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Condeiul simbriaș.
VII.

Decă este revoltător a vede, 
cum loan Slavici cu „Tribuniștii" 
săi se laudă, că numai ei au tost și 
sunt adevărații depositari și păzitori 
ai tradițiunilor dinastice ale popo
rului român din Ardeal, denunțând 
tot-odată pe toți ceilalți ca anti-di- 
nasticl*/  atunci nu mai puțin re
voltător este a privi, cum Slavici 
se presență înaintea „mulțimei" ne- 
pricepătăre ca copil de țîță al ră
posatului Mitropolit Șaguna, voind 
a-șl acoperi cu politica acestuia ne
trebniciile condeiului seu venal, și 
cum alergă el după umbrele lui Ko- 
gălniceanu și Ion Brătianu, închi- 
nându-se lor și invocându le, ca se 
pledeze în favărea nemernicei cause, 
ce-o representă acțî tovărășia lui 
bancrotă.

*) Poporul (ardelean), era cuprins de 
însuflețire, când a vădut, că (în „Tribuna") 
se păte scrie în românesce și așa ca el se înțe- 
ligă cele scrise" (pag. 33;.

Nu seim, decă Mitropolitul Șa
guna a văcjut cândva în viața sa pe 
Ioan a lui Sârbu-cojocarul din Șiria, 
der decă Par fi și zărit vr’odată un
deva, cum ar fi fost cu putință să-1 
bage în sâmă, când Slavici însu-șl 
recunăsce, că încă și cjece ani după 
mortea lui Șaguna, densul și cu prie
tinii sei „erau omeni nebăgați de 
nimeni în semă“? (pag. 21).

Dăr acest om, care pretinde, că 
a crescut la școla Mitropolitului An- 
dreiu, datu-și-a măcar silința de a 
studia activitatea politică a acestui 
archiereu ? Am văcțut, cum confundă 
faptele lui dela 1865 cu cele dela 
1867 și cum din tăte nu înțelege 
nimic.

Dâr peste „șcăla lui Șaguna" 
Slavici trece mai iute, căci pe el îl

*) „Crescuți la școla Mitropolitului 
Andreiu noi ...am ajuns să ne facem un fel 
de religiune din tradițiunile dinastice ale 
poporului, din care am eșit. Trăiam însă 
în continuă atingere cu omeni, oarl luau 
acâstă religiune a nostră drept o aberațiune. 
(„Tribuna și Tribuniștii" pag. 20). 

preocupă mai mult legăturile, ce 
dice, că le avea la Bucuresci și „po- 
sițiunile“ și lefurile, ce-i erau „asi
gurate" acolo, aci de cătră unii, aci 
de cătră alții dintre „binevoitorii" sei.

Sunt mișcătore scenele, ce ni-le 
istorisesce: cum „într’o bună dimi- 
nâță“ — „domnul" Mihail Kogălni- 
ceanu („marele" literat titulâză și 
pe răposați cu „domnul") „l’a pof
tit la dejun", ăr câtva timp în urmă 
Ion Brătianu „i a trimis vorbă, că 
doresce să-l jvadă", ambii „cu scop 
de a-l mustra, pentru-că face înțe
legerea între frați peste putință"; 
și cum „ca sd se apereu, Slavici li-a 
esplicat, că el cu prietenii săi se 
află „în concordanță cu sentimen
tul comun al poporului", și astfel 
„i-a câștigat cu totul".

Kogălniceanu — ne spune dân
sul — a devenit de atunci cel mai 
zelos dintre cetitorii „Tribunei", er 
despre loan Brătianu scrie:

„De aici înainte lucrarea nostră era 
una dintre bucuriile bătrânețelor lui loan 
Brătianu, eră noi, cei ce mai înainte nu-1 
cunoscusem, decât după cum dușmanii lui 
ni-l present™, am intrat în renduriie oelor 
mai călduroșl admiratori ai lui“. (pag. 35.)

Apoi ce „literat român" e loan 
Slavici, care între 1884—1886 «’a 
cunoscut din scrieri și fapte pe bărbații 
istorici ai Românilor: Brătienii, Ko- 
gălnicenii, Câmpinenii și alții?

Șepte ani și mai bine după vic
toriile armatei române dela Grivița 
și Plevna, ce s’au săvârșit cu con
lucrarea lui loan Brătianu, care a 
stat atunci în fruntea guvernului ro
mân, loan Slavici cu „Tribuniștii" 
săi nu cunosceau pe acest însemnat 
bărbat de stat al României, decât 
„după cum dușmanii lui li-1 presen- 
tau" și a trebuit ca însu-și Brătianu 
să chieme mai întâiu la sine pe di
rectorul „Tribunei" Slavici și să-l 
mustre, pentru ca ei să’l cunăscă și 
să’l admire!

Ba mai mult. Slavici și com- 
paniă ne dovedesc în broșura lor 
aprbpe pe fiă-care pagină, că nu 
cunosc și nu vor să cunăscă nici pe 
ămenii istorici ai Românilor ciscar- 
patini, nici pe bărbații fruntași ai 
acestora din generația mai vechiă 
încă în v eță „decât numai după cum 
dușmanii lor îi presented.

Și acești bmeni au nerușinarea 
de a se afișa ca „cei aleși" în sînul 
poporului român ardelean, și a 
afirma, că ei ne au învățat pe noi 
Ardelenii să simțim, să scriem ro- 
mânesce*)  și „să avem credință în 
viitorul frumos al neamului româ
nesc".

Nu seim ce ideă îșT va fi făcut 
răposatul loan Brătianu despre „con
cordanța", în care s’afla publicistul 
I. Slavici „cu sentimentul comun al 
poporului român ardelean", când a 
cetit în „Tribuna" dela 1865, că abo- 
nații ei au refusat ffiia, pentru-că 
Slavici a apărat întrînsa cunoscuta 
espulsare a celor 6 Români ardeleni 
din România, der de sigur că în 
inima sa a detestat acel condeiu, 
care a avut trista îndrăsnelă a lăuda 
acea măsură în mijlocul poporului 
ardelenesc. A ne îndoi în acăsta, ar 
însemna a trage la îndoielă senti
mentele nobile și generăse ale ma
relui patriot român, care a declarat 
atunci în audul țării, că numai cu 
inima sfâșiată s’a decis a subscrie 
decretele de espulsare.

A trebuit dâr se se revolte 
simțul românesc în loan Brătianu 
ca și în Mihail Kogălniceanu, ca și 
în toți Românii de inimă, dela noi 
și de dincolo de Carpați, când au 
înțeles, că Slavici se bucură în 
„Tribuna", împreună cu dușmanii 
neamului nostru, de ceea ce s’a 
petrecut, scriind că Românii arde

leni pribegi din România „sunt 
irredentiștl, cari se ridică contra or- 
dinei legal stabilite", că „băla so
cială a irredentismului a cuprins ini
mile junimei române" și că „Tri
buna" abia mai birue cu cei, cari 
vor să „compromită buna reputa- 
țiune a poporului român" pentru a 
căror combatere aluat „angajamente^. 
(„Tribuna nr. 285 din 1885).

