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Condeiul simbriaș.
VIII.

In broșura sa, precum se vede 
și din titlul ei, loan Slavici pune 
față în fată cu „Tribuna1* de ac|i 
pe așa cțișii „Tribuniști“.

Vrând cine-va se afle, ce ieliu 
de bidigănii sunt „Tribuniștii*1 aceș
tia, despre cari autorul susține, că 
ar fi făcut atâtea minuni de doi
sprezece ani încbce, nu se va putâ 
de loc dumeri din broșura „Tribuna 
și Tribuniștii*4 asupra pretinsului 
mare rol al lor în politica Români
lor ardeleni.

Cine sunt, după I. Slavici, „Tri
buniștii “?

„Băeții*1, cari la 1895 au fost 
scoși din redacțiunea „Tribunei**, 
plus „băeții**, cari la 1884 au înte
meiat „Tribuna** și cari astăzi, „când 
nu mai sunt băețl, stau în dosul 
celor dintâi!!**, (pag. 25.)

Și ce isprăvuri politice a făcut, 
după I. Slavici, acest consorțiu c|ia- 
ristic de băețl vechi și noi de 12 
ani încbce?

„Au dat**, — flioe eh — luptelor nos
tre politice o nouă direcțiune, oare repre
sents în desvoltarea nâstră națională un 
nou curent11.

Care este acâstă „nouă direc
țiune “?

Autorul broșurei se feresce a arăta 
clar și limpede „direcțiunea**, de 
care vorbesce și cum vom vedâ, nu 
fără causă fundată. Ceea ce înse 
retace loan Slavici, ese la ivelă în 
mod neîndoios din falsa, încurcata 
și perfida espunere a „situațiunilor**. 

Se cercetăm der în ce consistă 
pretinsa „direcțiă nouă** dată de 
„băeții**, cari s’au succedat la „Tri
buna** din primăvara anului 1884 
pănă în iârna anului 1895 și cari 
ni-se presentă ac|I ca „Tribuniști de 
baștină **.

Inaugurat’au 6re aceștia lucra
rea lor Ziaristică cu vr’un nou prin

cipiu, ori chiar cu vr’un nou pro
gram salutar, care să fi adus în 
cursul timpului vr’un folos causei 
naționale ?

Nimic din t6te aceste nu ne 
păte spune loan Slavici. Din contră, 
am dovedit, că ei nu numai că n’au 
adus nici o ideă nouă în luptele 
nâstre, der pasul cel dintâiu, ce l’au 
făcut, după înființarea „Tribunei**, 
a fost încercarea nesuccâsă, de a 
dobândi dela conferența din Iunie 
1884 ciuntirea programului nostru 
național.

Ceea ce povestesce Slavici des
pre problema „particulară** a „Tri- 
buniștilor** de-a „propaga** tradițiu- 
nile de neclintită alipire cătră casa 
domnitâre și de a ne deschide nouă 
Ardelenilor ochii asupra misiunei 
civilisatorice a întregului neam ro
mânesc în Orientul Europei, nu pote 
fi privit nici-decum ca ideă seu di
recțiă nouă.

Mai întâiu tradițiunile nu se 
„propagă** prin Ziare, ci ele își au 
rădăcina în popor; al doilea n’a avut 
nici cea mai mică lipsă poporul nos
tru de a primi lecții dela „Tribu- 
niștl** asupra datoriilor sale față cu 
dinastia, căci el a dovedit cu prisos 
și necurmat, nu prin vorbe, ci prin 
fapte, că și-le scie împlini.

Asemenea nu dela loan al lui 
Sîrbu-cojocarul din Șiria aveau să în
vețe Românii noștri, șepte ani după 
victoriile dela Grivița și dela Plevna, 
care este menirea neamului româ
nesc în răsăritul Europei.

Unde rămâne dâr „noua direc- 
țiă**, ce pretinde, că au dat’o „Tri- 
buniștii** luptelor nostre politice?

Să cercetăm mai departe.
Situațiunea ce a aflat’o la 1884, 

o caracterisâză Slavici ca „promis
cuitate politică ce se numia solidari
tatea națională și care întrunea tote 
elementele poporului român și pe 
toți bărbații lui cu ore-care trecere 
din statul ungar**; partidul național, 
Zice, mergea mână în mână cu par

tidul guvernamental al „Viitorului ** 
și acum guvernul „era sigur, că n’au 
Românii să-l mai supere** și că va 
obține dela ei „o manilestațiune de 
mulțumire generală**.

Acesta era „intriga primitiv țe- 
sută“. Dăr a venit Slavici cu , „Tri
buniștii** săi „neasemănat mai deș- 
tepți** decât „matadorii consolidați** 
și prin intriga lor mai cu meșteșug 
țesută au demascat’o; Românii în
dată au sciut ce au să facă și s’au 
„pronunțat în contra politicei de solida- 
ritate“, âr guvernul împreună cu toți 
cei ce au luat parte la „cimentarea** 
acestei „solidarități** au „pățit cea 
mai mare rușine**.

Precum am mai arătat tot ce 
s’afîrmă aici — afară de un singur 
fapt — este minciună impertinentă. 
Ca dovadă cităm un pasagiu din des- 
amintita broșură, care n’are loc în- 
trensa și negreșit că numai din ne
băgare de semă s’a tipărit pe pa
gina 14. Este pasagiul, în care se 
face amintire de conferența națio
nală dela 1881 „a căreia hotărîri au 
fost enunțate, ca program național, 
în auZul tuturor, în fața lumei în- 
tregl** și care pasagiu se termină 
așa:

„Abia aoum (adecă la 1881), după ce 
massele mari au fost angajate în mod con- 
scient în luptă, s’a simțit pretutindeui, că 
esistă in Carpați un conflict serios, și gu
vernul ungar a fost nevoit și el să recu- 
nosoă, că trebue să se facă ceva pentru 
înlăturarea aoestui conflict**.

Cum putea der ca „solidaritatea11 
cimentată la 1881 să fîă în conflict 
serios cu guvernul și totuși acesta 
să fiă sigur, că Românii n’au se-l su
pere ?

Partida „ Viitorului “ era deja, 
pe când a apărut „Tribuna**, anihi
lată și acesta s’a întâmplat în urma 
acțiunei „ Gazetei Transilvaniei “ și a 
celorlalte Ziare române, cari serveau 
causa partidului național.

loan Slavici însă venise dela 
BucurescI, cu angajamentul de „a 

resolva conflictul dintre Români și 
Maghiari**. Acâsta a spus’o de-o sută 
de ori în „Tribuna** și o spune și în 
broșura sa. S’a convins însă^că „nu 
era vorba de-o resolvare**, că „ma
tadorii consolidați nu s’au înțeles 
între dânșii ca se curme lupta cu 
guvernul unguresc** (p. 22) și de 
aceea el s’a pus să țese intriga în 
contra solidarității nostre naționale, cu 
scop de a-o sparge, ca cu atât mai 
ușor să-și pătă apoi ajunge scopul.

