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Nr. 43. Brașov, Vineri, 23 Februarie (6 Martie) 1896.

Desastrul liberalismului austriac-
Deși se așteptau toți la eveni

mentele ce s’au petrecut cțilele din 
urmă în "Viena cu ocasiunea nouelor 
alegeri comunale, totuși soirile, ce 
au sosit despre desastrul cumplit al 
liberalilor vienesl în colegiul al doi
lea electoral, a trebuit se producă 
pretutindeni impresiunea, că lovi
tura, ce li-s’a dat acestora, este o 
lovitură mortală pentru „liberalis
mul41 din Austria în genere.

înfrângerea acesta a liberalis
mului înse însemneză nici mai mult, 
nici mai puțin, decât sguduirea sis
temului de guvernare în Austria, 
sistem care, deși nici pe departe nu 
este așa de asupritor pentru popo- 
rele cislaitane, precum este pentru 
noi sistemul de guvernare unguresc, 
n’a mulțumit încă pănă acum pe 
nimeni, n’a prins nici cea mai mică 
rădăcină în massele poporului, cari 
acum, încă mai mult ca mai înainte, 
se văd esploatate de păturile privi
legiate ale aristocrației și plutocra- 
ției atot-puternice.

Amărăciunea față cu starea de 
lucruri, cum s’a desvoltat, după 29 
de ani de eră dualistică, chiar în 
capitala imperiului, nu s’a putut 
manifesta mai viu decât la alegerea 
amintită. Cu tdte presiunile grozave, 
ce s’au esercitat din partea guver
nului, funcționarii au votat în nu
măr și mai mare, ca în Septemvre 
anul trecut, în contra liberalilor și 
pentru candidații antisemițl. Dâcă 
prin urmare guvernul, nici pe func
ționarii subordinați lui nu-i mai 
are pe partea sa, când e vorba de 
a lua în aperare starea actuală de 
lucruri, atunci la ce are se se aș
tepte din partea bmenilor indepen
denți ?

Protestul poporațiunei vienese 
în contra sistemului domnitor are 
înse o importanță, care se estinde 
departe peste barierele capitalei și 
va esercita fără îndoielă un mare 
efect asupra dssvoltării interiore în 
Austria și în întrega monarchiă.

Am veflut cu câtă înverșunare 
luptă antisemiții nu numai în con
tra cabinetului Badeni, der în con
tra sistemului de guvernare însuși; 
am vecjut cum ei ved isvorul reu.lui 
în preponderența egemonilor evreo- 
maghiarl de dincoce de Laita și 
cum atacurile lor vehemente se în- 
drepteză în mare parte în contra 
Ungariei și a pactului dualist.

Nu este numai o aparițiune lo
cală, ce vedem în tabere lui Lueger, 
ci, precum ne-am putut convinge, 
este un curent puternic, care s’a lă
țit pretutindeni în totă Austria și 
care acum, după a doua învingere 
a antisemiților în Viena, are se se 
lățescă și se se întărâscă și mai mult.

Ce va face cabinetul Badeni în 
fața acestei învingeri este anevoie a 
se prevede. Una înse e clar. Din în
curcătura, în care se află, nu va 
mai putb ieși așa ușor ca la alege
rile din tdmna trecută.

E ca și sigur, că alegerile din 
colegiul întâiu electoral vor eși tot 
în favdrea antisemiților și că prin 

urmare va fl reales ca primar Dr. 
Lueger. Ei bine, ce va face contele 
Badeni ? Va propune el acuma mo- 
narchului aprobarea lui Lueger, dân- 
du-și astfel singur o palmă? Și decă 
nu, ce va face cu consiliul comu
nal, îl va disolva din nou?

O nouă disolvare n’ar aduce 
un resultat mai bun și apoi bre ar 
fi admisibil un joc atât de irivol 
cu drepturile constituționale ale po
porațiunei?

In tot cașul posițiunea guver
nului austriac a devenit atâta de 
critică, încât anevoie va putb scăpa 
tefer din impasul, în care l’au adus 
agitațiunile lui Lueger și soți. Și ce 
ar însemna retragerea guvernului 
austriac în ajunul reînoirei pactului 
dualist, când în totă monarchia spi
ritele sunt așa de agitate, ne putem 
ușor închipui.

Pregătiri pentru serbarea 
mileniului.

Selagin, Februar 1896.
In scopul de a face pregătirile pentru 

serbarea mileniului, comitetul municipal 
al comitatului Sălagiu pe d'ua de 24 Fe
bruarie n. c. a fost convocat în ședință 
estra-ordinară. La acâsta au participat 
cam 30—35 membri maghiari și vre-o 15 
români.

Intr’o adunare anteriâră s’a fost de
cis, oa din inoidentul mileniului, făcându-se 
arunc pe locuitorii comitatului, să se în
ființeze o fondațiune de 40,000 fl , pentru 
ajutorarea tinerimei studiose dela gimna- 
siul reformat din Zelau. ’Rescriptul minis
trului de interne, prin care <jice, oă: con
siderând multele sarcini, oe apasă umerii 
poporului, nu concede înființarea acelei fon- 
dațiunî în modul proiectat, a fost bunișor 
tuș asupra oreerilor înferbântațl ai șoviniș- 
tilor noștri.

Asta însă nu i-a împedeoat, ca să se 
sufulce din nou, făcendu-se propunerea 
pentru trimiterea de banderiu, ale cărui 
spese pănă la suma do 2500 fl. să se aco
pere din cassa alodială a oomitatului; apoi 
în 10 Maiti să se servescă liturgia în tâte 
bisericele din comitat.

Suntem curioși a soi, oe preoți ro
mâni ar servi aoele liturgii ? Seu doră 
d-nii dela Cârma oomitatului Sălagiu au 
soire sigură, că marele lor prieten episco
pul dela Gherla, Szabo, va ordona servirea 
liturgielor ?

Tot pe acea di s’a propus, ca toți 
primarii comunali să se adune la un mare 
„âldomâs44 în capitala comitatului eto.

La acest obiect îșl ridică puternicul 
cuvânt D-l George Pop de Băsescl, iubitul 
nostru anteluptător, și începând a schița 
istoria înființărei și desvoltărei statului un
guresc cu începutul dela invasiunea ma
ghiară pana în dilele nostre, spune, că 
venetioii asiatici au fondat aoest stat nu 
msghiarisând seu ou arma supunând po
porale aflate aici, oi „dexteram dantes* re
cunoscând principiul naționalității; âr primul 
rege al Ungariei, recunosoând aoel princi
piu, a între dus și creștinătatea.

„Adoptând pnnoipiul creștinătății și 
cel al „regnum unius linguae fragile et im
becile est*, statul unguresc s’a desvoltat 
în paco, pe lângă oonlucrarea în bine și 
în rău a tuturor popârelor conlocuitâre, 

pănă în seoolul present, oând Maghiarii tot 
mai mult s’au depărtat de principiile fun
datorilor statului, — oând, în locul crești
nătății, prin politioa biserioâsoă, s’a inau
gurat interconfesionalismul, — oând, în 
looul reounoscerei marilor prinoipii ale 
libertății, egalității și frățietății — „dex- 
teram dantes44 — s’a introdus șovinismul 
maghiar național și maghiarisarea cu forța.