încât pentru Mihail Kogălni
ceanu, care precum bine seim, a 
luat cea mai hotărîtă posițiune în 
contra mesurei de espulsare, este 
lucru cunoscut și cert, că el de 
atunci a făcut cruce peste Slavici 
și intimii săi cari se degradaseră 
la rolul de denunțianțl perverși.

Dâr să vedem, ce scrie ac|I în 
broșura „Tribuna și Tribuniștii", ace- 
laș condeiu:

„....Ursitorii „solidarității'1 (dela noi 
din Ardeal) încuragiau „irredenta'1 (din Ro
mânia) pentru oa să sperie pe Austria, er 
guvernul ungar avea agenții lui secrețl prin
tre iredentiștl, pentru ca să potă provoca 
manifestațiunl compromițătore pentru Ro
mâni, când ar avea trebuință de ele", 
(pag. 23).

Aici Slavici denunță organul 
nostru, care a combătut alături cu 
Mihail Kogălniceanu espulsările Ar
delenilor din România și denunță 
totodată pe toți, cari au urzit soli
daritatea nostră națională inaugurată 
la conferența din 1881. El mai face 
și o impertinentă insinuare indi
rectă la adresa Românilor naționaliști.

Inchipuiți-ve acum, ce ar dice 
marii bărbați cari au condus desti
nele neamului românesc aici la noi 
precum și în România în veacul 
de renascere dăcă ar eși din mor
mânt și ar vede din ce isvor se hră- 
nesce tovărășia, care se afișâză a^I 
în regatul român, ca representantă 
„autorisată" a causei Românilor asu
priți dintre Tisa și Carpați!

FOILETONUL „OAZ. TRANS."

„Sorele la Bucuresci resare“...
De unde și pănă unde d-1 Sla

vici a ajuns să fiă și astronom. In 
„Tribuna și Tribuniștii" săi, arată 
orbilor din Munții apuseni, că „so- 
rele pentru toți Românii la Bucu
resci răsare".

In urma acestei invențiuni as
tronomice, d-1 Slavici se plânge, că 
descoperirea sa „mulțl dușmani i-a 
creat și pe mulți i-a speriat".

Bie frate! Eu sciam pe d-1 Sla
vici etnograf în serviciul editorului 
Prochaska din Viena și Teschen, 
care l’a plătit cu 2000—3000 de flo
rini spie a se întrece cu Hunfalvy 
în a batjocori pe Români, dâr că la 
bătrânețe „între multele sale ocupa- 
țiuni" se se mai ocupe și cu astrono
mia, n’ași fi credut odată cu capul, 
măi fraților Români!

Slavici junimist.

Intre anii 1868—1873 o pleiadă 
de tineri români din tote țările ro

mâne se aflau la studii în Viena.— 
Cam pe atunci criticele d-lui Maio- 
rescu contra șcâlei lui Bărnuțiu erau 
la ordinea dilei- Discuțiunile erau 
înfocate : unii erau Bărnuțiști și alții 
MaiorescanI; er Slavici spre a eși la 
iveală făcea pe stegarul Maioresca- 
nilor, scriind în „Convorbirile lite
rare" câte verdi și uscate:

D’gnus, dignus est intrare
Slavici la „Convorbiri literare";

Așa di°ea Pe atunci învățatul 
nostru, Bogdan Petriceicu. Hașdău. 
Lui Slavici însă puțin îi păsa, el, ca 
om îmbătrânit fără vreme, chilipir său 
căpătuială căuta.

Pe la anul 1875, d-1 Slavici
luându-șl indicile de înscrieri, că „a 
urmat patru ani de cjile la faculta
tea de drept", bine înțeles, fără esa- 
mene, a plecat din Viena și „Juni
miștii", pe atunci la putere, l’au nu
mit profesor de filosofie la liceul 
Mateiu Basarab din Bucuresci, mai 
dându-i pe de-asupra și nescai-va 
bănișori spre a călători pintre Ro
mâni în scop de a aduna datele ne
cesare lui Prochaska.

D-1 Slavici, dascăl forte conscien- 
țios, le-a și adunat din Robert Rossler, 
Lorenz Diesenbach, I. K. Schuller, 
Keleti, Hunfalvi și alțl autori ad
versari ai Românilor, susținând ală
turea cu ei în cartea lui Prochaska, 
„că pe timpul aședării Sașilor în 
Transilvania, Românii n’ar fi avut 
locuințe stabile la șesuri" :

„Es ist jedooh nioht wahrscheinlich. 
dass die Rumănen in ungeâeclctcn gegenden 
sohon zu dieser Zeit bleibende Wohnsitze 
hatten".

Tot „Junimiștii", decă îmi aduc 
bine aminte, l’au adus și în 1890 
seu 1889 dela „Tribuna", încredin- 
țându-i din nou catedra de Istoriă 
dela „Asii" și numindu-1 și inspec
tor de studii bine retribuit pentru 
ambele aceste două funcțiuni, mai 
ocupând în același timp și un loc la 
Academia română pentru întocmirea 
documentelor istorice ale nemurito
rului Eudoxiu Hurmuzaki. —

Și tote acestea „multe ale sale 
ocupațiunl" credeți că puțin îi pro
duceau ?

Așa! Câți tineri de ai noștri 

cu titluri academice n’ar dori se 
li-se dee măcar una din aceste „multe 
ocupațiunl"!
Istoricul Slavici și autonomia Transilvaniei.

Slavici se laudă pe sine în „Tri
buna și Tribuniștii" săi, că încă ca 
„băiățandrua în anii 1867—1875, el 
conducea politica „Telegrafului Ro
mân", organ oficial al Archidiece- 
sei greco-orientale române din Tran
silvania.

Forte bine! Acum înțeleg, de 
ce era „Telegraful Român" d’atunci 
așa de prost redactat!

In vremea aceea, Slavici se 
plângea cătră Prochaska, că „națio
naliștii seu pasiviștii“ transilvăneni 
prea erau zeloși, prea se încredeau 
în puterea de viâță a poporului ro
mân și că nu erau capabili să for
muleze aspirațiunile acestui popor.

„Românului puțin îi pasă, — cjiee 
Slaviol-Proohaska, — dâcă Transilvania e 
autonomă seu decă e unită ou Ungaria și 
tot așa de puțin îi pasă, dâoă la Pesta e 
un împărat s6u numai un Rege.

„Românul pretutindenea nu vede de-
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Prigonirea „partidei poporale1*.
Reproducem mai jos un mic 

estras din lanțul nesfîrșit al abusu- 
rilor și volniciilor electorale, ce s’au 
severșit în detrimentul „partidei po
porale” cu ocasia alegerilor suple- 
mentare din Februarie pentru con- 
gregațiunea comitatului Trencin.

E revoltător, cum se calcă în 
țâra acâsta legea și cum se răpesce 
dreptul cetățbnului de cătră înși-și 
comisarii puterei publice. Un guvern, 
care tolerbză astfel de lucruri, emai 
reu — c[ice „Alkotmâny, — decât un 
găzduitor de hoți și în ori-ce stat cin
stit un astfel de guvern e luat de 
pe băncile ministeriale și aruncat pe 
banca acusaților. Blăstemat parla
ment este acela, Ți ce organul cato
lic, care nu ia măsuri pentru vin
decarea și pedepsirea acestor crime, 
cari duc la răsturnarea ori cărui 
drept constituțional al poporului.