Acesta este singurul fapt ade
vărat din tăte afirmările mai sus 
amintite ale lui Slavici. DoispreZece 
ani de-arendul el cu amicii săi in
timi dela „Tribuna** au intrigat aci 
în ascuns, aci pe față cu scop de 
a sparge rândurile partidului nostru 
național și a face ca Românii să se 
pronunțe în contra solidarității na
ționale, ce s’a dovedit ca o piedecă 
mare pentru resolvarea conflictului, 
și apoi cu scop ca, după ce vor 
reuși a ne desbina să pătă ei în
șiși lua în mâni acâstă mult dorită 
resolvare și să ajute astfel, — cum 
Zice broșura, — ămenilor de stat 
ai României de a face „serviciul 
amical solicitat de Maghiari, poto
lind mișcarea română din țările co- 
rănei ungare. **

Eată noua direcțiă politică, ce 
au vrut și vreau să-o de „Tribu- 
niștii** luptelor năstre politice. Decă 
nu li-a succes de a-o realisa, vina 
nu este a lor, ci numai a acelei so
lidarități, mult urgisite, pe care au 
susținut’o și o susțin bărbații decla
rați de Slavici ca cei mai primej- 
dioșL

Persecuții și condamnări.
Persecutarea cuvântului „român**.

Contra ouventului „român1* s’a început, 
oum se vede, o prigonire sistematioă. Ca 
dovadă în privința acâsta, „Unirea** din 
Blașiu aduce cașul, că inspectorul școlar din 
Aiud a refusat să subscrie diplomele de cua- 
lificațiune ale tinerilor, cari au făcut esamen

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Doica.
— De Baranzevich K. —

I.
Era compositor musical cspabil și om 

vestit. Și afli el nu mai este ! Omul, al că
rui piept era plin de cele mai dulci cân
tece, oare cu degetele sale răpia inimile 
ascultătorilor săi, — afli nu mai este. Ni
meni nu va vedâ mai mult figura înaltă și 
slăbită, fața fină și de .spirit — nime nu 
se va mai amusa de sunsul lui pri^tinos și 
inooent de oohii lui negri și strălucitori.... 
Maestrul nu va mai împrăștia nicl-odată 
tonurile fermecătore, oarl legănau pe mu
ritori în lumea visurilor și a estasului.

Puțin înainte de îmbolnăvire el a cân
tat în ceroul admiratorilor săi. Nicl-odată 
n’a cântat oa atunci 1 De sub degetele sale 
isvorau tonuri admirabile, și în sală era 
tăcere sărbătorăscă, deși ascultătorii o um- 
pluseră ca o cutia de sardele, nimeni nu 
se mișca, fiă-care își reținea respirația, și 
cu bucuria mută asculta cântecul lui de 

lebedă. De-odată, în mijlocul tonurilor vi- 
brătore, s’aude murmurul dur și sălbatec 
al unei cârde rupte. Palid, aprâpe fără de 
nonsc’ință și cedând unei șopte sinistre, el 
se ridică dela loo, atinge tastele și dă din 
nou acordul. Prin mulțimea ascultătorilor, 
ca un ourent electrio, treoe un fior de 
spaimă, în fiă-oare se deștâptă presim- 
țul unei nenorooirl. Se sculară și-1 încun- 
jurară.

— „Ce ți-s’a întâmplat î“
— „Ești bolnav ?**
— „Te simți rău?**
El privia cu ochi obosiți pe cei dim

prejur ul său, și fără de veste, pe față cu 
espresia unei dureri nesuportabile, își apucă 
peptul:

— „Sunt forte rău... O cordă s’a 
rupt**.

Și abia clătinând din oap, eși pe ușă. 
In prag îl opri un prietin.

— „Aștâptă derăl... Ce schimbată 
’ți-e fața! Aduc un medic !“...

El însă zimbi amar și întrebă:
— „Așa-i, oă disarmonia e morte ?** 

Și neașteptand răspunsul, adăugă ! „In acest 
moment am simțit**....

Era o bâlă caracteristică, bâlă mis- 
tuitore, care zădărnioia soiința celor mai 
renumițl medici.

Și acum, s’a sfîrsit, nu mai trăesoe! 
Pianul, pe care degetele lui nu-1 mai ating, 
stă în colțul salei, părăsit, coperit c’un 
strat alb de pulvere; el însuși zace întins, 
cu surîsul morții pe buze, încunjurat de 
plante exotioe și de luminări de ceră, în 
cosciug. In sală e liniște, liniște așa de 
mută. Nu se aude decât glasul încet al 
preotului și pîrăitul duios al luminilor, ce 
ard.

II.
Din celelalte odăi se aude sgomot 

nădușit, cuvânt poruncitor slab. Caracte
ristic 1 Ce scop are acâstă oonversațiă ? Pe 
mort nu-1 mai pâte scula nimeni, nici cele 
mai sălbatice isbuaniri ale durerii nu-1 mai 
pot readuce la viâță.

Văduva plânge în odaia ei, încungiu- 
rată de copii și de cunosouțl. In plân
sul ei duios ascultă mângăerile, oe ’i se 
dau.

— „Mamă, mamă, la Wlassjewna nu-i 
dai de scire ?“ întrebară copiii.

— „Dragii mei**, răspunse mama, 
„dâr nu sciu nici unde locuesce. Probabil, 
că e atât de departe, încât niol n’ar pută 
sosi la timp.**

— „Cine este aoea Wlassjewna ?** în
trebară străinii cu mirare.

— „Doica lui!**
— „O, mamă, tata a iubit’o așa de 

mult! Adu-țl aminte, că bolnav fiind rău, 
el întreba mereu: „a venit dâră Wlas- 
sjewua ?“

— „ Adevărat, ea tot-dăuna a obici
nuit să vină pe vremea asta. Der mă tem, 
că va întârflia**...

Idea apropiatei îmormântărl storoea 
lacrimi nouă; văduva își ducea la ochi ma
rama fină de battist.

— „O, de-ar veni mâne !** își șopteso 
copiii. „Nu plânge, mamă, ea va veni, ne
greșit va veni !**....

Și a venit.
Decedatul, pe care îl năpădeau ocu- 

pațiunile pe care îl mistuia activitatea lui 
pe arena publică, pe care viâța sgomotosă 
de artist îl răpia vecinie, adese-orl timp 
îndelungat își uita de doica lui. înainte de 
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la preparandia din Blașiu, numai din moti
vul, că în diplome preparandia era nu
mită : „ institut preparandial romăn gr. 
cat." Tot din aoest motiv, inspectorul n'a 
vrui să subscrie nici certificatele date dela 
asilul de copii din Blașiu.