„Pentru mai bună argumentare a ne
dreptăților, ce ni-se fao, vă întreb ,pe D- 
vostră — dise vorbitorul adresându-se că- 
tră fișpanul și oătră sfetnioii, ce-1 înoun- 
giurau — în ce ord și după ce lege se 
întâmplă alegerile de oficiali în oomunele 
și în comitatul nostru, unde noi formăm 
două din trei părți a loouitorilor? Au dâră 
ne lăsațl să ne alegem jude, notar, sub- 
jude și cu un cuvânt orl-ce oficial în oo- 
mună după placul nostru ? Apoi în comitat 
doră stăm mai bine ? Spuneți D-vâstră, că 
afară de 2 pretori și un asesor la sedria 
orfanală, câți diregătorl represintă pe po
porul român în oficiile comitatense? Pen
tru ce ni-ațl scos limba, care încă ar tre
bui să fiă limbă protocolară în aoest co
mitat ?

„Avem, ce este drept, legi sancțio
nate, cari ni-ar garanta esistența nâstră 
națională, dâr acelea se eseoută numai ne
gativ. Eu însu-ml încă am fost părtașul 
crudei nedreptăți, stând timp de un an în 
temnițele statului unguresc. (Strigăte și 
sgomot mare între Unguri, aplause între 
Români. Multe vool strigă: „El âll 1“ „Nem 
hallgaijnk“ ! „Hol van az iigyâsz!44

„picețl, că dâcă avem gravamine, acele 
să le vindecăm în dieta țării, și apoi când 
vrem să alegem — cum s’a întâmplat ul
tima oră și cu mine — adunați gendarmil 
din 6 comitate vecine, aduceți un întreg 
batalion de soldați, oa aceia să vă apere 
ilegalitățile D-vâstre. l£r oând voim a-ne 
plânge în contra fărădelegilor, vă puneți în
tre noi și între Monarch, pentru-că oute- 
zăm a-ne plânge — ceea ce nu s’a în
tâmplat încă în Europa cultă — ne băgați 
în temnițele mucede ale statului, la sus
ținerea căruia noi oontribuim cu sânge și 
cu bani.

„In oontra legilor dela 1868, nu ne 
faceți școle, ba oe este și mai mult, și pe 
acele, oarl le avem și le susținem din su- 
dorea nâstră propriă, cercați a-le paralisa 
și nimici.

„In timpul din urmă s’a detras și mi- 
oul subsidiu, ce se da bisericelor mai să
race. Vă întreb, spuneți-ml d-vostră vre-un 
benefioiu, de oare și pe noi ne face părtași 
statul unguresc? Apoi după tâte acestea 
vă rog aduceți d-vostră singuri judeoata, 
oă âre stând lucrurile astfel, pot naționa
litățile nemaghiare, și în special noi Ro
mânii să serbăm mileniul? Ou suflet liniștit 
putem afirma, că nu.

„Aceste am ținut de datorință a-le es- 
pune — continuă vorbitorul — pentru ca 
Europa modernă să afle căușele, pentru 
cari noi nu serbăm, ca astfel oposiția nâs
tră să nu fiă un paradox. In fine om bă
trân și pățit fiind, nu luațl în nume de 
rău, decă vă pot servi ou un sfat bun și 
adecă: mergeți spre calea, care vi-a 
arătat’o marele politio de origine român, 
Deâk Ferencz, cJLend, că „politica onestă 
este cea mai bună politică*. Așa făcând ne 
vom afla toți fericiți și vom pută <j'oe toți 
cetățenii statului sf. Stefan de orl-oe limbă 
am fi „Civis hungaricus sum*, âr la cașul con
trar, dâcă veți purcede tot pe calea apu

cată, trag la îndoelă, oă statul ar pută susta 
în al doilea mileniu14.

Vorbirea d-lui George Pop a ținut 
cam o oră și fiind-că în decursul acestei 
vorbiri a desvălit tote nedreptățile, ce ni-se 
fao pe teren bisericeso, școlastio, eoonomio 
și politic, nerespeotând nici legile create 
de ei înșiși și fiind-că nu sunt dedațl a 
audi desorierea păcatelor lor, în continuu 
întrerumpând pe vorbitor au produs turbu- 
rărl, ce arare-orl s’au mai auijit și vecjut 
în sala de consultare a comitatului nostru. 
Numai ținutei calme a fișpanului ’i se pâte 
atribui, că turburările n’au trecut chiar la 
violentări faptice.

Regretăm, oă în tot deoursul vorbirei 
d-lui George Pop, fiind o larmă și neli
niște neobiolnuită în sală, n’am putut nota 
tote părțile mai maroante ale vorbirei, ei 
suntem restrînșl numai la un resumat fârte 
maroat, din oare și dâcă este mai scurt, 
fiă-oare Român îșl pote faoe o idee limpede 
despre modul, ou câtă bărbăția a apărat 
drepturile nostre d-nul George Pop de 
Băsesol.

Corespondentul.

CRONICA POLITICA.
— 22 Februarie.

Piarul „Neues Wiener Tagblatt* află, 
că în clubul antisemiților din Viena s’a 
pornit un ourent puternio pentru de a nu 
alege de primar al reședinței pe Lueger, 
ci pe un alt antisemit. Se dice, că în cașul 
dâcă ourentul acesta va ajunge la isbândă, 
atunci noul consiliu comunal va începe a 
funoționa deja în 20 Aprilie.

*

pilele aoestea, cum anunță „Timpul14, 
va veni în desbaterea Corpurilor legiuitdre 
române un proiect de lege al d-lui P. P. 
Carp, din timpul când era ministru, și 
prin care se modifică art. 6 din codul sil
vio în cuprinderea următâre: „Ministerul 
agriculture), industriei, comerciului și do
meniilor va procede la amenagiarea pădu
rilor supuse regimului silvio în fiă-oare an 
în limitele mijlâcelor, de oare dispune. 
Pădurile, cari nu se vor putea amenagia 
la timp, și cari trebueso puse în exploatare, 
în vederea etății masivelor și a circumstan
țelor economice locale se vor exploata 
după studii sumare pentru anume porțiuni 
făcute de cătră un singur silvioultor al 
Statului, său recunoscut de Stat, admise 
de consiliul technic al pădurilor și apro
bate de minister. Exploatarea în acest 
mod se va urma pentru fiă-oare pădure, 
pănă oând timpul va permite să fiă ame- 
nagiate14.

*

Alaltăerl la 9 âre a. m. a sosit pre
ședintele republicei francase, Felix Faure 
în Cannes, unde a fost întâmpinat de au
torități precum și de notabilitățile oolo- 
niilor străine. Marele duce Mihail din Ru
sia, marele duoe de Meklenburg-Schwerin 
precum și Gladstone ocupaseră loo pe o 
tribună separată. Mulțimea erupse în stri
gări de: „Trăiscă Faure!* După sosire 
președintele Faure primi visita lui Glads
tone, cu care se întreținu timp de 20 mi
nute. Tot în aceeași r)i Faure pleca mal 
departe și sosi după amiecjl în Nizza, aoi 
i-se făou o primire imposaniă, tote stradele 
erau pline de popor și miliție, âr pe oase 
fâlfăiau nenumărate stâgurl. Musica întonâ 
„Marseilesa“ și imediat după sosirea lui 
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Faure urma, între strigătele entusiaste și 
aplausele publicului, defilarea trupelor, care 
dură aprdpe două ore.

*

Lui „Pol. Corr.u i-se depeșâză din 
Constantinopol, că Sultanul, cu ocasiunea 
audienței din urmă a agentului diplomatic 
bulgar, Dimitrow, i-a făcut aoestuia obser
varea hotărîtă, ca prințul Ferdinand în tot 
oașul sâ-i facă visită mai întâia lui, Sulta
nului, care e Suzeranul prințului, și numai 
dup’aceea se visitese curtea rusescă și 
eventual alte curți.