Chiar și „Bud. Hirl.“, dușman 
înverșunat al „partidei poporale”, e 
scandalisat de cele întâmplate la 
Trencin, unde alegătorii sunt în cea 
mai mare parte Slovaci. Etă câte-va 
din datele comunicate de „Alkot
mâny “ și „Bud. Hirl.” :

Alegerea de membri pentru congre- 
gațiune în cercul Rovnei, din comitatul 
Trenoin, ce se făcuse astă-tomnă și cu 
oare ocasiune „partida poporală*  raportă o 
strălucită învingere, a fost nimicită fără 
niol o causă, âr în 27 Februarie n. s’a 
făout alegere nouă. Cu ocasiunea acesta 
haita funcționarilor a dat năvală asupra 
oetățenilor alegători cu ne mai pomenite 
siluiri și amenințări, ca să voteze pentru 
oandidații „partidei liberale”. Cârcluma- 
rilor oreștinl li-s'a luat dreptul de-a mai 
vinde beuiurl, âr micii neguțători și vâncjă- 
torl de tutun au fost advertisațl în scris pe 
cale oficială, că vor fi despoiațl de pânea de 
Iote (filele, luându-li-se licența de-a vinde, 
decă nu vor vota pentru candidații partidei 
„liberale* . Aceia însă, cari îșl oăștigă pânea 
în țări străine, au fost înounosciințațl, oă 
nu vor căpeta pașapOrte, decă nu vor vota 
pentru aceia, pe cari îi voesce stăpânirea* .

Resultatul acestor abusurl și presiuni 
a fost, că marea majoritate a partidei „po
porale” a devenit minoritate. Când se lăți 
în comună soirea aoâsta, aderenții „partidei 
poporale” se înverșiunară atât de mult, în
cât la urmă se iscă bătaia, al căreia resul- 
tat fu bombardarea fierestrilor notarului și 
cârclumarilor din comună. S’ar fi întâmplat 
de sigur mai mult, decă n’ar fi lost adusă 
în ajutor miliția.

Mult a contribuit la înverșiunai ea po
porului și faptul, că în comuna învecinată 
Dlhepol un cârciumar jidan a comis nu de 
mult un atentat în timp de nopte asupra 
oapelanului romano-oatolie de-acolo, pe 

cât pe împăratul și in definitiv, autonomiștii 
transilvani mai sunt conduși și de id.a de 
a copleși ou timpul minoritatea maghiară- 
saxonă din aoestă țâră”.

Iată convingerile politice ale lui 
Slavici în privința autonomiei Tran
silvaniei și nepriceput Român trebue 
se fia acela, care îl mai ia în serios 
pe acest secundus Moldovânyi Gher- 
ghelyi.

Slavici și Blășenii.

Cu privire la vechia șcblă dela 
Blașiu, dascălul Slavici aiuresce și 
ajunge în delir, când, la pag. 232 din 
Prochaska, îșl vbrsă veninul asupra 
Blășenilor creând:

„Șovinismul școlei dela BlașiQ oon- 
venea Românilor din Transilvania și Un
garia, oare a altuit^ în inima lor spiritul 
maghiar. Din acest șovinism a urmat apoi 
pe la anul 1860 o mare activitate literară 
desvoltată de aoâstă școlă, care soria într’o 
limbă neînțelâBă, cu inspirațiunl și impre- 
siunl desgustătore și ou o absolută lipsă 
de iubire pentru adeveri

Unde sunteți? Unde sunteți? 

care Va trântit la pământ și Va bătut cu bâta 
peste cap, așa că bietul preot catolio abia 
a putut scăpa ou vieța. De-atunol inver- 
șiunarea poporului creștin din acel ținut 
față de Jidani și de protectorii lor dela pu
tere s’a potențat în așa măsură, că n’a 
lipsit decât un pas pănă la isbucnirea în 
revoltă.

Acum s’au înoeput oeroetărl în causă. 
Cete întregi de locuitori din Rovne sunt 
duși la temniță.

*
Un eas fârte caracteristic s’a petreout 

și ou plebanul catolio Badik Jozsef din 
Ukalite, care încă în luna lui Ootomvre a 
ținut o predică în biserică, în oare, în ve
derea apropiatelor alegeri comitatense a 
arătat, „ce însușiri trebue să aibă un in
divid, pentru ca să pâtă vota un oatolic în 
favorul lui”. Un gendarm a făout pentru 
acâsta arătare contra lui și la 23 Ianuarie 
c. etă că un jude de tribunal din Trencin 
sosesce în comună, întră în oâroluma Jida
nului Feuermann și aoolo citâză pe preotul 
catolic și mai mulțl martori, oa să-le ia 
interogatoriul. Preotul răspunse, că el la 
cârciuma Jidanului nu va merge. A fost 
citat apoi la Trencin, unde preotul a oerut 
dela judele investigator, ca gendarmul, 
oare l’a denunțat, se reciieze întrega lui 
predică, âr nu numai pasagii singuratice. 
Altfel nu pote sta de vorbă în materia a- 
cesta.

*

In Bistrița vechiă, comit. Trencin, cu 
ooasiunea alegerei suplimentare de membri 
pentru eongregațiune, întâmplată în 29 
Februarie, oandidații „partidei poporale” 
au căpătat 500 voturi, candidații „liberali” 
abia au oăpătat 30—40 voturi de pe la Ji
dani. Cu tâte astea au fost declarați de 
aleși candidații „liberali” !

*
In oeroul Kisuoa-Ujhely a reeșit la 

alegerile din Noemvre a. tr. „partida po
porală” cu 207 voturi oontra 43 voturi, 
câte a primit partida „liberală”. Pentru 
acest fapt atât fisolgăbireul, cât și sol- 
găbirăul oercului au fost oa pedâpsă puși 
în pensiă, er în locul lor s’au uumit alțl 
doi, sub a căror conducere s’a ordonat 
alegere nouă. Resultatul a fost, că acum 
„partida poporală” a reesit cu o majoritate 
numai de 4 voturi. Noul fisolgăbirău și 
solgăbirău însă nu sunt de vină pentru 
acesta, căci au făcut tot ce au putut: au 
outrierat întreg oercul și pe loouitorl i-au 
amenințat ou amende și închisori sub di
ferite pretexte dâoă nu vor vota pentru 
oandidații stăpânirei. In (jiu» alegerei 14 
gendarml au făout tot posibilul. în favorul 
„liberalilor”. La urmă însă totuși catolicii 
au învins.

*
In ceroul Radoca au înv’ns „liberalii”, 

dedre-ce cei ce voiau să voteze pentru

Voi, mărețe umbre: Șincai, Petru 
Maior, Cichindeal, Sam. Vulcan, Ma- 
iorescu, Tim. Cipariu, Barnuțifi, Ba- 
rițiu, Papiu Ilarian, Laurian, Aron 
Florian, Pumnul, Popasu, Andreiu 
și Iacob Mureșianu, Hodoș etc. ca 
să vedeți aberațiunile acestui dascăl 
răspândite în Germania, că voi ați 
fi propagat minciuna, că voi ați pocit 
limba și că voi ați introdus la Ro
mâni spiritul maghiar?!!

Slavici dascăl.