*
In comunele românesol Hodac și Hu- 

duc din părțile Reghinului se află de mai 
mulțî ani la șoâlele românesol inscripțiunea : 
„Șcăla română grcco-catolică*. Acum însă se 
scrie, că fisolgăbirăul a dat porunoă prima
rului din Hodac, ca numai decât si ștărgă 
inscripția română de pe șcâlă. Preotul local 
Alesandru Tămăvean împreună cu senatul 
școlar parochial au protestat. Din causa 
aoâsta însă s’a făcut contra lor arătare pănă 
chiar la ministeriu, de unde se 4i°e, că vor 
să forțeze ștergerea inscripției românesol 
chiar prin Metropolitul.

La Huduc s’a prooedat și mai turbat. 
După ce preotul n’a voit să urmeze porun- 
cei fisolgăbirăului, notarul comunal a luat 
el însuși de pe șcâlă tabla cu inscripția ro- 
mânăscă și a dus’o în școlă. Poporul însă a 
luat din nou tabla cu insoripția și a pus’o 
la locul de mai înainte. Și aid lucrul a 
ajuns pănă la ministeriu, unde este încă 
pendentă causa.

*
Condamnări pentru „Manifest".
Din Clușiu se telegrafieză, că și d-1 

advooat Iuliu Coroian a fost condamnat 
Sâmbăta trecută pentru „Manifest" la 10 
«jile arest și 75 fi. amendă.

*
Inipedecarea Românilor de-a se constitui 

în reuniuni.
In vara anului 1893 s’a constituit în 

Roșia de Secaș o reuniune română de agri
cultură pentru comitatul Albei inferiâre cu 
sediul în Blașiu. Statutele, oopiate întru tote 
după statutele reuniunei române de agri
cultură din comitatul Sibiiului, au fost îna
intate ministrului de agrioultură pentru apro
bare încă în tbmna anului 1893, s’au făcut 
de-atuncl, după cum spune fdia biserioescă 
din Blașiu, dduă ursorii, prin vioe-șpanul 
dela Aiud, der tote au fost înzadar, căci 
statutele acestei nevinovate reuniuni, de sigur 
numai pentru-că e românăscă, nici pănă acțî 
nu sunt aprobate.

*

Încă o osîndire pentru „aderență".

Pentru o adresă de aderență trimisă 
celor osândiți în prooesul Memorandului, 
d-1 Ricolae Berariu, preot în Bejan, comit. 
Huneddrei, a fost osândit de tribunalul din 
Deva la o lună închisore de stat și 10 fl. 
amendă. Fiscalul însă a recurat și tabla a 
osîndit pe d-1 Berariu la patru luni închi
sore de stat. Curia a întărit judecata tablei. 
Astfel preotul Berariu va intra in 12 Mar
tie n. c. în inchisorea de stat din Seghedin, 
unde va sta 4 luni.

mortea sa însă, oând în orele celor din 
urmă chinuri făcu o reprivire asupra în- 
tregei vieți, îșl aduce aminte de ea și dori 
s’o vadă. De-asemenea și doica se gândia 
la el în acea 4* 'n tot momentul.

Ea trăia departe, într’un sătuleț pus
tiu, părăsită și uitată în ooliba, ce da spre 
ruină. Și în vreme-oe ou oohii ei slăbiți 
privia rota dela scaunul cu furoă, gându
rile ei pribegiau în sgomotosul oraș. Ca 
nisoe chipuri de neguil, îi treoeau pe dina
inte, rând pe rând, amintirile din copilăria 
drăguțului și iubitului ei Șașa. Și inima 
bună a bătrânei bătsa mai cu foc în ne
mărginita iubire de mamă, oâtă vreme în 
oreerul ei se grămădeau gânduri neliniști- 
tore și îngrijitbre.

De îndată-ce veni primăvara, când 
cântecul dulce și tremurător al pitpalaoului 
se aucjia pe de-asupra livecjilor ooperite ou 
apă și cuoorn umpleau aerul curat de di- 
mineța cu strigăte ascuțite, — bătrâna era 
cuprinsă de mare neliniște. Nu putea să 
mai stea în căsuța ei, rota furoei înoă se 
mișca cu îndârgire în manile sale; și apă- 
rându-șl ou palmele ochii contra sorelui

Procesul monstru din A.-Iulia-
Prooesul celor 42 Români, a căruia 

pertractare s’a înoeput Mercurea trecută, a 
durat pănă Sâmbătă, în' 7 Martie, oând s’a 
oetit sentința tribunalului, prin care 16 din
tre acusați au fost osândiți la temniță ordi
nară dela 21 cțile pănă la 8 luni.

Anume: loan Medrea, învățător în 
Țelna, e osândit la 8 luni închisore ordi
nară; G. Milaș, econom în Alba-Iulia, la 
6 luni închisore ordinară; Andreiu Șeușan, 
diler în A.-Iulia, la 4 luni închisore ordi
nară ; Iosif Sebeșan, privatier și loan Mi- 
hălțan, cjiler în A.-Iulia la câte 1 lună în
chisore ordinară. D-ra Maria Timișan, Gr. 
Murășian cismar, Petru Hăprian zidar, An
tonie Murășianu cârciumar, Ștefan Crișan 
zidar (toți din A.-Iulia); I6n Berghian în
vățător în Drîmbar; cjilerul Muntean, Ant. 
Drîmbărian zidar, I. Burcuta zidar, G. Ban- 
ciu d’lor și Dum. Pleșa cărăuș la câte 21 
<jile închisore ordinară.

Dintre ceilalți acusați, unul este mort, 
âr restul au fost aohitațî.

Decursul acestui proces a fost forte 
interesant. „Tribuna" aduce cu de-amănan- 
tul fasiunile acusaților și ale martorilor, din 
oarl se vede, că Românii s’au purtat peste 
tot forte brav.

Printre condamnați vedem și numele 
unei domnișore, Maria Timișan. La asoul- 
tare, presidentul o întreba:

— Scii unguresce?
— Cum să nu, der mai buouros vor

besc românesoe.
— De ce ai dat buohet dâmnei Patița 

(cu ocasia când a întimpinat la gară pe 
soțul său)?

— Fiind-oă îmi place de domna.
— Nu v’a spus nimeni să nu-’i dațl?
— Nu sciu.
— Alții spun, că d-lui Patița ai dat 

buchetul, nu domnei.
— Eu spun, că domnei l’am dat.
Proourorul: De ce ați ales chiar oca- 

siunea și c}iua asta ?
— Ca să fac bucuriă d-nei Patița.
— Asta ai fi putut’o face și acasă.
— Der eu am voit să ’i-o fao la gară. 
Alt acusat, cismarul Grigoriu Murășan, 

la întrebarea, decă cu ocasia întimpinărei 
a sciut, că d-1 Patița a fost pedepsit la 
Clușiu? — răspunse: „Soiut; der de o miiă 
de ori să fi fost pedepsit, eu iot m’așl fi dus, 
căci sciam, că nu pentru hoția a fost osândit, 
ci pentru sfânta dreptate. Și aoum, dâcă ar 
fi așa ceva, âr m’așl duce".