*
„Oficiului Reuter* i-se anunță din 

Madras, că un regiment engles a atacat o 
banda de Moplahi, cari în fanatismul lor 
produseră mari turburărl. Au fost omorîți 
peste 100 de Moplahi. Englesii cu tote 
aoestea n'au putut împedeca, ca Moplahii 
s6 atace stațiunile de misionari germani. 
Revolta amenință a deveni seriosă.

Desastrul Italienilor în Africa.
Firul telegrafic ne anunțase erl des

pre desastrul ce-1 suferise armata italiană 
în Afrioa. 6tă aoum unele amănunte :

Generalul Baratieri, comandantul su
prem al trupelor italiane din Afrioa luâ în 
29 Febr. hotărîrea să atace în trei ooldue 
posițiunea [Șoanilor. Colânele acele trei 
steteau sub comanda generalilor Albertone, 
Arimondi și Dabormida, și afară de acestea 
mai aveau și o reservă sub comanda ge
neralului Ellena.

Mai întâiu întră în foo coldna lui Albertone, 
dăr ea nu putu resista lung timp armatei 
dușmane preponderante, și fu silită a-se re
trage. Trupele trimise din colona lui Ari
mondi, cari aveau se sprijinescă pe Alber
tone, nu-șl putură desvolta oum se oade 
puterile. Intr’aoeea Șoanii ataoară în mo
dul cel mai vehement întreg frontul Ita
lienilor, așa încât armata italiană fu cons- 
trînsă a-și părăsi posițiunile.

Pănă aoum nu se scie ce pierderi au 
Italienii, se afirmă însă cu posivitate, că 
oei trei comandanți de coline, generalii 
Arimondi, Albertone și Dabormida, au căcțut 
pe câmpul de luptă. Chiar și comandantul 
reservei, generalul Ellena este greu rănit. 
E temere generală, că și fortărâța Adigrat 
cu mulțimea de proviant aflătore în ea, a 
căcjut în mânile Șoanilor.

In Roma au produs soirile despre 
aoest desastru o iritațiune nespusă. Regele 
Umberto, care se afla în călătoriă prin țâră, 
imediat pleca la Roma și sosi acolo alai- 
tăerl la amecjl. Regele ținu apoi mai multe 
oonsultărl ou miniștri și ou bărbații de 
frunte italianl.

ipiarul „Eopolo Romano11 se miră cum 
de Baratieri a luat hotărîrea de-a ataca pe 
ȘoanI, în posițiunile lor tari, fără de-a aș
tepta ajutor din Italia, și ascrie tot desas
trul poftei de gloriă a numitului general 
comandant. „Don Chisciotte* nu mai voiesce 
să facă neoriminațiunl lui Baratieri pentru 
atactul său nepreougetat asupra trupelor 
regelui Șoanilor, Menelik, ci e din contră 
de părere, că Italienii totuși vor ajuuge la 
isbândă. „Messagero* cjLe, că Baratieri a 
voit să se distingă înainte de sosirea tru
pelor ajutătore din Italia sub comanda ge
neralului Balaissera. „Tribuna*, „Fanfulla* 
și „Esercito Militare* înoâroă de-a ÎDOura- 
gia pe Italienii deprimați și provocă par
lamentul la o acțiune energioă.

In urma soirilor sosite din Afrioa, 
Papa a dat ordin să se amâne liturghia 
festivă, ce avea să se celebreze în biserica 
Sf-Petru din incidentul aniversărei suirei 
pe tron a Papei.

Desastrul lui Baratieri a produs mare 
sensațiă în întregă Europa. Se crede, că 
Italia va trebui să aducă înoă mari jertfe 
pentru repararea acestor pierderi. împăra
tul Wilhelm făcu alaltăerl o visită ambasa
dorului italian din Berlin, Lansa și-l rugă 
să oomunioe regelui Umberto cele mai 
adenci regrete ale sale pentru desastrul lui 
Baratieri.

SC3RJLE OILE9.
— 22 Februarie.

Pertractarea unui mare proces s’a 
început înaintea tribunalului r. din Alba- 
Iulia, în oare figurâză ca aousați vre-o 42 
de Români. Intre aceștia se află d-1 advo- 
oat Rubin Patița, soția d-sale și încă doi 
Români, cari sunt aousați pentru crima 
opunerei contra organelor publice, âr ceilalți, 
între cart și femei, sunt acusațl pentru de
lictul de preamărire. Ca motiv al prooesului 
serveso cunosoutele demonstrațiunl aran
jate în primăvara anului 1894 ou ocasiunea 
reîntorcerei d-lui Patița dela prooesul Me
morandului. Soim, oă ou ocasiunea aoelor 
demonstrațiunl, provocate de însă-șl auto
ritățile looale din Alba-Iulia, Românii au 
fost insultați cu cuvântul și cu fapta în 
modul oel mai revoltător, locuința d-lui 
Patița a fost înoăloată de gendarml și po
lițiști, un Român a fost junghiat la gară, 
alțl mai mulțl bătuți și insultați de plebea 
jidano-maghiară de pe stradă. Pentru in
sulta și maltratarea suferită, Patița a cerut 
satisfacția pe calea legei, tribunalul însă a 
răspuns prin punerea sub aousațiune a 42 
Români. Procesul, oum vedem, e de na
tură forte sensațională. Oa apărător figu- 
reză d-1 advooat Coriolan Brediceanu din 
Lugoș. Pertractarea abia dâcă se va fi ter
minat astăcjl.

Bela Academia. In ședința primă a 
Academiei române D-1 Gr. Tooilesou, emi
nentul archeolog și istorio, a ținut o ins
tructivă disertațiune despre principele Di- 
mitrie Cantemir.

— o—
Noua societate ungară de navigațiune. 

Sâmbătă au sosit în Galați doi inspectori 
ai nouei societăți ungare de navigațiune 
pe Dunăre. AoeștI inspectori au misiunea 
de a crea un serviciu regulat de naviga
țiune looală între GalațI-Brăila și Galați- 
Tulcea. Aoestă societate, al cărei sediu 
central este la Pesta, va pune in ciroulațiă 
pe Dunăre la deschiderea navigațiunei un 
număr de peste 400 șlepuri. Acăstă soire 
are o mare importanță și merită o deose
bită atențiune din partea guvernului român, 
cjioe „Timpul".

— o—
La institutele militare din monarchiă, 

pentru anul șoolastio 1896/97 sunt a se 
ocupa 338 de loouri vacante, dintre cari 
pentru 320 are să se plătescă didaotrul și 
intertența complet său pe jumătate, ăr 18 
loouri sunt scutite de ori ce plată. Cere
rile sunt a-se înainta pănă în 15 ^Maiii o. 
Condițiunile detailate se pot ceti în „Buda
pest Kdz!ony“ Nr. 52.

— o—
Clădirile școlare. Camera română a 

votat în ședința de Luni cu unanimitate 
de voturi proiectul de lege al d-lui minis
tru de instruoțiune, asupra clădirilor școlare.

Manevrele imperiale se vor țină în 
tomna anului ourent în Przemysl, Cuarti- 
rul monarchului va fi în Krasiczyn, în.oas- 
telul prințului Adam Sapieha.