D-l Slavici, după ce „a urmat 
patru ani la facultatea de drept din 
Viena”, a învețat se facă de minune 
pe dascălul în țera românescă.

In acesta a sa calitate, pe care 
o păstreză pănă acum în „ticnă*  la 
Măgurele, a scris multe și de tâte: 
Novele forte frumose și mult cetite, 
ce-i drept, studii etnografice prbste 
și netrebnice, piese teatrale căȚute 
pe scena teatrului național, cărți di
dactice, studii comerciale și finan
ciare = „Soli und Haben”, care su
pără mult pe Ițig Șloim, pentru-că 
i-a luat meșteșugul, și în fine studii 

oandidații „partidei poporale” au fost res
pinși dela urnă, așa oă dintre ,200 alegă
tori, abia 108 au fost admiși la vot, der și 
dintre aoeștia mulțl au votat pentru candi
dații „partidei poporale”. Poporul s’a de
părtat înjurând pe „domnii” și pe „Jidanii”, 
cari „îi fură” și „îi înșâlă” etc. etc.

CRONICA POLITICA.>
— 23 Feb.uarie.

piarele din Budapesta anunță, că 
ministrul-președinte Banffy a oonvooat pe 
fliua de 26 c. o conferență confidențială a 
depntaților serbescl, la care conferență vor 
lua parte și alte notabilități, sârbesol pre
cum și patriaroul Brankovică și banul Khuen- 
Hedervary. Obieotul, asupra căruia se va 
desbate la acea conferență, va fi convoca
rea congresului biserioeso sârbesc și tot
odată ordinea și modul, în oare vor fi de 
discutat obieotele din programul congresu
lui. Va să (jioă aoesta însemnă oontrolă și 
supraveghiare directă din partea guvernului 
ungar!

*
Alaltă-eri a avut loc în Nizza întâl

nirea între Faure și Țarewicl. Acesta sosi 
în gara dela Nizza la 5 ore p. m. însoțit 
de ducii de Oldenburg și Leuchtenberg și fu 
întâmpinat de adjutantul președintelui Faure 
de autorități, diferiți dignitarl precum și de 
un public forte număros. Dela gară prin
cipii, însoțiți de un despărțământ de gen
darml și de două escadrâne de cuirasierl, 
pleoară în trăsuri spre oraș, care era splen
did decorat. Mulțimea striga necontenit 
„Vive la Francei*  și „Vive la Bussiel*  
Damele arunoau de prin baloone flori asu
pra Țâre vioiului, care saluta și mulțămea 
în tote părțile. In fine trăsurile ajunseră la 
prefectură unde Țarevioiul fu primit de pre
ședintele Faure, în sala cea mare a pala
tului. Fauere era încungiurat de miniștri, 
de generalitate și alțl dignitarl. După pre- 
sentările reciproce rămase Țarevioiul timp 
cam de 20 minute singur ou Faure și cu 
miniștri Bourgeois și Lockroy. După aceea 
Țarevioiul îșl luă rămas bun, și intre ace- 
lea-șl ovațiunl plecă îndărăt spre gară. Tot în 
aceea-șl (fi 86 săvârși cu mare pompă des- 
vălirea monumentului ridicat în amintirea 
împreunărei Nizzei cu Francia înainte ou 
100 ani.

Desastrul Italienilor.
Desastrul, pe oare l’a suferit armata ita

liană în Afrioa, este cu mult mai serios, de 
cât cum se anunțase la înoeput. Lupta în
verșunată ou Șoanii, întâmplată Sâmbăta 
trecută, s’a finit cu totala nimicire a tru
pelor italiene. Se confirmă mortea generalilor 

I Dabormida și Albertone, precum și a looo- 
tenentului-colonel Galliano, pănă când ge
neralul Arimondi pare a fi scăpat ou viâța.

politice „Tribuna și Tribuniștii”, în 
care cocheteză ca o femeie: demi
monde cu baronul Banffy și dăscălesce 
amar pe bătrânul Rațiu, Doctor în 
drept și în sciințele de stat.

Pentru constatarea destoiniciei 
acestui dascăl autorisat, fie în ma
teria de pedagogiă pură, fie în ma
teria de economiă politică mixtă, 
n’avem decât să răsfoim „Tribuna 
și Tribuniștii”, unde la pagina 40, 
d-l Slavici singur îșl subscrie certi
ficatul de cualificațiune dăscălicăscă:

„Cea mai mare mulțumire a vieții 
mele, — nota-bene a lui Slavici, — e se 
stau în școlă, deși n’am fost pregătit pen
tru oariera de învățător si astfel, ca om 
lipsit de cuvenita calificațiune, niol nu pot 
sâ fao parte din corpul didactic”.

No ke tare-i minunat aiest dascăl 
Slavici!

Onea Smăntănă, 
supraveghetor de ordine 

alias
bdkter = (Wăchter) din Tibru, 

Italienii au pierdut 3000 de soldați și 53 
tunuri. Au cădut o mulțime de oficerl, și 
o mare parte din armata italiană zace 
prinsă în mânile Șoanilor.

După cum anunță diarele italiana, 
consiliul ministerial a hotărît să dimisio- 
neze, și „Agenția Ștefani*  deja afirmă, că 
Crispi a pus alaltăerl sdra în manile regelui 
Umberto dimisiunea cabinetului.

Printr’un decret regal dela 22 Faur 
este numit generalul Baldissera comandant 
al trupelor italiane din Africa și este în
vestit ou tote oredinționalele civile și mi
litare. Alt decret regal dela 3 o. ridică pe 
generalul Baratieri din funcțiunile sale oa 
guvernor al Erytrăii, tot-odată Baratieri 
este pus în disponibilitate și va fi tras 
înaintea tribunalului de râsboiu.

Generalul Baldissera a sosit alaltăerl 
în Massanah și a luat comanda asupra tru
pelor precum și frânele guvernului civil.

„Italic Militare*  anunță oă Menelik, 
conducătorul Șoanilor, deja s’a încoronat 
ea rege al Abessiniei, și „Kol. Zii/.*  afirmă, 
oă acum și Dervișii vor pleca contra Italie
nilor. In oașul acesta Italia va pierde tot 
ce a câștigat dela 1889 înooce, și pentru 
continuarea răsboiului va ave necesitate de 
400 milione franci.

In multe orașe din Italia s’au însce
nat demonstrațiunl oontra politicei coloniale 
și în inai multe locuri a trebuit să inter
vină milițiă.

Gu tote că cercurile politice și unele 
(fiare din Austro-Ungaria și din Germania 
se încercă a combate temerile, cari s’au 
ivit în statele triplei alianțe cu privire la 
catastrofa dela Adua totuși se ridică multe 
voci, între cari și organul lui Bismark 
„Neueste Nachrichten* , cari afirmă, că eve
nimentele din Abissinia vor avâ o inflnință 
adâncă asupra posițiunei Italiei în Europa. 
O slăbire și mai mare a Italiei aduce cu 
sine neputința ei de-a mai râmând în tripla 
alianță, împrejurarea acâsta va face, oa 
centrul de gravitate a combinațiunei tri
plei alianțe să fiă permutat spre Ost.

SCmiLE OBLEia
— 23 Februarie.