Ant. Murășan (jice, că poliția dâcă a 
voit să-’i oprâscă de-a merge la gară, tre
buia să publice cu toba, „oă doră noi nu 
suntem filosofi, nici doctori, ca să seim tote 
legile". El a strigat „să trăescă" și strigă 
și acum „să trăescă".

St. Crișan a fost la gară „ca să vadă 
pe bărbații noștri, cari luptă pentru na
țiune". Acolo a văcjut lume, a văcjut Un
guri, Jidovi, Sași și „tot felul de lege", 

privi lung în depărtare, în direcția oapi- 
talei. Abia se sbioiră drumurile, îșl luă 
straița în spate, își închise coliba, rosti o 
rugăoiune fierbinte și plecă la drumul 
lung.. .

A venit!
A sosit obosită, vânătă de frig, în 

pioiore cu opinci oârpooite, învălită o’un 
oaftan petecos, și văcju pe micnl ei Șașa 
în sicriu încungiurat de fum de tămâie. 
Preotul rostia rugăciunile și conduotul il 
formau rudeniile și ounoscuții, un șir în
treg de domni impodobițl ou cruci și de
corații.

Wlassjewna, oare de durere îșl eșise 
din fire, sparse rândurile conductului, păși 
lângă cosoiug și îngenunchiâ dinaintea 
mortului. Pe obrajii ei sbâroițl și usoațl un 
rîu de laonml îșl luă cursul și in pioăturl 
fierbinți cădeau pe sinul ei usoat și ohi- 
nuit.

(Va urma.) 

der aici (întorcându-se spre banca aousa- 
ților) aici văd numai Români

Ca martori in contra acusaților au fa- 
sionat: gendarmii lerusek, Kedves, Doboș, 
lanâ, snb-oăpitanul poliției Dergan, un alt 
om al poliției ou numele Gyulafi, primarul 
orașului Novalt, căpitanul poliției Roska (de 
nascere Român), advocatul jidan Mayer 
Odbn și alțl vre-o trei Unguri.

Dintre martorii români au fasionat în 
favorul acusaților: Soția lui Nic. Muntean, 
primarul Medrea din Țelna, teologul din 
Blașiu George Meseșan etc. Niol unul din
tre martorii români n’a fasionat în contra.

CBOMCA POLITICA.
— 26 Februarie.

Ministrul de esterne austriac, Golu- 
chowsky, a plecat Vinerea treoută la Ber
lin pentru ca să se presente împăratului 
Wilhelm și să întdrcă visita oancelarului 
Hohenlohe. Goluchowsky va rămână în 
Berlin pănă poimâne. In onorea lui s’au 
dat prânzuri mari la canoelarul german și 
la ambasadorul austriac, la care a luat parte 
și părechia imperială germană. nK6lnische 
ZtgA cjice, oă cu ocasiunea acestei visite 
se vor desbate tote oestiunile politice oarl 
ocupă de present spiritele în Europa. Lo
vitura grea, pe care a suferit’o Italia, va în
tări și mai mult tripla alianță, de-oreoe tăte 
trei puterile trebue să țină ou atât mai 
tare la olaltă. In fine numitul 4,ar 4loe> oă 
deși raporturile față ou Anglia fac unele 
greutăți, în ce privesce desbaterile asupra 
stărei politioe europene, totuși de altă parte 
s’au îmbunătățit raporturile cu Rusia, și aces
tea sunt binevenite iutențiunilor și scopu
rilor paoinice ale triplei alianțe.

*
„Neue Fieie Fresse* din Viena anunță, 

oă miniștri maghiari vor merge la mijlo- 
oul acestei luni la Viena pentru de-a oon- 
tinua ou guvernul austriac pertractările 
privitore la pact, țliarul slovac „Nargdnie 
Noviny* este informat, că în oabinetul- 
Banffy domneso păreri forte divergente în 
oestiunea pactului, și nu este eschisă o 
cnsă ministerială. Se afirmă, că membri 
cabinetului iau în nume de rău ministrului 
de finance Lukâcs, că el a devenit de-oda- 
tă forte conciliant față ou ministrul de fi- 
nanoe austriac.

Ruptura între „esilați".
Am amintit în numerii trecuțl, 

că unul dintre „esilații" din Bucu- 
rescl, d-1 Aurel C. Eopovici, a adresat 
o scrisdre cătră Eugen Brote, prin 
care declară că rupe orl-ce relațiuni 
politice cu el. Etă scrisorea după 
„Tribuna":

Domnule Brote \
D-ta scii, oă eu am întrat în partidul 

și mai în urmă în oomitetul național eu 
un sistem de idei preconisat de mine la 
tdte ocasiunile, în publicistică și în con- 
ferențe și cu totă tăria unor convicțiuni 
profunde de ani de 4*1®-

Scii apoi, oă în legătură cu aceste 
idei eu stăruiam fără încetare pentru ca 
să sistemisăm și să punem la cale o serie 
întrâgă de acțiuni politioe, la care țineam 
și țin atât de mult și că numai în speranța, 
că vom isbuti să pornim odată aoest sis
tem de idei și de luorărl în politica na
țională, îmi dasem și eu astă tomnă con
simțământul pentru „regularea" raportu
rilor „Institutului tipografic" dela Sibiiu în 
sensul propunerii d-tale.

V’am deolarat atunol, d-tale și fraților 
Albim frano și deschis, că în oeea-ce pri- 
vesoe partea mea de „comproprietar" al 
Institutului, ți-o cedez d-tale, der pentru 
partea juridică a propunerii d-tale față de 
oeilalțl conproprietarl, eu nu mă pot an
gaja la nimio, de6re-ce aoâstă juridică 
parte a cestiunii n’am reușit s’o cunosc 
nioi-odată esact și mol nu mă interesam 
prea mult de ea. Der lucrurile s’au des- 
voltat în contra așteptărilor d-tale și după 
multe peripeții și încurcături Institutul ti
pografic a rămas proprietatea și prin ur
mare și sub directa și esclusiva influență 

i politioă a celorlalți colegi ai noștri din co" 
mitetul național.

Cei mai apropiațl dintre prietenii noș
tri politici au oerut cu insistență, oa fără 
amânare să fundăm un nou 4lar național 
în Transilvania, pentru-că d-1 Dr. R&țiu și 
ceilalți martiri au luat înțelegere cu Ungurii, 
nu mai vor să scie de luptă și sunt gata să 
încheie pace, în detrimentul programului na
țional dela 1881, cu Maghiarii*, — preoum 
suna stereotipicește argumentul cel mare, ce 
ne venia și de aici, și dela Sibiiu, în deo
sebite variante și pentru a cărui acreditare 
unele sîmptome politice păreau într’adevăr 
caracteristice.

