum se d’oea p® 
atunci, un pr0lat cu mare influință — epis
copul Strossmayer — a zădărnicit numirea 
lui Starcevicl, din motivul, că acesta pă
răsise seminarul. Pe Starcevicl întru atâta 
1’r supărat lucrul acesta, înoât el jura ură 
neîmpăcată absolutismului austriac, ?i epis
copului Strossmayer, despre oare el credea, 
oă este agent al camerilei vieneze. Deci 
încă de pe acel timp datdză dușmănia, 
care a esistat între acești doi fruntași și 
conducători croațl. După căderea absolutis
mului, Starceviol iu ales protonotar al co
mitatului Fiume, și ca atare el așternu con- 
gregațiunei o representațiă oătrâ guverno- 
rul Croației și cătră cancelaria monarcului, 
în oare îșl espuse tdte vederile sale radi
cale, rși oare produse pe atunci mare sensa
țiă în întrâga țâră. Pentru aoesta el fu lip
sit de postul notarial și trebui să sufere 
inchisore ordinară timp de o lună. Dela 1865 
înoooe el a fost, ou mici întreruperi, tot de
putat în dieta Croației, și oa atare capul par
tidei independente croate.

Paza fruntariilor române.
După cum se soie, fruntariile Româ

niei sunt păzite de cătră soldați. Dedre-oe 
însă echipamentul și îmbrăcămintea acestor 
soldați nu corăspundea și nu corespunde 
recerințelor, și de dre-oe s’au mai ivit din 
timp în timp și alte neajunsuri, despre cari 
guvernul român s’a convins, că trebue de- 
lăturate: ast-fel în ministerial de finance 
de mai mult timp s’a luorat, și <jil0l0 tre
cute s’a finit, un proiect de lege pentru în
ființarea unui corp de guarcfr.

Punctele principale din acel proiect 
sunt următdrele :

Se va institui un oorp de gardă va
mală, însărcinat cu paza fruntariilor și cu 
îndeplinirea tuturor măsurilor dictate de 
diferitele legi și regulamente, privitore 
la poliția fruntariilor și la importul și ex
portul produselor.

Acest corp va ave o organisațiă mi- 
lităresoă. Pe lângă gradul de guarcjl, se 
vor mai conferi și următdrele grade supe- 
riore: maiori, căpitani, locotenențl și sub
locotenenți, Intru cât privesce gradele in- 
feridre, rămân aceleași, cari sunt în armată, 
adecă: sergenți majori, sergenți și ca
porali.

Personalul, oare va forma corpul guar- 
cjilor, se va recruta din voluntari, din sol
dați liberați și din foștii agențl vamali. 
Gradele inferiore, adecă sergenții majori, 
sergenții și caporalii, se vor recruta dintre 
foștii soldați cu gradele corespuncjătdre. 
Gradele superidre, adecă maiorii, căpitanii, 
locotenenții și sub-locotenenții, se vor re
cruta și dintre oficerii, cari se găsesc în 
serviciul activ și dintre reserviștl.

Numărul guarzilor se va fixa mai 
în urmă, după necesitățile fiă-cărei localități 
de fruntarie.

Guarcjii sunt soutițl de ooncentrarl și 
de ori-ce alte servicii militare; însă, în cas 
de răsboiu, iau parte la apărarea teritoriu
lui, ca serviciu auxiliar al armatei.

Corpul de guarcjl este obligat prin 
lege de a da tot concursul autorităților, în 
limitele fruntariei, la trebuință, pentru men
ținerea ordinei.

Pentru ori-ce infracțiuni în timpul 
funoțiunii, guarcfii vor fi urmăriți după drep
tul comun; er cașurile relative la disci
plină se vor deferi tribunalelor militare.

Se va înființa, pe lângă ministerul de 
finanțe, o casă de pensiuni pentru guarcjl. 
Ann serviți m armată vor fi ținuți în 
sdtnă.

In sensul acesta este proiectul de 
lege al ministrului de finanțe roman, și 
imediat ce ministrul de răsboiu îl va stu
dia și aproba, el va fi depus pe biuroul 
Camerei.