Reuniunea română de cântări din 
Brașov învită la oonvenirea colegială pe 
care o va arangia mâne Sâmbătă, în 24 
Februarie st. v. 1896, în sala Otelului „Cen
tral Nr. 1”. începutul la 8 ore sera preois. 
Fumatul în deoursul Produoțiunei este oprit. 
Programa: 1) „Treceam pe sub pomi”, cor 
mixt, de Rheinberger; 2) „Sub ferâstra 
mândrei mele”, cor mixt, de G. Dima; 
3) „El Zorab”, poesie, de G. Ooșbuo, de- 
clamațiune; 4) „Bradule voinicule”, oor 
mixt, de M. Hauptmann; 5) „Cântec păs
toresc”, oor mixt, de Mendelssohn B; 
6) „Stosaohi”, monolog comic; 7) „Oe faol 
Ioano”, cor mixt, de G. Dima; 8) „In co
dru”, cor mixt, de Attenhofer.

—o—
„Amploiat maghiarofag”. Sub acest 

titlu „Magyar Hirlap” publică următorele: 
Un agent ou numele Alexandru Schonfeld, 
oare deja de vre-o 52 de ani loouesoe în 
Budapesta, și care încă nici pănă astăzi 
nu soie vorbi unguresce, nu de mult se 
duse la posta de pe piața „Iosif” din Pesta, 
ca să espedeze două asemnațiunl. Funcțio
narul dela postă neavând să-i dea înapoi 30 
or. dintr’un floren îi (fise să vină după 
amiafll la 1 oră și atunci îșl va primi 
banii. Funcționarul se înțelege i-a vorbit un
guresce. Schonfeld însă îi cjise nemțesce : 
„Sie mUssen mit mir deutsch sprechen. Fs ist 
sehr traurig wen man in einen Amt nicht 
deutsch sprechen kannl*  (D-ta trebue să vor- 
bescl cu mine nemțesce. E fârte trist, când 
într’un oficiu nu soie cineva vorbi nem- 
țtsoe). Funcționarul însă n’a voit să vor- 
besoă nemțesc. Atunci Schonfeld îi striga 
înfuriat: „ Das sind ungarische Beamten, be- 
halten einern das Geldl*  (Astfel sunt func
ționarii maghiari, îi opresc omului banii), 
Direcțiunea poștală la acusat acum pe 
agent pentru deliotul caiumniei comisă pe 
cale publică.

— o—
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Nevasta miuistrului-președinte Banffy. 
„Wiener Deutsche Montags-Zeitung“ anun
ță, că nevasta baronului Banffy, ministrul- 
președinte unguresc, va pleca în ourend la 
Italia, unde va sta timp de 6 luni, va să 
4ică la serbările mileniului ea nu va lua 
parte. Causa este a se oăuta în declarațiunea 
mai multor dame maghiare de rang înalt, 
că alături cu soția baronului Banffy, ele nu 
vor lua parte la serbările milenare. Amintita 
foiă vienesă se feresce a da esplicărl mai 
.amănunțite pe cuvânt, că ar trebui în acest 
cas să zgândărâscă împrejurări strict fa
miliare 111

—o —
Soția lui Mac-Mahou. In Paris se vor- 

besce despre o căsătoria, ce are să se în
tâmple în ourend și care e interesantă din 
două puncte de vedere: de-o parte pentru-că 
mirâsa se trage din familiă regâsoă, âr mi
rele e numai feciorul unui general; de altă 
parte pentru-că mirâsa e membră ef fami
liei regesol din Franoia, âr mirele un sol
dat de pe timpul împărăției lui Napoleon. 
Căsătoria se 4lce> că are s6 36 întâmple 
între prinoesa Margareta, fiica prințului de 

‘Chartres și între Mac-Mahon, fiul ducelăi de 
Magenta, mareșalul lui Napoleon III.

— o—
Un foc inare a erupt alaltă-erl noptea 

.în minele din Kattowitz, Silesia de nord. 
Pănă acum au fost scoși 31 morți, și se 
crede, că mai zao în mine 30 de neno
rociți.

.Apropîare între dinastiile Obreno- 
vici și Petrovicl-

Se scie că între dinastia ObrenovicI, 
oare ocupă tronul Serbiei, și dinastia Pe
trovicl, oare domnesce în Montenegro, esistă 
de mult o mare răcâlă, oare din timp în 
timp treoea chiar și în dușmănia, cu tâte 
că ambele dinastii sunt de origine serbescă. 

-Causa răcelei și a dușmăniilor a foBt mai 
.ales frioa Obrenovioilor, că Petrovicii cons
piră necontenit contra lor, și la o ooa- 
aiune bine dată îi vor răsturna de pe 
tron.

Radicalii sârbi s’au nisuit din tote pu
nerile să nutrâsoă certele și neînțelegerile 
dintre cele două dinastii amintite deore-oe 
ei sciau, că la oas dâcă dinastiile se vor 

’împăca atunci ei, radicalii, sunt nimiciți și 
■nu-șl pot realisa un punct principal din 
program, că adecă să alunge din țâră dinas
tia Obreuovicl.

Principele Montenegrului, Hichita, în 
fapt n’a fost nici odată dușmanul declarat 
al Obrenovioilor, ba din contră el a înoer- 
cat a împăca pe ObrenovicI chiar și cu fa
milia Caragheorgheviti, care asemenea ridică 
pretensiunl la tronul sârbesc. Inceroarea lui 
'Nichita însă nu numai că nu succese, ci 
din potrivă Milan, care ooupa pe atunol 
tronul sârbeso, manifestă o antipatiă și mai 
mare, ca pănă atunol, față cu domnitorul 
montenegrin, și antipatia aceea o infiltra 
Milan și în fiial său Alexandru aotualului 
rege al Serbiei.

Ast-fel se întâmplă, că regele Ale
xandru și prinoipele Nichita se întâlniră 
anul treout la îmormântarea Țarului Ale
xandru III, fără ca să se fi cunoscut de 
mai înainte. După oeremonia îmormântărei, 
la un prâncj de ourte dat în onârea ospe- 
ților, ambii domnitori ajunseră să șâ4ă lp 
masă față ’n față. Tînărul rege sârbesc îșl 
ocupă în tăcere locul și ochia cam cu te
mere spre prinoipele Nichita. Acesta vă4ând 
iîn ce stare perplexă se află Alexandru, îi 
întinse mână peste masă 4ic&nd:

— „Regret, că noi, Sârbii, trăim îm
preună între ast-fel de relațiunl.

Regele Alexandru în perplesitatea sa 
nu sciu. ce să răspundă positiv, aminti însă 
pe tatăl său.

După prân4 Niohita se apropiă din 
nou de Alexandru și-i 4ise așa, ca să 
.au4ă și adjutantul acestuia, următdrele:

— „Majestatea Ta și tatăl Majestății 
'Tale vă înșelați, dâcă oredețl, că eu ași fi 
dușmanul dinastiei Obrenoviol, și ași fi în- 
•oeroat să conspirez contra tronului sârbeso 
în favorul meu seu al copiilor mei. Din 
contră te fac atent, Maj estate, că un fost 
ministru sârbesc a venit nu de mult la 

i mine în Oetinje și mi-a oferit corona sâr- 
bâscă, rogându-mă să public o proolamațiă 
oătră poporul sârbesc, care e gata să mă 
alâgă de rege. Eu însă scandalisându-mă 
de acest ofert l’am poftit pe acel ministru 
să părăsâsoă imediat Montenegrul. Cred, 
că te poți convinge din aoestea, Majes- 
tate, că eu nici decum nu aspirez la tronul 
serbesc*.