— o—
Un locotenent-niareșal alienat. In 

Budapesta a produs cjdele treoute mare 
sensațiă faptul, că una dintre cele mai cu- 
nosoute persone militare, locotenentele-ma- 
reșal Ioan de Kubiny a fost transportat 
în sanatoriul așa numit al lui Schwarzer. 
Deja de cât-va timp s’au putut observa la 
numitul general semne de alienațiunl, cari 
în timpul din urmă deveniră forte îngriji- 
tore. Se cjloe> griji materiale și datorii 
ar fi oausat starea nenorocită a locotenen- 
tului-mareșal Kubiny.

—o—
Recrutarea în România. Din clasa 

anului 1896 se vor chema sub drapel 21 
mii de tineri pentru armata permanentă și 
cadrele permanente ale unităților cu schim
bul, 382 pențru flotilă și 2.215 pentru că
lărași cu schimbul. Contingentul anului tre- 
out a fost de 14 nii, avem der anul acesta 
un spor de 9 mii tineri la trupa perma
nentă și anume: 1) 6000 tineri destinați 
batalionelor permanente. AoeștI tineri nu 

au figurat anul trecut în cifra permanentă, 
de și se găsesc în aceleași condiții ca și 
ceilalți tineri ai unităților esclusiv perma
nente. 2) Sporul necesitat de crearea a 4 
baterii de artilerie prevăzute prin budgetul 
anului 1896—97. 3) Sporul necesitat pentru 
cadrele bata’ionelor de miliții preveflute 
îu aoelașl budget. Restul tinerilor îns
criși peste aoeștl 23,597 tineri, se vor 
vărsa în trupa cu schimbul a regimentelor 
de infanterie.

—o—
Banca națională. Duminecă, la ârele 

2, s’a ținut în BucurescI adunarea gene
rală a aoționarilor Băncei naționale. Au 
fost presențl 120 aoționarl, representând 
peste 13,000 aoțiunl, adecă mai mult decât 
jumătatea capitalului. Adunarea a aprobat 
bilanțul anului 1895, a descărcat consiliul 
de administrația de gestiunea sa și apoi a 
procedat la alegerea unui direotor în locul 
d-lui Emil Costinescu, a unui censor în 
locul d-lui I. Pr. Dumitresou, al căror man 
date espiră la 31 Deoemvre 1896, și a unui 
alt censor spre a împlini locul rămas va- 
oant prin intrarea d-lui Eugeniu Stătescu 
în minister. Au fost aleși: direotor d-l Emil 
Costinescu cu 1231 voturi, oensor d-1 I. 
Pr. Dumitrescu ou 1221 voturi, âr preșe
dinte al consiliului de censorl, în locul 
d-lui Stătescu, d-1 Mișu Ferichidi cu 1231 
voturi,

— o —
Concert îtelefonic. Direoția generală 

a poștelor și telegrafelor din România a 
dat alaltăsără în BucurescI un concert te- 
lefonio, care a reușit pe deplin. Aoest con
cert a fost aucjit la palat, la locuințele tu
turor d-lor miniștri și la oficiile din orașele 
PitescI, Slatina, Craiova, Brăila, Focșani 
și Buzău. Conoertul a fost instrumental și 
vocal.

—o —
Societatea filarmonică din loo și-a ți

nut ieri săra al II-lea oonoert ordinar, cu 
conoursul oelistului Carol Klein din Buou- 
resol, și a musioei orășenesol. Conoertul 
peste tot a reușit forte bine. Uvertura din 
opera „Donna Dianaw de Reznioek și Sym- 
fonia D-dur de Haydn au fost cântate cu 
totă preoisiunea. D-1 Klein a cântat pe 
violoncel Concertul A-mol de Saint-Saens 
și Serenada de Robert Volkmann, cu des
tulă desteritate, așa încât cu tot dreptul 
pote ocupa locul între artiștii de rangul 
al doilea. Meritul pentru buna reușită a 
concertului se pote atribui dirigentului An
ton Brandner, oare, se vede, îșl dă tote 
silințele pentru de-a ridica prestigiul socie
tății și de-a mulțumi publicul.

—o—
Concert de harfă. Artistul în harfă 

Alfred Kastner, profesor la academia de 
musică din Budapesta și solist la opera 
budapestană, va da în 12 o. un concert 
în sala otelului „Nr. lu. Bilete se pot că
păta în librăria H. Zeidner. Prețul: oerole 
1 fl. 20, parterre I 80 or., parterre II 60 
cr., galeriă 50 cr., entiee parterre 40 or., 
loc de stat, studenții și militarii 30 cr.

—o—
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru, regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz a’e lui Moli. Cutiiori- 
ginale 1 fi. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provinciă se se ceră preparatul lui Moli provedut 
cu marca de contravenție.

Dian Bucovina.
Cernăuți, 2 Martie 1896.

Gratulațiuni la mitropolitul Ciupercovici și 
la archimandritul consistorial Repta.

Sâmbătă la 29 Faur veniseră deja 
mulțl amici și ounoseuțl spre a felicita pre 
nou numitul prelat Ciuperoovicl. Cel din- 
tâiu a fost președintele țărei contele Goess. 
Duminecă venise droiă representanții tutu
ror oficielor și ai corporațiunilor.

Mitropolitul Ciupercovici primi gratu- 
lațiunile în biroul presidial din Residența 
mitropolitană: funcționarii guvernului cu 
oontele Goess în frunte, Dieta țării era re- 
presentată prin baronul N. Mustață, pri
marul Cernăuților Cochanovschi cu vice- 
primarul Dr. Tabora și consilierii comunali 

Beo și Furth, majorul Peliohy în numele 
archiduoelui Peter Ferdinand Salvator, Con- 
sistoriul și clerul din Cernăuți cu Calinescu 
în frunte, senatul academic, colegiul profe
soral al facultății teologice condus de rec
torul magnific Em. Popoviol, epitropia ca
tedralei, Schmidt, oanonicul rom. oat. Kos- 
tesoki, protopopul gr. cat. ruten și Kaspa- 
rowicz protopopul arm. catolic, presbiteriul 
evangelic cu pastorul Fronius, comuna is- 
raelită cu rabinerul țârii Dr. Rosenfeld și 
vice-președintele Baltinester, funcționarii 
tribunalului țârii cu președintele Wessely, 
funcționarii direcției bunurilor cu directorul 
Wislocki, funoționarii proouraturei financiare 
cu Dr. Korn, funcționarii poștei cu direc
torul Posch, profesorii școlei reale cu con
ducătorul Tarnowiecki, profesorii gimnasiu- 
lui cu directorul consiliului Clanser, corpul 
didactic dela pedagogiu ou consilierul Iso- 
pescu, corpul didactic al școlei gr. or. cu 
directorul Litveniuc, camera de comerciu 
cu președintele Laugenhan, școla de me
seria și museul cu directorul Romstorfer, 
societatea „Concordiau și societatea pentru 
cultura și literatura română, societatea ru- 
tână „Narodna rada“ condusă de cătră 
deputatul distal Tyminski, care a gratu
lat și ’n numele Rutenilor, epitropia și co
muna din Horodnioal de sus cu autistele 
Zub și mulțl alții.

Aoeștia toți, după-ce i-au gratulat lui 
Ciupercovici, s’au dus la loouința archi- 
mandritului și profesorului universitar1 Vla- 
demir de Repta și i-au gratulat dorindu-i 
și la mai mare.