Imormentarea lui Porumbescu.
„Deșteptarea“ din Cernăuți pu

blică asupra îmormentărei regreta
tului Porumbescu următorul raport: 

Imormentarea părintelui Iraclie Po
rumbescu s’a făout în Frâtăuțul-nou Du
minecă în 16 Februarie cu paradă forte 
mare. La casa parochială, la biserică și la 
șcdlă fălfăiau steaguri negre în semn de 
jale.

Drumul dela biserică pănă la casa 
parochială era plin de norod, oare se adu
nase nu numai din Frătăuț, oi și din sa
tele vecine. Pe fețele tuturora puteai vedd 
mare durere și jale. Și aveau dreptul să 
jeldscă toți pe aoel bun părinte, ou care 
petreouseră mai multă vreme împreună și 
pe oare’l iubiau ca ochii din cap.

La 2 ore după amedl începu îmor- 
mentarea. Vr’o 12 preoți în frunte ou ar- 
ohimandritul Ilarion FilipovicI dela mănăs
tirea Suoevița, pășiau îmbrăcațl în ornate 
frumose înaintea sicriului, ce era împodo
bit ou mai multe cununi de flori dus pe 
umere de 6 Frătăuțenl. Patru seminariști, 
cari venise toomai din Cernăuți, ca să-’l 
petrdoă pe soumpul părinte, mergeau îna
intea preoților cântând felurite oântece 
pentru morți, la aucjul cărora trebuiai să 
verși șiroe de lacrimi.

înapoia sicriului înaintau ndmurile 
răposatului, apoi preoții, învățătorii din 
loo și din împrejurime, o deputațiă de 
Lipoveni din satul Climăuț, cărora răposa
tul li-a fost păstor sufletesc, și mulțime 
mare de popor. Ajungând procesia ia bi
serică, se făcură rugi pentru sufletul părin
telui apoi ținu părintele cooperator Ber- 
linschi o ouventare frumosă, în care arăta, 
oum a ajuns răposatul părinte dintr’un fiu 
de țăran la o stare atât de frumosă, oât 
a lucrat Sfinția Sa în comunele Boian, 
Stupea, Frătăuțul-nou pentru biserică și 
pentru șcdlă, câte oărțl frumose a scris, 
câți săraci și lipsiți de ajutor, apoi câte 
societăți a ajutat ou bani, câștigându-’șl 
așa mare cinste și trecere în totă țâra și 
primind scrisori de laudă pănă și dela per
sons din casa împărătâscă. După acestă 
cuvântare seminariștii cântară așa de fru
mos cântecele „Adusu-mi-am aminte de 
prorooul ce cjLe" și „Ca umbra", încât 
stdrseră multe lacrimi din oohii celor de 
față.

La mormânt, care e săpat în ograda 
biserioii sub un brad mare, a cuvântat 
apoi fdrte frumos părintele protopop Pio- 
trovschi în numele preoților din ținutul 
Vicovilor. A mai cuvântat în numele învă
țătorilor și a societăților române din țâră 
învățătorul Brăilean din Bilca, lăudând 
însușirile cele frumose cu cari răposa
tul era înzestrat, arătând oât a lu
orat el alăturea cu învățătorii pentru 
deșteptarea poporului, căruia ’i-a fost 
ca un tată, cum a adus coșărcăritul în 
Biloa la înflorire, cu oâtă căldură a spri
jinit societățile române din țâră și mai 
ales „Șoâla română".

In urmă a ouvântat și președintele 
societății „Academia ortodoxă" anume se
minaristul Vasile Cilieviol, cjLând că ră
posatul era un prieten bun al tineretului, 
pe care îl încurăja la muncă și că Sfinția 
Sa a sprijinit sooietatea „Academia orto
doxă" forte mult ou cărți și cu bani.