D-ta timp îndelungat susțineai, că nu 
putem școte 4i&rul pănă ce nu ne vom fi 
înțeles noi, esilații și prietenii noștri po
litici din Sibiiu, asupra direcțiunii, în care 
ar avâ noul 4iar apară și să lucreze.

Deși eram deja de mai mult timp 
forte nedumerit asupra acestei direcțiuni 
preoonisate de d-ta, der dedre-oe d-ta tot 
nu găsiseși încă momentul potrivit (!) a ne 
espune, care ar fi să fă acăstă cestiune, — 
am așteptat.

Aoum, în sfârșit, sosind un om de în
credere al amicilor noștri din Transilvania, 
d-ta în conferențele nostre, a oelor patru, 
în 23 și 25 Februarie n., ne-ai declarat 
scopul, pentru care am ave să înființăm 
diarul, anume: ca să constituim în Transil
vania un partid guvernamental, în vederea 
reformei legii electorale din Transilvania.

Am fost și sunt în contra acestei 
sub orl-ce formă mi-s’ar presenta.

Vă4ând însă persistența d-tale în 
acăstă tendință de a-se da cestiunii națio
nale de aci înainte o direcțiune moderată 
oportunista și fără a mai accentua pro
gramul național, direcție, despre a cărei 
utilitate d-ta declari a fi pe deplin con
vins ; ținănd sămă de declarația d-tale cate
gorică și repețită, oă altfel d-ta nu poți și 
nu vei sprijini înființarea noului 4>ar; P® 
de altă parte, având eu convingerea ne
strămutată, că direoțiunea pe oare d-ta do- 
rescl să o inaugurăm nu mai corespunde 
intru nimic vederilor mele politice, de oarl 
aoâstă direoțiune se deosebește diametral 
și absolut, — și nu mai pote corăspunde, 
după a mea părere nici simțământului ge
neral al Românilor, nici permanentelor nos- 
tre interese naționale, — pentru tdte aceste 
motive mă văd nevoit, domnule Brote, a-țl 
împărtăși, oă eu la aoâstă direoțiune poli
tică nu mă pot angaja, deol niol la luoră- 
rile pregătitore pentru înființarea noului 
4iar eu nu voiu lua parte și astfel, te rog, 
să consideri rclațiunile politice între noi doi 
sfârșite.

Primește te rog, domnule Brote, asi
gurarea deosebitei mele considerațiunl.

Buouresol, 27 Februarie 1896 n.
Aurel C. Ropovicl.

Italienii în Africa.
După lupta nefericită dela Adua, 

generalul Baratieri trimise un raport ofi
cios asupra celor întâmplate. Aoum, mai 
târ4iu s’a descoperit însă, că raportul lui 
Baratierii este în multe privințe neesact; 
astfel nu se face în el amintire despre re- 
sistența eroică a colonei generalului Da- 
boimida, și nu este indicat nici aproxima
tiv numărul oelor oă4uțl.

Se confirmă, că în lupta dela Adua 
au că4ut 4500 de soldați din brigadele 
italiene, și 400 de soldați, între cari și oo- 
lonelul Galliano, au fost prinși de ȘoanI. 
Au că4ut apoi în manile acestora 60 de 
tunuri, peste un milion de patrâne, 5000 
oatârl și 10.000 pusol; din norooire a pu
tut fi mântuită însă oassa militară, în oare 
se aflau mai multe milione de lire.

Cum anunțaserăm și alaltăerl, fortă- 
răța Adigrat, în care s’au refugiat 2000 de 
soldați ItalianI după desastrul dela Adua, 
este acum împresurată de ȘoanI și erl se 
lăți în Roma faima, că fortărâța ar fi 
că4ut.

Generalul Baldissera, oare a luat co
manda generală în locul lui Baratieri, so
sind Vinerea trecută în Asmara, trimise o 
depeșă lungă guvernului italian, în oare 
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el dice, că starea în Africa este forte, gravă, 
și că nu pote face deocamdată nimioa 
pentru Adigrat. „Agenția biefaniu anunță, 
că Baldissera a trimis pe majorul Salsa 
la regele Menelik pentru-ca să-l rdge pe 
acesta, să permită a-se îngropa Italienii 
oăZuțl în 1 1. o. și pentru ca să se infor
meze asupra numărului și numelor Italie
nilor prinși.

Regele Umberto încă n’a luat niol o 
hotărîre cu privire la numirea noului 
cabinet.

Despre Crispi se lățise Sâmbătă sci- 
rea, că ar fi fost omorW, care scire s’a 
confirmat însă ca falsă.

Demonstrațiunile continuă în întrăgă 
Italia și multe dintre ele se arenjâză pen
tru de-a îndupleca pe rege și guvern, să 
retragă trupele din Africa. In diferite orașe 
ale Italiei au fost prinși și arestați mai 
mulțl demonstranți.

„Berliner Tagblatt'1 afirmă a fi infor
mat sigur, că de frica revoluțiunei interne 
guvernul italian ar fi și început pertractări 
de pace cu Menelik1, âr „Local Anzeiger* 
anunță, că ministrul-președinte angles, Sa
lisbury, ar fi desfătuit Italia, de-a continua 
ou ofensiva oostisitâre și s’a îmbiat să 
mijlocâscă uu compromit cu regele Menelik.

SOIRILE BiLEL
5

— 26 Februarie.

Convenirea colegială, ce s’a arangiat 
Sâmbătă săra din partea Reuniunei ro
mâne de gimnastică și cântări din loo, a 
reeșit bine, fiind oercetată de un public 
român destul de număros, deși a părut 
cam bătătâre la ochi absența multora din
tre ai noștri. Corul mixt, sub conducerea 
d-lui prof. Pant. Dima, a esecutat 6 piese 
ou succes forte frumos, așa că la stăruința 
publicului, patru dintre ele au trebuit să 
fiă repetate. Cu deosebire corurile mixte 
„Sub ferestra mândrei mele“ de G. Dima 
și „Cântec păstoraso“ de Mendelsohn ni-au 
plăcut mult, fiind și cele mai precis eân- 
tate. Printre cântări, d-ra Maria Bogdan a 
declamat frumâsa poesiă „El Zorabu de 
Coșbuc, în a căreia recitare a arătat multă 
siguranță. D-sa a stors aplause forte sgo- 
motose din partea publicului. Mult haz a 
produs și de astă-dată d-1 llie Savu prin 
recitarea monologului comic „Stosachi“ 
care a ținut publicul în continuă ilaritate. 
In total ne-am depărtat deplin mulțămițl.

—o—
„Mitropolit și patriarch Sub aoest 

titlu <jlarel0 din Budapesta publică soirea, 
că curia reg. a adus acum hotărîre defi
nitivă în prooesul intentat de mitropolitul 
Miron Românul patriaroului Bârbesc pentru 
împărțirea averei bisericescl din comuna 
Ciaoova, unde looueso Șerbi și RomâDl. 
Curia, ou puține modificări, a întărit sen
tința tablei, oonform căreia averea biseri- 
cescă este de-a se împărți în două părți 
egale. Tot aceeași sentință s’a adus și în 
procesul Românilor și Șerbilor din Mărgita 
mare.