Regele Alexandru și adjutantul său 
rămaseră uimiți de sinceritatea principe
lui Niohita și Alexandru îi și mulțămi 
acestuia.

Sosind regele acasă, îndată a cercetat 
lucrul, și s’a convins, că tote s’au petrecut 
așa cum i-l-ea spus Nichita, și oă aminti
tul exministru a fost Iovan Giaja.

Din momentul acela chiar și exregele 
Milan a început a-șl schimba părerile, și el 
a fost care a- mijlocit trimiterea generalului 
Pavlovici la Cetinje și decorarea principe
lui Nichita. Tot Milan umblă aoum cu pla
nul să căsătorâsoă pe Alexandru ou prin- 
cesa Xenia, fiica prinoipelui Nichita, prin 
ceea-oe după oum 4l0e un corespondent 
din Belgrad al 4iarului „Magyarorszâg“ s’ar 
pune basa și mai sigură tronului Obreno- 
vicilor în Serbia.

Domnitorul Montenegrului a invitat 
de curând pe Alexandru la Cetinje ca să 
asiste la desvăluirea monumentului episco
pului Danilo I, întemeiătorul dinastiei Pe
trovicl, și regele Alexandru a promis, că 
în tot cașul va Jua parte la sărbare.

Academia Română
Sesiunea generală din annl 1896.

Ședința de peste an.
Dela închiderea sesiunii generale tre

cute, Academia a ținut 39 ședințe ordi
nare, dintre cari 6 au fost publioe. Aceste 
ședințe au fost ocupate parte cu oestiunl 
privitore la diferite afaceri și interese ale 
Aoademiei, parte cu discuțiunl și comuni
cări sciințifice. Dintre acestea cele mai în
semnate au fost următorele:

D-l Coleg V. A. TJrechiă, la 5 Maia, 
a comunicat o seriă de documente privi- 
târe la întinderea și la edilitatea capitalei 
pe la finele secolului trecut. La 2 Iunie, 
d-sa a vorbit despre o corespondență din
tre Metropolițn Moldovei Iaoob și Venia
min și Vasile Mălinescu, relativ la o călă
torie la Petersburg pentru îmbunătățirea 
sortei țăranilor moldoveni.

D-l Gr. G. Tocilescu, în ședința dela 
6 Octomvre, a făcut expunere despre mau
soleul lui Traian descoperit lângă monu
mentul de triumf dela Adam-Klissi, des
coperire de cea mai mare însemnătate pen- 
ietoria răsbâielor împăratului Traian cu pu
ternicele popore din Carpațl și dela Du
năre. La 3 Noemvre, d-l Tocilesou a cetit 
o lucrare despre looul unde au fost ora
șele Istropolis și Stratoniohia, precum și 
o relațiune despre lucrările de săpături 
din cetatea Tropaeum. ]br în ședința pu
blică dela 2 Februarie, d-sa a cetit o lu
crare despre cartea de hotărnicia a orașu
lui Callatis și câte-va decrete de proxenie 
ale cetățenilor Torni și Istropolis.

In ședința dela 8 Decemvre, d-l Gr. 
G. Tooilescu a presentat Academiei o re
lațiune asupra lucrărilor de explorare în
treprinse la Limes alutanus sub direcțiunea 
d-sale. Acâstă reiațiune a fost comunicată 
Ministerului de Instrucțiune publică, care 
prin mijlocirea Academiei, pusese la dis- 
posițiune londurile necesare pentru aceste 
însemnate explorări.

D-l Dr. V. Babeș a făcut o seriă de 
comunicări soiințifice de o deosebită însem
nătate: La 2 Iunie, d-sa a vorbit despre 
Bothriocephalus latus și despre anemia bo- 
triocefalică în România. La 25 August, d-sa 
a făcut o comunicare despre Tratamentul 
tuberculosei cu serum anti-tuberculos și cu 
toxine latente tuberculdse. In ședința pu
blică dela 6 Octomvre, d-sa a cetit o lu
crare despre bolele ae ficat in România, despre 
nomă, tetanos, structura microbilor, jigodie 
și despre epizootia porcilor in România, 
după cercetările făoute în Institutul de pa
tologia bacteriologiă, ale căror resultate 
sunt pe larg publicate în Analele acelui 

Institut. La 1 Decemvre d-sa a cetit o 
notă redactată în colaborare cu d-l G. 
Broca despre Resultatele experimentale asu
pra seroterapiei tuberculosei.

In ședințele publice dela 6 Ootom- 
vre și 2 Feoruarie, d-l B. P. Hasdeu a ce
tit două luorărl: una întitulată Sonata la 
Kreuzer, cealaltă despre Românii bănățeni 
din punctul de vedere al conservatismului dia
lectal și teritorial. D-l Coleg loan Kalinderu 
a făcut, în ședința dela 9 Iunie, o comu
nicare despre scrierea d-lui A. de Richard 
La Roumanie (â voi d’oiseau).

In ședințele dela 1 Decemvre și 2 
Februarie, d-l D. C. Olănescu a cetit părți 
din scrierea sa despre Istoria teatrului in 
România.

D-l Coleg P. Poni a comunicat, în 
ședința dela 21 Aprilie, scrierea d-lui E. 
Benquet, inginer de mine, asupra minerale
lor metalifere din massivul cristalin dela 
Brosceni, luorare care, după avisul Secțiu- 
nei soiințifice, a fost tipărită în Anale.

In ședința dela 5 Maiă, d-l Sp. Haret 
a făcut o comunicare despre ielautograful 
inventat de E. Gray.

D-l membru corespondent St. C. 
Hepites a făout mai multe comunicări asu
pra studiilor meteorologice, cari se fac 
sub direcțiunea d-sale la Institutul Me
teorologic al Statului, preoum și despre 
oondițiunile, în cari trebuesc instalat© co
lumnele meteorologice pâniru a fi folosi- 
târe. D -sa a presentat, pentru a se pu
blica în Anale, două lucrări, una despre 
Cutremurele de păment în România în anii 
1894 și 1895, oealaltă despre Durata de 
strălucire a sorelui la București, drept con
tinuare la lucrările publicate pănă acum 
de Academie sub titlul general: Materiale 
pentru climatologia României.