Pe la vr'o 5 ore după amâcjl fu pe
cetluit mormântul părintelui Iraolie, oare 
dorme aouma somnul cel vecinie, lăsând în 
urmă inimi sdrobite de durere. Toți, cari l’au 
cunoscut îșl vor aduce tot-dâuna aminte 
de acest bun părinte și’l vor lua de pildă 
în calea cea grea a vieții. Fiă-i țărîna 
ușoră și numele neuitat!

NECROLOG. Cu adâncă întristare 
aducem durerâsa scire despre deoedarea 
mult iubitului și neuitatului fiu, frate și 
unchm, domnul Dr. med. Titus Tomiuc, 
care după un morb greu și îndelungat a 
adormit în Domnul Marți, în 13 (25) Fe
bruarie o.

Cernăuți, 14(26) Febr. 1896. 
Maria Tomiuc născ. Șesan, mamă; Olga 
Grigoroviță, Eugenie Tomiuc, surori ;

Barbu Grigoroviță, nepot.

SOIRI ULTIME.
Craiova, 1 Martie. Un comitet 

de tiueri a organisat c^ele aceste o 
serbare in onorea D-lui Dr. Rația. Co
mitetul teatral le-a acordat sala tea
trului, ddr primarul Craiovei, a oprit 
serbarea.

D-nii Eliescu, Pavlovicl, Dio- 

ghenide și Diaconescu au protestat 
telegrafic la M. S. Regele și la mi
nistrul de interne.

Teleiramă part, a „Bat W
CernăuțT, 1 Martie. „Wiener 

Zeitung" dela 29 Februarie aduce 
numirea lui Ciupercovicî de Metropo- 
lit, er Repta de vicar general al ar- 
chidiecesei Bucovinei.

Higiena dansului. O fdiă higienică 
sorie despre dans următdrele: Sunt unii, 
cari condamnă jocul, dâr higiena tocmai 
îl recomandă, ca pe un lucru, care nu strică, 
oi folosesoe sănătății. Dansul îl fac picio- 
rele, dâr prin aceea nu numai piciorele se 
mișcă, ci întrâgă musoulatura oorpului se 
pune in mișcare, se măresce circulațiunea 
sângelui și plămânile lucră mai tare. S’a 
calculat, că dâoă cineva jooă timp de 5 
ore, inima lui face o funcțiune identică cu 
aceea, când omul ar ridioa o greutate de 
36.240 chilograme pe o înălțime de un 
metru. Corpul dansatorului nu e bine să 
fiă strâns, căol împedecă respirațiunea. Nu 
e bine a dansa ou gura deschisă, pentru-oă 
gâtul se uscă și praful străbate adeno în 
plumânl. Fdrte mulțl se feresc de a bea 
apă, dâr dansând, corpul asudă și apa eva
porată prin sudori trebue înlocuită ou altă 
prospătă. Să nu se bea însă apă prea 
multă, er dansatorul, după ce a băut, să 
joce mai departe. Mai stricăciosă este în
ghețata, dr și mai stricăcios luoru este, 
oând cineva fumeză îndată după dans, de- 
dre-ee plămânile fiind încă în cea mai mare 
luorare, fumul străbate prea adeno în ele. 
Este bine oa dela bal, dansatorii să mdrgă 
acasă în trăsură. Catarul de bal, provine 
mai ales dela pioiore, cari fiind încălzite 
și asudate, se răcesc forte iute. După-oe 
dansatorul ajunge acasă dela bal, ”oel mai 
bun mijloc pentru de a-i rămână fața cu
rată este, ca înainte de a-se culoa să se 
spele cu apă căldioică, ca pielea să se ou- 
rețe de praf și de asudorl și să-și schimbe 
vestmintele asudate.

„ALBM1 institut de credit și de economiî-
Filis»!» Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Felnuarie
1896.

Intrate:
Numărar cu 1 Febr. 1896 . fl. 
Depuneri spre fructificare .