. —o—
Buclucul lui Bauffy. Iu contra soției 

m’nistrului-președinte Bauffy, care mai îna
inte a fost învățătorâsă la șcâla poporală 
din Bistrița și a chiămat’o Mathe Ilona, 
s’a pornit Zii®!*3 acestea un curent forte 
fatal în societatea din Budapesta. Mai multe 
Ziare budapestane anunță, că de un timp 
înoâce se șoptesc și se soriu în epistole ano
nime lucruri forte curiâse despre ea. Ba soim, 
că uu (fiar din Viena anunță, că mai multe 
dame maghiare de rang înalt au declarat, 
că nu vor lua parte la sărbările milenare, 
dâoă va fi de față la acestea și soția mi- 
nistrului-președinte. Nu se soie cu siguri- 
tate, de unde și-a luat începutul acest cu
rent, în tot cașul însă pote deveni încă 
fdrte neplăcut pentru Bantfy, fiindu-i ata
cată prin aceea onorea familiară.

Medicilor români ii-se atrage aten
țiunea asupra postului de medic in cercul 
Blașiului, oare în urma retragerei d-lui Dr. 
Em. F. Negruțiu a devenit vacant. Cere
rile sunt a se înainta până in 29 Martie 

n. c fîsolgăbirăului din Blașiu. Ocuparea 
postului se va faoe prin alegere.

—o—
Congres în potriva francmazonilor. 

Nu de mult s’a înființat în Roma o reu
niune internațională, a cărei activitate este 
îndreptată în potriva franomazonilor. Reu
niunea va arangia în anul acesta un con
gres în Bruxela, în care congres se va sta- 
tori modul în care să se pdrte lupta contra 
franomazonilor. Reuniunea are o filială și 
în Budapesta, care după oum anunță Zla_ 
rele clericale, în proximele cjile va publica 
un apel cătră catolioii din Ungaria, ca să 
se organiseze și să încâpa lupta în potriva 
francmazonilor. Se scie, oă astăZl clubu
rile franomazonilor oonstau în partea oea 
mai mare din Jidani, oarl și aoi îșl au 
înaintea oohilor numai interesele lor mes- 
ohine.

—o—
Pentru aspiranții de oficerî în re

serve. Ministrul comun de resbel a dat or- 
dinațiunea, că acei aspiranți de oficerî, oarl 
vor fi chiemațl la deprinderi de arme, fără 
a se mai însoiinfa la comanda lor de între
gire, vor avea să se presente de-a dreptul 
la oomanda trupelor, unde sunt chiămațl. 
Aspiranții de ofioerl în reservă îșl vor primi 
competența lor din diua, în care îșl vor 
începe călătoria, cătră stațiunea, unde vor 
ave a face deprinderile. Competența o 
pot cere aspiranții dela comanda militară 
din locul unde se află ei, seu din oel mai 
apropiat oraș, unde se află comandă mi
litară.

—o—
Husarilor din Bratkowice, cari au 

fost acusați pentru omorirea sergentului 
lor și despre cari la timpul său făcuserăm 
și noi amintire, li-e’a publicat Joia trecută 
în Przemysl sentința. Unul dintre acusați, 
cu numele Iosif Boros, a fost osândit la 
morte prin glonț, dâr conform depeșelor so
site ieri, Majestatea Sa la agrațiat și pe- 
dâpsa i-s’a schimbat în 20 de ani temniță 
grea. Altul dintre husarii aousațl a fost 
osândit la temniță grea de 18, și un al 
treilea, la temniță grea de 16 ani. Cu to
tul au fost amestecați în acest proces 26 
de husari.

Academia Română
Sesiunea generală din anul 1896.

(Urmare.)
In ședința dela 16 Iunie, d-1 Sp. 

Haret a presentat spre publicare în Anale 
lucrarea d-lui Dr. C. Istrati, membu co
respondent, despre Rumanita săi Succinul 
din România. Acâstă luorare s’a publicat, 
după propunerea Secțiunii sciințifioe.

Academia a fost invitată să participe 
în anul treout la Congresul internațional 
al limbilor romanice, care s’a ținut la 
Bordeaux la 5—10 August st. n. Cu aeâs- 
tă învitațiune Academia s’a ocupat în șe
dințele dela 21 Aprilie, 12 Maifi și 14 
Iunie. A fost delegat din partea Academiei 
la acest oongres d-1 V. A. Urechiă, care 
la 18 August și 22 Septemvre a făcut re- 
lațiune asupra participării d-sale la lucră
rile acelui congres.

Academia a fost invitată de aseme
nea se participe, ca și în anii treouțl, la 
Congresul archeologic al Franoiei, care 
la Clermont-Ferrand la 5—13 Iunie. D-1 
Coleg Gr. G. Tooilescu, delegat de Aca
demia pentru acest congres, nu a putut 
însă lua parte la lucrările lui.

Fublicațiunile Academiei.
In aoest an s’au făout următorele pu- 

blioațiunl:
1) Din Analele Academiei s’au tipărit: 

a) Tomul XVII — Partea administrativă și 
desbaterile din 1894 — 95; b) Tomul XV — 
Memoriile Secțiunii istorice, s’a terminat, ti- 
părindu-se colele 31 — 57. Volumul întreg 
este ocupat de lucrarea d-lui V. A. Urechiă : 
Documente inedite din domnia lui Alexandru 
Constantin Moruzi, 1793—1796, la sfirșitul 
căreia s’a îngrijit a-se adauge uu indice 
chronologic complet al documentelor cu
prinse în întrâgă lucrarea; c) Tomul XVI 
— Memoriile Secțiunii istorice asemenea s’a 
terminat, tipărmdu-se câlele 6—21. Acest 

volum este format de lucrarea d-lui V. A. 
Ureohiă: Codex Bandinus Memoriu asupra 
scrierii lui Bandinus dela 1646; d) Tomul 
XVI — Memoriile Secțiunii sciințifice s’a ti
părit, întreg cuprinzând: Materiale pentru 
climatologia României, I, 11, de d-1 St. C. 
Hepites; Studii asupra mineralelor de man- 
ganes dela Brosceni, de d-1 L. Banquet; Ru- 
manita seu Succinul din România de d-1 Dr. 
C. Istrati; e) Tomul XVII — Memoriile Sec
țiunii istorice a fost întreg tipărit, ouprin- 
cjând următorele lucrări: Sofia Paleolog și 
Domnița Olena, de d-1 A. Papadopol-Cali- 
mach; Vilegiatura și reședințele de vară la 
Romani, de d-1 1. Kalinderu; Un nou docu
ment dela Constantin Cantemir Vodă, de d-1 
V. A. Urechiă ; f) Din Tomul XVIII - Par
tea administrativa și desbaterile an. 1895—96 
s’au tipărit procesele-verbale ale ședințelor 
ordinare de peste an, dimpreună ou comu
nicările făoute în acele ședințe.