(Va urma )

Statistica sanitară pe anul 1894.
(Fine)

„Causa prinoipală a alcoolismului — 
4ioe Dr. Felix — este aviditatea oârciu- 
marului, oare se servă de tâte mijlooele 
posibile pentru a spori consumul de spirt, 
trebue să cerem dâr dela câroiumar 6re- 
oarl garanții morale. Țăranul merge la 
oârciumă pentru oa să petrâoă, să se în- 
tâlnâsoă cu prietini acolo trebue însă să 
consume. Putem se cerem, ca localul câr- 
oiumei să fiă curat, oa să se vândă în acel 
looal nu numai băuturi alooolice, oi de 
preferință oafea, ceaiu, apă gazâsă, chiar 
bragă, pentru-oa nimeni să nu fiă silit să 
bea rachiu. Dâr acesta oondițiunl le va 
împlini mai lesne o cârciumă a regiei mo
nopolului, fiă monopolul statului, fiă al co
munei, după sistemul dela Gothenburg 
(Svedia). Cârciumele unei asemenea regii 
sunt încredințate unor oâroiumarl-fuucțio- 
narl, ou lâfă fixă independentă de trafic. 
Băuturile alcoolice se vând în comptul re
giei, cafea și oeaiu în oomptul particular al 
oârciumarului, care nu este dâr interesant, 
oa să vândă rachiu, care trage însă un 
câștig personal dela vân4area de o^fea, 
oeaiu, bragă, apă gazosă. Un asemenea 
câroiumar-funoționar nu va mai permite 
oonsumația escesivă de spirt, nu va mai 
da raohiu la persone deja aflate în stare 
de bețiă, nu va vinde băuturi pe datoriă, 
niol pe amanet, nici în oontra productelor, 
el va păzi mai bine decât câroiumarii de 
astă4l presoripțiunile regulamentelor de 
poliția câroiumelor, în ceea ce privesce 
orele, oând cârciuma trebue să stea în
chisă. Regia monopolului pâte lesne mic
șora numărul oâroiumelor și prin urmare 
ocasiunea de a-se bea.“

Intre împrejurările actuale ar fi aoesta 
un remediu aprope ideal. Statul ar pierde 
eventual câ'e-va miliâne de franci, dâr în 
schimb națiunea va obținâ o valore în4e- 
cită in forță vie. Er nația românâsoă în 
primul rând de forță are lipsă.

Pe lângă monopolul cârciumelor se 
mai recere conlucrarea învățătorului și în- 
vățătorei.J „In școlă trebue să se povățudscă 
copiii mai mari despre faptul, că spirtul este 
o otravă, care întunecă mintea și pregătesce 
corpul, care înddmnă victima lui la crime și 
causeză sărăcie*.

Un alt medio, Dr. Nagy din Buda
pesta, care s’a ocupat cu sporirea alcoo
lismului în capitala Ungariei, faoe urmă
torele propuneri pentru combaterea beției: 
1) delăturarea sărăciei (— minunată do
rință!—); 2) îmbunătățirea stărilor sani
tare; 3) generalisarea civilisației și ins
trucției ; 4) mărginirea produoțiunii alcoo
lului ; 5) să se vândă numai spirt curat;
6) dare urcată pe aloool ( — fără efect, 
dovadă monopolul spirtului din Ungaria —);
7) pedepsirea beției, și 8) mărginirea orelor 
de cârciumărit.

România posedă 1413 medici și chi
rurgi, âr Ungaria 4280. Numărul moșelor 
diplomate e în Ungaria 7981, âr în Ro
mânia abia 656, un număr prea mic, dâcă 
vom considera serviciul greu și împreunat 
cu mare răspundere, ce ele împlineso.

In România au funcționat în anul 
din cestiune 132 spitale și ospicii publice 
cu 5418 paturi, 12 asile private de infirmi 
și bătrâni 11 spitale și bspicii ale comu
nității israelite și 3 case de sănătate pri
vate ; în Ungaria sunt preste tot 334 spi
tale, numărul paturilor nefiind evident.

Din cartea domnului Dr. Felix un 
lucru nu pot vedâ, anume: dâcă este în 
România lege pentru supraveghiarea infir
milor și a copiilor dațl la doică. Acesta e 
o cestiune soo’ală și sanitară de impor
tanță, pentru-că este soiut, cum infirmii s& 
maltratâză de unii îngrijitori neumani, ca 
să le moștenâscă apoi averea; âr de altă 
parte mulțl copii ilegali se dau la doică 
cu gândul reservât, că vor fi rău grijițl și 
vor peri. Introduoerea unei controle a in
firmilor și copiilor dațl la doică, ar fi 
la loc.

îmbucurător e faptul, că căsătoriile se 
sporesc în România mai ou sâmă la sate. 
Dâr trebue să ne inspire seriâse îngrijiri 
constatarea, că elementul român nu ține pas 
in crescere cu cel străin, în speoial ovreesc: 
Românii pier relativ mai mulți decât stră
inii. D-rul Felix cjice, oă pricinile acestei 
nefavorabile relațiunl sunt mai mult de na
tură economică, decât higienioă. Străinii 
sunt meseriași și negustori, au deci un 
traiu ușor și bun; Românul însă nu prea 
se îndeletnicesoe cu aceste oariere și are 
de regulă un traiu năcăjit și rău.

In privința acâsta nu ne putem nici 
noi, Românii din Ungaria, lăuda; eăol și 
la noi elementele străine se sporeso rapid 
și ne strîmtorâză pretutindenea.

Este deci timpul suprem, ca să aflăm 
remediile de lipsă pentru întărirea econo
mică a poporului nostru, prin oare i-se va 
înlesni traiul și i-se va mări forța de re- 
sistență. Atunol natalitatea lui va cresce, 
âr mortalitatea va scădea. In consecuență 
se va îngreuna traiul străinilor și sporirea 
lor nu va fi de loc îngrijitore.

(„Transilvania3)
Dr. Beu.

SCIR1 ULTIME.
Viena, 5 Martie. Contele Golu- 

chowslci, ministrul de esterne, este 
așteptat pe Luni, ori Marți la Ber
lin, pentru a reîntdree o visită lui 
Hohenlohe. Visita inse se face mai 
mult în vederea situațiunei schimbate 
din Italia, asupra căreia va avă se 
se consulte cu Hohenlohe. Se crede 
cu siguranță, că ministrul austriac 
va fi primit în audiență și la împe- 
ratul german.

Bruxella, 5 Martie. împăratul 
Wilhelm și președintele republicei 
francese Faure se vor întâlni la vară 
în Ostende, unde sunt învitațl din 
partea lui Leopold, regele Belgiei.

Viena, 5 Martie. Antisemiții au 
câștigat patru mandate la alegerile 
comunale în colegiul I electoral.

Roma, 5 Martie. Crispi a comu
nicat camerei, că Regele a primit 
demisiunea cabinetului.

PrODrîeîar: Dr. Aurel Mure^ianu»

Redactor responsabil; Gregor iu Maior.
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CursuS Ja bursa tâin Vieraa.
Din 5 Martie 1896.

îîenta ung. de aur 4% .... 122.05
Stenta de oordne ung. 4% . . . 99.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 124.—
Inapr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.80
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.25
împrurn. ung. cu premii .... 157.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 143.50
vlenta de hârtie austr.......... 101.15
ifenta de argint austr.......... 101.10
iîenta de aur austr............... 122.30
Dosuri din 860   146.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 990.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 417.50
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 378.—
Napoleon dori.................................. 9.56’/2
Mărci imperiale germane . . . 58.97y2
London vista.............................. 120.76’/2
Paris vista.................................. 47.85
Jiente de oordne austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 42.75

Cur*sul pieței Brașow.
Din 6 Martie 1896.