4,885.95
121,271.90

Cambii răscumpărate. . îl 137,453.53
Conturi curente .... n 34,707.54
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... îi 6,865.20
împrumuturi pe producte . îî 866.32
Monetă.............................. b 17,136.32
ComissiunI, cupdne și efeote B 5,001.90
Interese și provisiunl . îî 5,769.18
Diverse.............................. n 6,839.21
Bănci.................................. îî 196,436.72
Rimesse............................. 71 4,458.70
Devise................................ îî 48,000.—

fl. 589,692.47
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 105,233,03
Cambii escomptate . . 71 151,083.18
Conto curent .................... 41,673.07
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... n 5.761,60
împrumuturi pe producte . 71 1660.—
Monetă.............................. 17,739.02
Comisiuni, cupdne și efecte 77 3,354.80
Interese și provisiunl 71 1.197.84
Spese și salare.................... B 1,275.84
Diverse.............................. j) 5,597.55
Bănci.................................. B 245,1- 9 88
Rimesse............................. B 4,428.70
Numărar în 29 Febr. 1896 7î 5,517.96

fl. 589.692.47 
Brașov, 29 Februarie 1896.

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
diligent, adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

Proprietar :■ Db*« Awipel Murețianu»
Redactor responsabil; Gî*egoE»iu ^aeor.
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Cursul la bursa dm tfiesia.
Din 29 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.90
Renta de oordne ung. 4% . . . 98.80
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 124.— 
Iinpr. oftil. fer. ung. în argint 4t/2°/o 101,65
Oblig, oftil.fer.ung.de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 154.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 142.— 
Renta de hârtie austr.........................100.95
Renta de argint austr.........................100.95
Renta de aur austr............................. 122.10
Losurî din 860 ......................... 147.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 991.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 414.50
Acții de-ale Bftnoei austr. de oredit. 376.60
Napoleondori.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 59.—
London vista....................................120.70

Paris vista...................................... 47.85
Kente de corone austr. 4”/o- • • 101.30
Note italiene...................................... 42.90

caută.Se
Un comer- 

sant sol
vent de

Bicscle
(mehanic), ca representant 
pentru piața de aici.

Oferte cu indicarea și de refe
rente a se adresa la

Diîrkopp & C-ie,
913,1-2 VienaV/2>

Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4 38
5 20
5.43
6 32
7-16
8 07
8.34
8.49
9.06

10.12
10 42
11.01
11 09
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34
6 12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

Din 30 Februarie 1896.
Banonote rom. Camp. 
Argint român. Oump. 
Napoleon-d’ori Oump.

9.50 Vend. 9.53
9.44 Vend. 9.49
9.54 Vend. 9.56'/2

Nr. 39—1896.

Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.67
Ruble rusescl Cump. 127.’/2 Vend.
Mărci germane Cump. 58.60 Vend. ““ «
Lire turnesol Cump. 10 70 Vend. —.—
Scris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Antreprise de pompe funebre
l---- r—J _ __
I | tara ora s&as |

KmsEE K&oAb wfaaa?c bq

fine, se pot că-

ISrasov, Strada IPortiî Bfr. fl2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săhădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așecțămentul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tâte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cu preturii ieftine.

Comisiune și depou. de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicrîui’ilor de lemn, de 
metal și imitatiuni de metal și de lenam de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantîCl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 Și CU 4 cai, precum și un car funebru venet, 
pentru cogs®, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută pa’Olupt șâ îeftÎM, i a u 
asupră-mi și transporturi de morți m streinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunescuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
4_* E. Tutsek.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 1 Ochmire 3095.

Tren 
de

TrenTrenă
mixt- peMân. aooel-

I Tren
I||persdn.

Trend
mixtă

Tren
accel.

Tren 
aocel.

Trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

persdn.

trenu
mixtu

tronu 
mixtu

trenu 
do 

persân.

8 05
5.45

5.10
8B0"

■ 2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1.25
1.43
1.52
2.18
2-40

Tren I Tren 
do .

person.! mlxt 
“3755'11.—

4 40 12.26
5.10 1 11

12.00 8 30

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

ph

iY 
sos.l 
pl. J

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. LadaDy.
Oradea-mare

sos.