Au sosit și multe telegrame din pro
vincie dela cunoscuțl, amici nâmuri și pro
topopi în numele preoțimei lor supuse. 
Aparatul telegrafic nu putea primi tote te
legramele, âr oursorii îșl căsneau picidrele.

Archimandritul Calinescu felicita pe 
Ciupercovici mai întâiu în numele Consis- 
toriului și apoi în numele clerului și-a lu- 
menilor, mulțămind lui Dumnerjeu, că s’a 
îndurat de-a luat doliul de pe archidiecesă, 
denumindu-1 Maiestatea Sa de mitropolit. 
Era frumosă vorbirea și toți entusiasmațl. 
Mitropolitul Ciupercovici adânc mișcat 
mulțămi pentru gratulare și promise că va 
jertfi tote puterile sale spre-a îmbunătăți sortea 
preoților, a văduvilor și-a orfanilor de preoți'. 
Un viu „sâ trăâscă“ și „muohaja lita* răsu
nară prin halele Mitropoliei.

Corul seminarial cântă apoi „Mulți 
ani*. Tot așa a fost și la arohimandritul 
VI. Repta.

Aici dau pe scurt câte-va notițe din 
biografia acestor doi bărbați:

Arcadie Ciupercovici, născut la 26 
Aprilie 1823, și-a făcut studiele ou esce- 
lințâ, la 1847 a fost administrator la To- 
porâuți, la 1848 paroch în Oernauca, la 
1854 paroch în MileșâuțI, pe unde înființa 
școle: La 1866 egumen la Putna. La 1870 
locotenent de president îu deputăția dis
trictuală a Rădăuților, la 1873 deputat în 
dietă, la 1878 archimândrit, la 1878 con
silier oonsistorial, la 1878 oive onorar al 
Rădăuților, la 1880 vicar general al Archi- 
dieoesei și mitrofor. Dela a. 1885—1891 
deputat ai colegiului I marilor proprietari 
în camera imperială. La 1895 era sâ fiă 
sânțit episcop, der muri Silvestru și acuma 
el deveni Mitropolit. — Este membru ac
tiv și onorar al tuturor societăților din țâră.

Vladimir de Repta, profesor de exe- 
gesa la faoultatea teologică din Cer
năuți, născut la Banila moldovenescă, a stu
diat în Cernăuți gimnasiul, studiile acade
mice și le-a perfecționat pe la universitățile 
din Viena, Bonn, Miinohen, Ziirich. A fost 
prefect seminarial, nici când inourat, la 1873 
profesor la teologie, la 1875 profesor da 
universitate, la 1885 ieromonaeh, la 1886 
protesincel, la 1890 archimandrit. Silvestru 
când l’a sânțit i-a spus: tu ai si fii de grabă 
mitropolit, de aceea te fac archimandrit. A 
fost inspector școlar al districtului Cernău
ților dela 1876—1896 membru în comisia 
esaminătore pentru teulogiâ, deoan în anii 
1878/79, 1885/86, 1888/89 și de present 
decan; în 1883/84 rector magnificus. Cunos
cut ca scriitor pe terenul teologic: „Psy- 
hologie ia ihrer Bedeutung fiir die Wec- 
kung, Pflege, und forderung des religiosen
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Lebens44 1888 și „Religiose Sitten, gebrăuche 
und Gewohnheiten in ihrer Bedeutnng fur 
die Eutevicklung der Cultur44 1888, — atât 
nemțesoe cât și românesoe tipărite.

Dâe Domnul, ca să se împlinâsoă do
rințele, ce le avem dela acești doi bărbați.

Că’etorescu.

Academia Română
Sesiunea generală din anul 1896.

Programa lucrărilor.
1) Raportul seoretarului general des

pre activitatea Academiei în 1895—96. 2) 
Alegerea comisiunei pentru esaminarea lu
crărilor făcute în 1895 — 96. 3) Alegerea 
comisiunei financiare pentru ceroetarea 
compturilor pe 1895—96 și pentru forma
rea budgetului pe 1896—97. 4) Completa
rea comisiunei premielor anuale prin con- 
Urmarea d-lui Gr. Ștefănescu, ales proviso- 
riu la 3 Noemvre în locul răposatului Dr. 
D. Brândză. 5) Completarea Comisiunii 
Premiului Statului Eliade-Radulescu pentru 
„Botanica poporală română eto.44, alegându- 
se un membru în locul răposatului Dr. D. 
Brândză. 6) Decisiune asupra acoeptării 
donațiunii testamentare a răposatului loan 
Agaricl. 7) Raportul Comisiunii însăroinate 
eu împărțirea cărților didactice din Fondul 
Ioan Fătu, în 1895. 8) Alegerea Comisiunii 
însărcinate cu distribuirea cărților didaotice 
din Fondul loan Fătu, în 1896. 9) Rapor
tul Comisiunii permanente a bibloteoei pen
tru anul 1895. 10) Cestiunea divisibilității 
premielor Academiei, amânată la 21 Martie 
1895. 11) Raportul Comisiunii Fudanțiunii 
Adamaohi. 12) Raportul Comisiunii Funda- 
țiunii loan Otteteleșanu. 13) Raportul Co
misiunii însărcinate cu esaminarea lucrări
lor făcute în 1895—96. 14) Disoursurile de 
reoepțiune ale d-lor membri Gr. G. Tooi- 
lesou, Sp. Haret și I. M. Moldovanu. (Art. 
'25 Stat., 63 Reg.) 15) Regularea fondului 
Dr. Anastasie Fătu. 16) Determinarea 
subiectelor pentru concursul Premiului 
anual Adamachi, de 5.000 lei. (Art. 2 Reg. 
Adam.) 17) Determinarea subiectului pen
tru concursul Premiului Lazăr, de 5.000 
lei din 1901. 18) Raportul Comisiunii fi
nanciare asupra compturilor pe 1895—96. 
19) Raportul Comisiunii însărcinate ou cer
cetarea publicațiunilor presentate la Pre
miile anuale Năsturel-Herăsou de 4.000 
lei, Lazăr de 5.000 lei, și Adamaohi de 

•5.000 lei, pentru 1896. 20) Raportul Comi
siunii însărcinate cu cercetarea lucrării 
presentate la Premiul Alexandru loan 
Cuza de 10.000 lei, asupra subiectului: 
„Istoria Românilor dela Aurelian pănă la 
fundarea Principatelor14. 21) Raportul Co
misiunii însăroinate ou oercetarea manu
scriptelor presentate la Premiul Eliade-Ră- 
dulesou de 5.000 lei, despre „Botanica po
porală română, eto.44 22) Deoisiune pentru 
Premiul cincenal Alexandru Ioan Cuza de 
-6.000 lei, din 1901. 23) Alegerea Comi
siunii pentru esaminarea publicațiunilor, 
cari se vor presenta la Marele Premiu 
Năsturel-Herăscu de 12.000 lei, și la Pre
miile anuale Eliade-Rădulescu de 5.000 lei, 
.și Adamaohi de 5.000 lei, pentru 1897. 24) 
Alegerea Comisiunii, care va esa.mina lu
crările ce ss vor presenta la Premiul Lazăr 
'de 5.000 lei, despre: „Studiul vinurilor din 
România44. 25) Alegerea de doi membri ai 
Academiei în locurile vacante în Secțiunile 
istorică și soientifică. 26) Alegeri de mem
bri onorari și corespondenți. 27) Eormarea 
budgetului pentru anul 1896—97. 28) Ale
gerea Președinților și Viee-Președinților 
■Seoțiunilor pentru 1896—97. (Art. 15 Sta
tute.) 29) Alegerea Delegațiunii pentru 
1896—97. (Art. 15 Statute). 30) Raportul 
Secretarului general asupra lucrărilor se
siunii generale din 1896.