2) Discursurile de recepțiune rostite în 
sesiunea generală trecută de d-nii Colegi 
A. D. Xenopol și Dr. V. Babeș, dimpreună 
ou răspunsurile lor, au fost publicate în fas- 
cioule îndată după înohiderea acelei sesiuni.

3) Din Istoriile lui Erodot, în tradu
cerea premiată a d-lui D. I. Ghica, s’a pus 
în tipar oartea IV, din oare s’au și tipărit 
colele 1—4.

4) Sorierile despre Igiena țăranului ro
mân, făcute de d-nii Dr. N, Manolescu și 
Dr. G. Crăinioeanu, cari amândouă au fost 
premiate în sesiunea anului trecut ou Pre
miul Lazăr, au fost amândouă tipărite, după 
ce autorii au revăzut manuscriptele con
form cu obeervațiunile făcute de oomisiuuea 
premiului. S’au adaus la textul aoestor lu- 
orărl figuri, charte și planuri privitore la 
locuința, îmbrăcămintea și viâța casnică a 
țăranului.

5) Hronicul vechimii Romano - Moldo- 
Vlahilor de Dimitrie Cantemir a început a 
se tipări în noua edițiune, sub îngrijirea 
d-lui Gr. G. Tooilescu și după textul cola- 
ționat de d-sa la Mosova cu originalul au
tograf. S’au tipărit până acum oolele 1—25.

6) Din Etymologicum Magnum Roma- 
niae, d-1 B. P. Hasdeu s’a tipărit în cursul 
acestui an făsoiora 3-a din tomul III. Aoâstă 
făsciâră, de 10 oble, cuprinde cuvintele Ba
zaconie pănă la Bălțățel. Acâstă luorare ou- 
prinde pănă aoum, în 108 cole, ou 1.677 
pagine, 3.562 cuvinte din litere A, Â, și B 
pănă la cuvântul Bălțățel.

(Va urma )

„ALBIMA" în 8895.
Raportul Consiliului de admiuistrațiune 
cătră adunarea generală a acționarilor din 

28 Martie 1896.
Domnilor acționari! A devenit aprope 

stereotip în rapbrtele băncilor, ca an de 
an să se plângă de crisă eoonomioă.

Regretăm, că niol noi nu putem 
ignora aoâstă calamitate niol de astă-dată, 
pentru-că clientela nâstră aprope întrâgă 
stă din agricultori, cari preoum prea bine 
soițl, și în anul espirat peste tot au îndu
rat mari daune economice atât pentru re- 
oolta slabă și prețurile scăzute, cât și pen
tru boia de vite și epidemia de porci. Si- 
tuațiunea pieței de bani, lovită de repețite 
orise de bursă, a fost aprâpe anul întreg 
anormală. De tote aoestea am fost necesi
tați să ținem cont și din precauțiune să 
ne impunem o moderațiune estra odinară 
în desvoltaraa afacerilor institutului.

Dâr cu tote acestea putem constata 
un progres modest in toți ramii principali 
ai operațiunilor nbstre. Altfel: La depuneri 
constatăm o urcare de fl. 170,000. La îm
prumuturile hipotecare de fl. 147,000. La 
e8comptul de cambii de fl. 284,000. La 
creditele oambiale cu acoperire hipotecară 
de fl. 57.000. La creditele de cont curent 
de fl. 85,000. Stocul scrisurilor fondare a 
crescut cu fl. 200,000.

Fondul special de reservă, deși în 
cursul anului am achitat din el diferințe 
de curs la efecte, pretensiuul dubiose și 
spesele emisiunei nouă de acțiuni, în total 
15,145 fl. 30 or., totuși a crescut cu fl. 
11,000. Er venitul net a cresout cu aprope 
fl. 3000. Ne măgulim ou convingerea , oă 

între împregiurările actuale, veți fi mulțu
miți și D-vbstră cu acest resultat.

Cel mai însemnat lucru pentru insti
tutul nostru a fost esecutarea condusului 
Nr. 6 al adunării generale preoedente, re
lativ la a doua emisiune de acțiuni în va- 
lore nominală de fl. 300,000. Acționarii 
noștri au salutat cu bucuria acest conclus. 
Mai toți ar fi dorit să potă căpăta mai 
multe acțiuni nouă decât câte li-s’au putut 
da în sensul statutelor. Neoptate pănă la 
terminul fixat de adunarea generală au ră
mas numai 204, cari s’au vândut ou câte 
fl. 200. Dâr și pentru aoestea s’au insinuat 
191 de acționari subscriind 883 de acțiuni 
și am fost necesitați să facem us de §. 7 
din statute. Dela aoestea a profitat fondul 
special de reservă fl. 20,400.

Cei mai mulțl nu au voit să faoă us 
de favorul statutar de a răspunde prețul 
în 5 rate de trei luni, ci au răspuns întreg 
prețul de-odată, și astfel la 31 Decemvre 
în loc de fl. 120,000, cât să cuvenia după 
rate, era plătit deja fl. 238,541 50 cr, din 
noul capital de fl. 300,000. O mulțime de 
neacționarl ar fi dorit să participe la noua 
emisiune, dâr în sensul statutelor nu au 
putut fi admiși.

Tote acestea ne pot înveseli, ca efec
tul prestigiului, ce după o munoă solidă și 
oonsciențiâsă de aprope un pătrar de se
col, și-l’a eluptat institutul nostru.

Desvoltarea afaoerilor institutului a 
reclamat procurarea de localuri nouă pen
tru birouri. In acest soop încă în anul 
1894 s’a început edifioarea aripei stânge 
din curte a oasei institutului, și s’a termi
nat în vara anului trecut. In etaj s’au in
stalat birouri, parterul însă s’a construit 
din capul locului astfel, oa în acele loca
lități, ou oonsiderare la însemnata sumă, 
oe adunările generale din an în an o vo- 
tâză în sensul §-lui 62 punct g, din statute 
pentru scopuri de binefaoere, să se pbtă 
esercia binefacerea sub ochii direoțiunei.

In acest soop direcțiunea D-vbstră, 
cu considerare la numărul cel mare al stu
denților români dela scblele medii din 
Sibiiu, oarl mai toți sunt adăpostiți pe la 
loourl necorespunZătâre posițiunei sooiale 
oe sunt chiemațl să o ooupe după termi
narea studiului, afară de aoeea mulțl din 
ei fiind lipsiți și de nutrementul necesar, 
în ședința sa din 14 Septemvre 1895 a de
cis, oa în amintitul local se instaleze o masă, 
la care 50 stundețl români dela soâlele medii 
din Sibiiu, tineri solidl și diligențl, copii 
de părinți relativ săraci, să capete prâncț 
gratuit, — a înființat adeoă „masa studen- 
ților“. Conducerea aoestei mese a binevoit 
a-o primi de-ocamdată „Reuniunea femeilor 
române din Sibiiuu, care împlinesee acest 
serviciu benevol cu un zel neobosit și ou 
un suoces admirabil. Masa studenților s’a 
inaugurat ou solemintatea cuvenită la 1/13 
Octomvre 1895 și funoționâză spre mulțu
mirea tuturor. Pentru întreținerea ei sere- 
cere circa fl. 3000 la an.