Bancnote rom. Oatnp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.57
:iGalbenI Cump. 5.60 Vend. 5.67
Jluble rusescl Cump. 1.25 Vend. 127
Mărci germane Cump. 58.90 Vend. 58.97
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.—
Scris, fon.c. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.25

Publicațiune.
Comuna bisericei naționale gre

cești Sfint. Treime din cetatea Bra
șov, aduce Ia cunoscință publică, că 
arendeză posesia ce o are în co 
muna Poiana merului (Almâs-mezâ) și 
care constă: din edificiul curial f6r- 
te spațios, pivniță, curte| grajduri, 
șoprâne, grădină de zarzavaturi și le
gumi; mai departe: 2 mori, holde 
și fenațe, pe timp de 6 ani, cu 
începerea dela 24 Aprilie a. c. pănă 
la 24 Aprilie 1902, pe cale de oferte.

Amatorii pot adresa oferte tim
brate conținând un vadiu de 10% 
după suma de arendă anuală de 
700 fi. (oferte mai jos de 700 fi. nu 
se primesc).

Ofertele sunt a se trimite în 
bani gata sau în hârtii de valâre, îm
preună cu o declarațiă, că cunâsce 
condițiile arendărei și se supune lor,

pană în 23 Martie a. c. Ia II ore a. 
m. în cancelaria comunei bi
sericești, Târgul cailor Nr. 12 — 
După espirarea acestui termin nu 
se mai primesc oferte.

Condițiunile precum și descrie
rea detailată a obiectelor de aren
dare se pot vedâ în tâte cailele la 
cancelaria comunei bisericești dela 
9—12 Ore a. m.

Brașov, 4 Martie 1896.
Curatorii bisericei naționale grecești 

sf.Treime, Brasov.
’ 920,1=3.

Nrul 2658-1896.

Publicațiune!
In I Aprilie a. c. la 12% ore îna

inte de prâncj se va tinea în biroul 
D-lui primar al orașului Brașov (în 
Ungaria) o pertractare de oferte 
asupra ven4ărei per trunchiu ă 
34.800m3 de lemne de brad și mo- 
lif, ca quantitate pentru perioda ani
lor I896 pănă la 1904, inclusive cru
țările lemnelor de același soiu din 
anul 1895, mai departe 15000m3 de 
lemne de fag din classa economică 
B. ca quantitate pentru perioda ani
lor 1897 pănă 1904, ambele quan- 
tități și soiuri din revierul Timiș.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se pot examina dela 
7—1 âră în biroul forestieral orășe
nesc.

Ofertele provecjute cu timbru 
de 50 cr., în care au de a se aminti 
în cifre și litere ofertul pentru me
tru cubic și în cari este de a-se 
da din partea oferentului declara- 
țiunea, că ’i sunt cunoscute condi
țiunile de oferte și acele contrac
tuale și că se supune lor necondi
ționat, au de a se ascerne până la 
12 ore a amintitei ^i D lui primar 
locțiitor, senatorului Carol Iacobi.

Ofertele au se conțină ca vadiu 
10% din ofertul pentru un quant 
anual de 3900 m3 lemne de brad 
și 1900ni3 lemne de fag, mai de
parte numele și locuința oferentului.

Deschiderea ofertelor va avea 
loc la 12!/4 âre a mințitei 4>le.

Pădurea se află în nemijlocita 
apropiere a calei ferate de stat.

Brașov, în 27 Februarie 1896.
918,2-3. Magistratul orășenesc.

I

G i ro-Co nto 
la banca 

Austro-Ungară.

G iro-Conto 
la banca 

imp. germană.

r—1 SMr k ig Cec-Cuntu ia 
postă nr. 969.

Casa de bancă

Mostre atrăgetdre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete CW mostre, cum nu 

s’au mai vddut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvicn și Dosking; pentru înaltul cler, stofe proscrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pe. tru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joci, și trăsuri. Asortiment l’orte bogat de Bj O D £ din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame în colori forte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—i4 II. T6te cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftîne, solide, trainice, din lână curată, 
6r nu sdrenț,e eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, «6 se adreseze la

JOH. STIKAROFSKY în Brunn. postavuri' austria ce).
Deposit permanent de postavuri peste ’/2 milione florini.

cs*-  Trimiterea numai cu ramburse. '•a
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
sub nici o condiție marfă.

899,4-24.

Cassa d.e bancă, cozn.isi.6iie și 
ie schimb 

NUSSBĂCHER & BEER 
z r. a s c zz.

Avem onâre a recomanda serviciile ndstre în tâte afacerile și 
transacțiile de bancă și anume:

VlTidllQYÎI monet^e de aur ?• argint, losurî, 
UUlll|lvl nlll Vlllllvlll hârtii de valore indigene și stre

ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4îl ci-
Anniirlnm QVQllQUPi Păna 80% din valârea cursului pe hârtii de 
AbUliidlil (HulliJiUl, valâre aie statului, scrisuri fonciare și priorități;

7O°/0 din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată. 
Rescumperăm fără nici o detragere totfeliul de cupâne.

Giro-Conto 
la banca 
Austro-Ungară.

Te lefon
J¥r. 90.

mMn polițe comercilo «XS?
piețele Europei, cum și transociene.

cu provisiOne mici pe tâte piețele comerciale 
europene și transociane.

în socotelă, corent și bonificăm 
interese după învoire pănă la 5 °|o Mo,
bi la tragere cu câștigul cel mai mic, pen- 

I tru diferința cursului.

BUtaUll Ctari
Primim flepien
Asiguram

Atribuim o deosebită, atenție afacerilor cu efecte și suntem în
pesiție ori și ce hârtii de valâre a-le vinde, după cursul 4ilei. —

Suntem la disposiție de a da informațiuni și deslușiri specia
liste. — Convertim capitale plasate în efecte, cari aduc interese 
mici, în efecte cu interese mai mari.

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru și streină- 
tate în mod fârte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a Băncei Ungare de eSCOmpt 
ȘÎ SChimb, suntem în plăcuta posiție de a fiualisa forte 
tâte transacțiunile de bancă.

avantagios

JACOB A. ABLER, 

Brașov. Piața nan 1 S: oiin. 

cuniperă șl vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul 41l0i cel mai mare — respective cel mai mic; 

rescuinp&ră fără nici ® detragere tot feliul de 
copone;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe fote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 
la 90%;

predă asignațiî pentru ori și care piață comercială internă 
și externă forte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de I»aueă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astă4i aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ors și ce losurfi la sorțiri cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

_____________________________________________ ._______________________ 649,32 60. l
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Promese la 
tote tragerile 

de loterie.

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere de 
bancă și prin corespondență.

Bevisie de 

losurî gratis.

J>

Sosirea si plecarea
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după ana. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amddl. 
Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — ore — minute sera.
3. Dela Zerne3ci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persdne 7 ore 40 in. dim.

trenurilor îi Brașov.
. Plecarea trenurilor din Braș.

I. Dela Brașov la Pesta
Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după ana. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — dre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimim. 
Tr. accelerat: — 6re — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amedl. 
Trenul aooel.: 2 dre 19 min. după am.. 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)? 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimindțu.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu, 
Trenul de persdne: 3 ore 1 după am. 
Trenul mixt: 8 <5re 50 minute dimin. 
Trenul de p9rs.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 dre 40 min. sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