*

Raport asupra lucrărilor făcute îu anul 
1895—96.

La începutul raportului, pe oare vi- 
l’am presentat la desohiderea sesiunii tre
cute, constatăm ou bucuria, că pentru în- 
tâia-6ră dela reorganisarea Academiei în 
1879, se deschidea o sesiune generala, fără 

•ca Secretarul D-vdstre general să fiă obli- > 

gat a vă reaminti perderea vre-unui coleg 
din acestă instituțiune.

Nota veselă, cu oare v’am salutat în 
anul treout, a dispărut însă repede, pen- 
tru-că dela închiderea sesiunii precedente 
Academia a perdut doi dintre membrii ei 
activi, Dr. D. Brândză și. A. Odobescu, și 
unul onorar, H. Baillon.

D-rul D. Brândză, unul dintre oei mai 
tineri membri ai Aoademiei, a înoetat din 
viâță la 3 August. Delegațiunea și membrii 
Aoademiei aflători în Capitală, dureros 
atinși de aoâstă neașteptată mârte, s’au 
strîns cu toții în jurul mormântului neuita
tului și prea iubitului Coleg. D-rul D. 
Brândză a fost, precum toți soiți, unul din
tre bărbații învățațl — rari, mai ales la 
noi — a căror întrâgă vieță, cu tâte pu
terile de activitate, sunt consacrate culti
vării și desvoltării unei soiințe, oare le este 
soumpă. Așa a făcut D-rul Brândză pen
tru sciința Botanicei, pe care a iubit’o mai 
presus de tâte, al oărei adevărat întemeiă- 
tor a fost în aoâstă țâră. Prin cercetările 
lui, a pus fundamentele largi și seridse 
pentru ounâscerea vegetațiunii României. 
Numai o mică parte din resultatele acestor 
cercetări au fost publicate în ouuosouta lu
crare Prodromul Florei române și în alte 
câte-va mai mici. Pentru a aședa studiul 
Botanicei în România pe base sigure și 
durabile, D-rul Brândză, ou un zel și o 
stăruință uimitore, a adunat neprețuitele 
ooleoțiunl cari f'ormeză bogăția Institutului 
botanic, oare erășl este întreg opera zelu
lui și stăruințelor lui. D-rul D. Brândză va 
rămâne oa unul din părinții sciinței româ- 
nescl și numele lui va fi tot-deuna cu ve- 
nerațiune amintit de toți aoei, cari se vor 
ocupa cu desvoltarea sciinței între Români.

Alexandru Odobescu a luat o însemnată 
parte la desvoltarea și organisarea Aoade
miei. Bărbat înzestrat eu o inteligență 
alesă, îmbogățită ou multiple cunosoințe, 
mai ales în archeologia olasică și în antici- 
tățile românesol, el a fost mulțl ani unul 
din membrii oei mai activi ai Academiei 
Române. Din studiul vechilor ohronicarl 
români și al antioităților naționale, Odo
bescu și-a oreat un stil arohaio, oare a fost 
aprețiat mai ales în câte-va novele istorioe 
scrise de densul. Ounosoințele sale de ar
cheologia olasică s’au răspândit prin scrieri 
ca Istoria aroheologiei și prin lecțiunile, pe 
cari le făoea la Universitatea din Bucurescl. 
Ast-fel, Odobesou pote fi eu drept cuvînt 
considerat oa fundatorul studiilor archeolo- 
gioe în țâră. Odobesou a încetat din viâță 
la 10 (22) Noemvre. Membrii Aoademiei 
au asistat la ceremonia înmormântării și d-1 
Vice-Președinte Gr. G. Tocilescu a rostit 
ouvântarea funebră în numele Instituțiunii 
nostre.

La 7 (19) Iulie, a înoetat din viâță la 
Paris d-1 EL. Baillon, membru onorar al 
Academiei. Baillon a fost unul din părinții 
Botanicei moderne, a fost maestrul admirat 
al regretatului nostru coleg Dr. D. Brândză. 
Publicațiunile lui botanice și leoțiunile lui 
îi câștigaseră un nume meritat între prin- 
oipii sciințelor ai aoestui seool.

Aici este looul să amintesc, că Aca
demia a adus omagiele ei la mormântul lui 
L. Pasteur. Pasteur n’a fost membru al 
Aoademiei Române; a fost însă de fapt 
unul dintre oei mai glorioși omeni ai soiin- 
ței, și ast-fel de fapt activitatea geniului 
său a răspândit lumină asupra activității 
tuturor Academiilor și iustituțiimilor sciin- 
țifice ale omenirii. Din aoestă oausă, Dele
gațiunea a esprimat condolențele Aoade
miei familiei lui Pasteur și s’a asooiat Ja 
subscrierea pentru ridioarea unui monument 
în orașul de nascere al nemuritorului om 
de soiință.

(Va urma.)

Statistica sanitară pe anul 1894.

(Urmare.)

E dureros a constata după lucrarea 
doctorului Felix, oă în România sunt co
mune, unde ămenii îșl stempără setea din 
gropi, numite „băuturi14, umplute ou apă 
de ploiă, care in decursul vremii se clo- 
oesee și devine un cuibar de miliarde de

microorganisme. Sunt de plâns bieții omeni! 
Și ar fi oea mai de căpetenia datorință a 
statului, oa să pună odată în luorare pro
iectul pentru sfredelirea fântânilor artezice, 
despre care — decă nu mă înșel — a fost 
mai de multe-orl vorba ou privire la Bă
răgan. In Ungaria s’au oonstruit în anul 
din oestiune 231 fântâni artezice și 281 
fântâni adânci, ce e drept aprâpe esolusiv 
pe spesele oomunelor. In România comu
nele rurale sunt slăbuțe, nu pot risca sume 
mai mari, trebue neapărat să le vină sta
tul în ajutor. Construirea astorfel de fân
tâni ar aduce ou sine, oă țăranul capătă o 
apă de băut bună, oă „băuturile44 ar de
veni superflue, s'ar delătura — ourățind 
totodată și aerul de o mulțime de miasme.

Combaterea pelagrei, oare dă Ro
mâniei o mulțime de alienați, e o oestiune 
sanitară greu de resolvat, oăol ea e tot
odată și o oestiune economică. Nu e destul 
să spui țăranului, oa să nu cultive porumb 
acolo, unde nu se pâte cooe în tot anul, 
și să dai ordin, ca porumbul umed să se 
usce în ouptore: „Z?e&we să-l instruim, să-i 
înlesnim cultura cerealelor superiore și a al
tor plante*, (Rce Dr. Felix. In adevăr, dâoă 
statul și reuniuni sooiale ar împărți -între 
țărani grâu de tdmnă, săcară și cartofi oa 
sămânță, și i-ar sili apoi să le cultive an 
de an, pe lângă oă s’ar combate cu efect 
pelagra, s’ar faoe și un progres economic- 
cultural.