D

4.17
4.50

5 55
UT1
6.27
7.27
7.50

9 09

Mezo Telegd 
Rev .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Ghârbău

Apahida 
Gfinriș . 
Gucerdea 
Uioara , 
Vințul de 
Ai ud

Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldiora 

Sph 5Bra?ov •

Timiș .
Predeal
Bueuresol

pl.

II ¥
80S.

1.55
7.-
3.27
1.19 

111.04. 
10.44 
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micftsasa

Cli.ișiu .

7.01

5.11

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

I

7.08
6.39

5.23
ir. mixt

4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

7 30

6.56
6 54
6.41
6 20
553
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

peredn.

6.25
8.10

“Ă43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
[8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

7 33
7.53

11-
11.20

4.-
4-20

10.21
10.41 x>

Ghiriș 
Turda

trenu 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

I
4 45
6 35
7.01 

în totă

i -
-CZ3

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

9.08
8.28
8.01
3.15

Cucerdea — — BSegla.-s&sesc.

Trenu 
mixtă

Trenă 
de 

peradn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trenă 
de 

person.

Trenă 
de 

persdn.

2.25 8.10 3.11 8.59 • pl. Cucerdea . . S0d. J 7.41 2.36
3 14 8.51 3.52 9.40 Lndoșft. . 7.03 1.58
4 07 9.37 4.37 10.23 C^pău . . • 6.24 1.19
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1

Oșorheiu .
f pl. 5.30 12.25

5.40 10.42 5.36
a

pl. j • Isos. 9.20
7.19 12.21 7.19 Y 80S. Regh.-săs.. . pl. 7.49

însemnate în stângaNota: Orele 
insemneză. drele de nopte.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu
mixtă

8.31
7.43
6.55
5.50
5.04
3.25

10.306 __
4,50 10.10 3.10 8.52
5.10 3.30 9.12

©««igsșa-sBiBcă. — S ibiiu — Avrigft — ff'ăgă.rașii
trenă 

de 
person.

trenu
mixtă

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn

trenu 
de 

persdn

I,

11.34
1.03
1.25

7.10
8.50
9.10
L46
3.31
6.08

î

9

pl.

SOS. 1
pl. I

Copșa mică 
Oona . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

SOS.

f pl.
I sos.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31 

în totă

S -(D -t-b
<?p03 4»

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

trenu 
mixtu

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

Simeria . 
Cerna. 
UunedoraI

trenu
mixtu

4.50
4.34
4.10

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45|
—

t S

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55 w
1
9

Brașov ........................
Zernești........................

6
1

7.36
6.06

1.29
12.056.36

u r e ș - fij w d « na 8B I s t o* a ț n.
4.-
5 03

9.10 
f10.28 
£12 41 
s' 1.54 
° 3.02 
i 3.41 
"• 4.55

4.20
5.35

• cd e *

•

*

Mureș-Ludoș ....
Z a u.............................
Țagn-Budatelicd , . .
St. Mihaiu de câmpie . 
Lecinta........................
Ș.-Măghiăruș .... 
Bistrița........................

■

.

6.46
5.49

7.21
6.24 |hpx CD- E.

9.40
8.46
7.43
6 52
5.55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

a V

£ '<3 
6 3

4.50 
3 44
2.48
2.01
1.16

6.20 11.30 5. - Aradu ........................ 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga • • » • 9.42 2.40 10.11
8.01 2.05 7.39 Timișora • 8.20 ■ 1.12 8.15
1.26 7.38 12.33 Y Segedin . .......................... A 5.— 5.59

1.18
12.32
11.43
1OJ35
10 —

8:25
sus. — Numerii încuadrațl ou linii mai negre

Sd i 1) i i ii — C I s ii ă ti i e. î ©ig'MșfBra—Odorheiu-secuesc.
trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu
mixtă mixtu mixtu mixtu 1 mixtu mixtu mixiu mixtu

5.30 1.36 pi. Sibiiu . so». 7.10 9.20 î 3 22 11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
5.43 1.49 „ Selemberk „ 6,57 9 07 j 4.14 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
6.06 2.12 n Cisnădie pl. 6.36 8.46 6.20 1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

stațiunilor sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