Mai amintim din cartea d-lui Felix 
cestiunea alcoolismului, care și la noi e 
tot așa de ar$ătore oa și în România, pen- 
tru-că se lățesoe mereu. Consumarea abu- 
sivă a băuturilor spirtuâse „vatămă grav 
viața fisică, morală și intelectuală, prosperi
tatea poporului*. Trebueso deol căutate căile 
și mijlooele, cum s’ar pută cembate mai 
ou înlesnire. ,

Dr. Felix trece în revistă berea, vi
nul, rachiul, spirtul rafinat și brut, basa- 
maoul, respective efectul acestor băuturi 
asupra organismului, amint9sce monopolul 
spirtului etc., și ajunge la conduși unea, oă 
monopolul cârciumelor ar fi cel mai bun mij
loc pentru combaterea abusului de alcool. 

(Va urma).

SOIRI ULTIME.
Bucuresci, 4 Martie, fiarele opo- 

aiționale anunță, că Aurel Popovici, 
unul din cei trei „esilați44 a adresat 
o scrisdre lui Eugen Brote, prin care 
declară, că rupe de aci înainte ori 
ce lelațiuni cu acesta.

NECROLOG. Cu inima frântă de du
rere aducem la cunoscința consângenilor, 
amicilor și ounoscuților, oă prea iubitul 
nostru soț și tată, Iosif Fincu, fost proto- 
pretor., în servițiu de notar al ceroului 
Deda în etate de 66 ani și în al 25 ferioitei 
sale oăsătorii, după grele suferințe, împăr
tășit fiind ou ss. sacramente în 1 Martie 
n. o. la 1 oră p. m. și-a dat nobilul su
flet în mânile Creatorului. In defunctul fa
milia a perdut pe cel mai scump tesaur 
al lor, âr Românii din cercul Dedei un 
bun și înțelept stîlp.

„Dormi în pace suflet blând!44
Deda, 1 Martie n. 1896.
Anastasia, ca soțiă; Ioan, Victor și 

Carolina, ca fii.

ÎH VEfâSE.
Răsbunarea (le sânge la Arabi. La 

Arabi de mai mare vadă se bucură aceia, 
cari omoră mai mult. Piuă la etatea de 
15 ani ei învață a sci, oe însâmnă răsbu- 
narea familiei, ura personală și ura față 
de Creștini. îndată ce băeții Arabilor au 
împlinit 15 ani, ca semn, că educațiunea 
lor e finită, într’o seră se adună vecinii 
în coliba unde se află băiatul, care a îm
plinit 15 ani, și după ce bătrânii, cari șed 
cu toții în colibă în jurul focului, îi repetă 
băiatului mai multa despre răsbunare și 
despre ură contra Creștinilor, plecă cu toții 
îndărăt acasă. Băiatul îșl caută acum un 
loo în colibă unde să se culce, âr tatăl său 
îl loveBoe cu p’ciorul, numindu-1 nemernic

și leneș. Băiatul, care nu pricepe, oe în
semnă acâsta, rogă pe tatăl său să-i es- 
plice lucrul. Atunci tatăl său îi arată un 
pistol, ce stă acățat de o grindă în colibă, 
alăturea cu un pumnal. La acâsta băiatul 
sare spre tatăl său și-l sărută cu respect 
pe frunte. Tatăl e fericit și mândru de un 
așa fecior, în oare speră mult, îi porun- 
cesoe să ședă lângă el (tatăl său) și îi cjice: 
— „Te-ai depărtat tu vre-odată noptea din 
colibă fără să te văd eu ?“. Băiatul măr- 
turisesoe atunci, oă el are o amantă; și că 
el mergând la dânsa de câte-va ori a fost 
în pericol să oapete un glonț în cap. — 
„Asta însâmnă ceva44, răspunde tatăl, „der 
totuși nu-i destul. Tu esol acum mare, și 
mie mi-e rușine, când vecinii te numeso 
micuț. Tu trebue să le arăți, oă esol băr
bat.44 — „Tocmai aoeea doresc și eu44, re
plică băiatul, „dâr noptea e prea întune- 
cosă și mie mi-e frică se âmblu numai 
singur44. — „Prima dată, nu vei merge sin
gur. Iațl armele, lapădă-țl de pe tine tur
banul, pentru-că e prea alb și legă-țl bine 
cămeșa ou oingătorea44. Pănă când băiatul 
face ceea ce ia spus tatăl său, acesta merge 
într’aceea la coliba unui amic și-i cjice: 
„Feciorul meu stă gata44. Mamele plâng 
fiind-că se tem de nereușită ori de vre-o 
nenorocire, der tatăl băiatului le oă
un om precaut și curagios va fi lângă tî- 
nărul întreprindător. Tote se pun la ordine, 
și pe la 10 ore, când noptea e mai întu- 
neoosă și afară plouă de varsă, trei per- 
sâne se furișeză printre colibe, îmbrăcațl 
în cămeși surii de colorea pământului. Fiă- 
care are la sine sub haină câte-un pistol 
și un pumnal. Pe cap pdrtă câte-o căciulă 
suriă și sunt desculți. Ei perourg tăouțl 
câmpurile și atunol se opreso. oând văd 
focul din tabăra inimicului, apoi îșl puu 
ochiul pe o grupă de 10 pănă în 12 coli bl, 
cari sunt aședate lângă-ola’tă în formă de 
cero. Pe terenul din mijlocul acestor oo- 
libl se află turmele, er pe din afară și 
ÎD&intea fiă-cărei colibl păzesc cânii. In. 
acest grup de colibl numit Duar locuesce 
un om, carele a omorît pe tatăl, pe moșul, 
ori pe altă rudeniă al vre-unuia dintre 
acești trei individl, cari se apropiă și aceștia 
acum voeso să-i i-a omorîtorului vieți. Fo
cul se stinge pe încetul, și totul dorme, 
afară numai de câni. Gonduoătorul aoestei 
bande mici scie, că la anumită oră, cânii 
adorm din causa oboselei și aștâptă numai 
momentul bine-venit. Ei îșl mai pun ar
mele în ordine, se târăsc pe fole și se 
apropiă în linisce. Conducătorul îșl desig- 
neză coliba, dâr cătră ceilalți doi tinerț 
nu dice nimic decât:

— „BăețI, fiți bărbați!44 Ei se târăsc 
pănă la gardul, care încunjură Duarul. 
Locul pe unde ies și întră vitele e închis 
cu spini. Gonduoătorul șoptesce soților 
săi: — „Nu vă mișcațl de aci, pănă ce 
nu veți aucji cânii lătrând de cealaltă par
te, der atunol să vă grăbiți!44 El să întor- 
ce apoi și târându-se pe fole, se duoe în 
jurul gardului pănă-ce ajunge de cealaltă 
parte opusă, aci se ridica puțin, începe a 
tuși, și atâta ajunge. De-odată începe un 
câne a lătra, și ceilalți câni alârgă cu to
ții în partea de unde se aude lătratul. In- 
tr’acestea? cei doi tineri delătura cu pre- 
oauțiune spinii dela ușă. Coliba designată 
e deja aprope, îșl vârăso capul înlăuntru și 
asoultă. Totul e liniștit, toți dorm. Aci 
dorme femeia, acolo băeții. Stăpânul dor
me cruoiș înaintea ușei, și are un pistol 
sub cap, și un iatagan lângă el. Băiatul, 
pe oare noi îl cunoscem de mai sus, deja 
a dispărut în lăuntrul colibei; în întune- 
reo el nu pote vede pe inimicul său, ci 
numai îl aude resuflând și se țărăe spre 
el. Aci e capul lui; o bubuitură de pistol 
răsună și totul s’a finit. O oră mai târtjiu 
toți trei omorîtorii horcăesc în oolibile 
lor. In diua următore băiatul e decherat 
de bărbat și are și el dreptul de votare 
în adunări. Omenii din societatea, în care 
a întrat, vorbeso ou respect despre el, și 
o fată frumosă e răsplata pentru fapta sa.
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Cursul la bursa din %Fâena
Din 4 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% • ■ • 
Renta de cordne ung. 4°/0 ■ •
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/20/ 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurî din 860 ....................
Aoții de ale Bănoei austro ungară 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit

122.10
99.— 

124.- 
101.65 
121.40
96.80
96.25 

157.— 
143.— 
101 15 
101.15 
122.25
146.75 
990.— 
418 50
378.75

Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de oorâne austr. 4%. .
Sote italiene.............................

9.57
. E8.9772
. 120 75
. 47.821/2
. 101.55

42.50

PUBLICAȚIUNE.
Pentru edificarea unui grajd de 

lemn în două despărțeminte cu un 
șopron pentru cară în stupinile Bra
șovului se va ținea licitațiune mi- 
nuendă Luni în 4 (16) Martie 1896 
la 10 6re înainte de amiacji în can-

celaria Eforiei scdlelor centrale ro
mâne ort. rea. Edificiul gimnaaial 
suburb. ScheiQ groverî.

Planul de edificare precum și 
condițiunile licitațiunei se pot vedea 
în cancelaria sua arătată.

Brașov, 19 Febr. (2 Mart.) 1896.

Budapesta-Predeal

semenat,

de

Din 5 Martie 18S6.
Cursul pieței Brașov. J

Banonote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orî Cump. 9.54 Vend. 9.57
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.67
Ruble rusescl Cump. 1.25 Vând. 1 27
Mărci germane Cump. 58.90 Vend. 58 97 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.25

Semente de tr’ifoiw fosil
9 9 *

doue-ori curățit, mohor (cuscuta), apoi 
Lwțeimă veritabilă francesă, 

seu sfecle de Oberndorf,
Naps' sOu sfecle Mamuth, 
Linte de
NBazere de semenat.

Oferă cw prețuri ieftine:
Martin Fromm, 

Brașov, comerciu cu producte 
și proprietar de moră.

Tren 
de 

persân.
I r 
lîo^

11.21
1.33
3.42
3.58
4 38
5.20
5.43

Tren 
accel.

9.07
9.37

10.37

MW

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli 8
Veritabile numai, deeă fiăeare cutia este proveifută eu marea de W1 

aperare a Iui A. JVIolI și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- /V4 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- w 
mach, constîpațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. 'Mf

FrawzbB'aMBîtwem și sa»®e a lui IfciL 
ViCi-i-J-'shiiji niimoi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu cf VUrlLdUIlU IlUmdl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de răcălă. G 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. {V

Apa de a Im
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și a 
adulțl, asigureză bcestă apă de gură conservarea sănătdsă și mai departe a dinților. Pre- *. 
țul sticlei provegute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. Z

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. WLL, Q 

c. și r. fnrnisor al curții imjeriale Viena, Tuchlanben 9 x 
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală. W

La deposite să se căra anumit preparatele provefyute cu iscălitura și marca w 
apărare a lui A. MOLL. y CJ

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și r 
Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &, A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz , 

Geisberger. 2—52 8
ZL4Z ® r s u. 1 trenurilor

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 3 Octombre 1895
Gliftrișii — Turda

Tren 
de

TrenTrenii
mixt, poxsdn. tt00el-

Tren
de . w 

persân. mixtu

Trend Tren
accel.

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
125
1.43
1.52
2.18
2 40

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

3.55 11.—
4.40 12.26
5.10 111

12.00 8 30

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

pl.

I
Y

sos.ț 
pl.w J

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.381

9 09

9.42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3.01
3 31
9.30

pl.

}

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Cinoia . .
B -Huiedin 
Ghârbău .

Olușiu .

Apahlda 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vînțul de 
Aiud

t

SUS

Teinș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișora . 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feldiora

Timiș . .
Predeal 
Bueuresol .

sos.
A

{pl- 
ls08.
A

A

(pl.
IsOi.

I
cpl.

1.55
7.-
3.27
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

aflO
rfj XS* ->

6
8
o o

O
xs*

a “ 
V -

cC 
a s

53
~7l)T

6.—
5.11

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2M1
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

Tren
accel.

I
7.20
1.50

11.44'
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

Trenii 
de 

persân.

trenu 
de 

person.

trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
do 

persân.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
de 

person.

7.08
6.39

5.23 
tr.mixt 

^L48
4.23.
3.-’
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54 
------ i

6.25
8.10

“L43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
18.37
7.37
7.-
6.45
6.27

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.21
10.41 Îl Ghiriș

Turda î 5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

7 30

6.56
6.54
6.41
6 20
■^53
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
de 

porsdn. 

"9D8
8 28
8.01

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

©®pșa-mică, — SâBsiiu — Avrigii — STăgârasu

3.15|

trend 
de 

persân.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trend
mixtu

Cueerdea — Oșorheiu — Begîi.-săsesc.
Trenii 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 < p pl. Cucerdea . • 80S. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșfi. . 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 C pău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43
507 10.27 5.26 11.11 sos. 1 J pl- 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl. j Oșorheiu . • Isos. 9.20 5.04 10-
7.19 12.21 7.19 Y 80S. Regh.-sâ8.. . pl. 4 k 7.49 3.25 8.25?

însemnate in stânga stațiunilorNota: Orele 
insemneză, 6rele de nopte.

trenu 
deTren

mixt persân. mixtă

1
4 45
6 35 1.03
7.01 1.25 

în totă

A £
w™ 50CD(D

ÎL34

trenu trenu
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

person

trenu 
de 

persân,

I,

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

Y

pi.

SOS. ■)
pl. J

|sos.
I

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu . .
Avrig . .
Făgăraș

sos.

p).

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 Ș1 

în totă

5 £
CD -c+-

S3 -CD

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

Simeria (PisID-Hunedora

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

trenu 
mix ții

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

4.—
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

trenu 
mixtu

7.36
6.06

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Simeria .
Cerna. .
Hunedora

ști

6.46
5.49

Brașov 
Zerne^ti

Aradu . .
Vinga . . 
Timișora . 
Segedin . .

£ 3 
o °

#3 «a s- e ș ■» IL at aS <t» ș
? 9.10 4.20 S3»
|10.28 5.35
£T2 41
s' 1.54 
| 3.02

-o- -

s§ 3.41 
»■ 4 55 o $

6.20
7.08
8.01
1.26

11.30 5. r

12.47 6.14
2.05 7.39 4 b
7 38 12.33

trend
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

1.29
12.05

trenu 
mixtu

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelicti . . 
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința . .
Ș.-Măghiăruș ' 
Bistrița . .

trenii
mixtu

pl. Sibiiu . sos.
„ Selemberk „ 
r Cisnădie pl 

sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

10.55
10.-LJ

8.15
5.59

S 10.43 . 3.44
1 9.42 2.40
1
1

8.20 1.12
5.-

SigMsâra—©doHaeisa-seceiesc.

7.10
6.57
6.36| 8.46

9.20
9 07

tienu 
mixtu

I trenu
mixtu

trenu 
mixtu

tronu 
mixiu

trenu 
mixtu

3 22 11.08 iSighișora . . . 9.51 5.32
1 4.14 11.48 Hașfaleu . . . 9.02 4.54
j 6.20 1.59 Odorheiu-secnesc. 7.15 3.-

jos în sus. — Numerii încuudrați cu linii mai negre