(Va urma.)

Convocare.
Reuniunea română de gimnastioă și 

oântărl din Brașov îșl va ținâ adunarea 
generală Duminecă în ^3/15 Martie n. c. la 
10 âre a. m. în sala de desemn a soolelor 
române.

La aoâsta adunare se invită toți mem
brii Reuniunei oa să partioipe în număr 
oât de mare.

Brașov, 26 Faur v. 1896.
G. Chelariu, 1. Murăroi,

președ. seoret.

DIVERSE.
Anul nou Ia Chinezi. Chinezilor nu

mai aoum li-s’a început anul nou, care e 
un an bisect. La Chinezi tot al treilea 
an este an bisect, dâr anul acesta nu s 
numai cu o Zi mal lung ca oeilalțl, oi ou 
o lună. In anul bisect luna lui Maiu se 
duplică.

Proprietar: Dr. Aurel ^ureșiassuo

Redactor responsabil: Eregariu E^aior.
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Cursul la bursa din Vîena.
Din 7 Martie 1896.

Benta ung. de aur 4% .... 122.45
Benta de oordne ung. 4% • • • 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/o 101.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.25
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.—
Benta de hârtie austr..........101.10
Benta de argint austr..........101.15
Benta de aur austr...............122.40
LosurI din 860   148.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 990.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 420.50
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 380.25
NapoleondorI.................................. 9.58
Mărci imperiale germane . . . 59.05
London vista....................................120.75
Paris vista.................................. 47.85
Bente de cordne austr. 4°/o- • • 101.50
Note italiene. t ...... 43.—

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Martie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’orI Cutnp. 9.55 Vend. 9.58
Galbeni Gump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 1.24 Vend. 1.28
Mărci germane Gump. 58.90 Vend. 59.05
Lire turoescl Cump. 10.76 Vend. 10.90
Boris, tone. Albina 5°/0 101.40 Vend. 101.25

Nrul 2658-1896.

Publîcațiune!
In I Aprilie a. c. la l21/4 ore îna

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

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se pot examina dela

7—1 6ră în biroul forestieral orășe
nesc.

Ofertele provecjute cu timbru 
50 cr., în care au de a se aminti 
cifre și litere ofertul pentru me- 
cubic și în cari este de a-se 

din partea oferentului declara- 

de 
în 
tru 
da
țiunea, că ’i sunt cunoscute condi- 
țiunile de oferte și acele contrac
tuale și că Be supune lor necondi
ționat, au de a se ascerne până la 
12 ore a amintitei di D lui primar 
locțiitor, senatorului Carol Iacobi.

Ofertele au se 
10% din ofertul 
anual de 3900 m3 
și 1900 m3 lemne 
parte numele și 
tului.

conțină ca vadiu 
pentru un quant 
lemne de brad 
de fag, mai de- 
locuința oferen-

Deschiderea ofertelor va avea 
loc la 12l/4 ore a mințitei cjile.

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

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

Anmciim
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise^ 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administr. „Gazeta Trans“.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 9 Octombire 1895

6 li i r i s 11 — Turda

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

t

Tren 
de

TrenTrend
mixt- persdn. a00el-

Tren 
de 

person.

Trend
mixtd

Tren
accel.

Tren 
accel.

Trend 
de 

persdn.

trenu 
de 

persân.

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
de 

persân.

trend 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
de 

persân,

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12 
10.42 
11.01 
11.09 
11.31 
11.48 
12.25 
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3.04
3.40 
4.03
5 34
6.12
6.41
7.16
8.—

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1.25
1.43
1.52
2.18
2-40

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

8.05
5.45
9.02

11.33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59 

Tr. mix. 
~840

9.08
10.40
11.25
11 54
12.04
12.34
1.-
1.40
2.17
2.35
3.14
3.34
3.49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3 26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09,
9.421
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.26*
12.58
l.lbl
1.34
2.09'

pl.

1
sos. 1
pl

V
sos.
pl.
T l

808. 
pl.

v
^.^^908.)

2 Iff P1* 1
3.01
3.31
9.30,

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

Clușiu

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Tei ti ș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișâra . 
Hașfalău . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldidra
Brașov •

Timiș .
Predeal
Bucuresol

80S.
A

A

(pl.
Isos.

A

• k
{£ 

î 
pl.

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

oi 
o u.<D

>

a
S 
z

7.01
6.-
5.11

W? O 
'3

S O o

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

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

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
1045

9.23
8.49

8.23
8.06
7.59

7 30

7.20
1.50

11.44 
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt

4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

6 56
6 54
6.41
6 20
553
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Tren 
do 

persdn. 
"ff08

828
8.01
3.15

l
6.25
8.10
4.43
2.17

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

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02 
-9.22
8.57
8.23
7.43

Cucerdea — Oșorlieiu — Regii,-săsesc..

Trenu 
mixtu

Trend 
de 

persân.

Trend 
de 

persân.

Trend 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trend 
de 

persân.

Trend 
de 

persân.

Trend 
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . 80S. s 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșii. . • 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 Oipău . . • 6.24 1.19 6.55 11.43
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1 f pl. 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl.) Oșorheiu . • Isos. 9.20 5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs.. . pl. 7.49 3.25 8:25

Nota: Orele însemnate în stânga stațiunilor 
însemneză drele de nopte.

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

1021
10.41 ÎGhiriș

Turda
10.306

j 4.50 10-10 3.10 8.52
5.10 3.30 9.12

Hopșa-mică — Sibiîu — Avrîgii — Făgărașu
trend

de __
persdn. DUXt persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

Tren trenu 
de

trend 
mixtu

trend 
mixtd

Tren 
mixt

trend 
de 

persân

trenu 
de 

persdn.

11.34 7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

pl. Copșa mică .
Ocna . . .

808.

->os. 1
pl. J Sibiiu . . . 1 p).

1 80S.

A Trig . . .
SOS. Făgăraș . . p).

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31 

în totă.

5 5<D -e*-

0D -cr

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

Nimeri» (Pisli) — Hunedora
trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trenu 
mixtd

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria.........................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.28
10.46
11.12 k

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14
7.45

SSrasov — Xcru ești
trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixtu -

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

8.35
10.28

4.55 Brașov .........................
Zerneștî......................... î 7.36

6.06
1.29

12.056.36

■fl u r e ș - «1 d «» ș - Bistrița
4.—
5 03

f 9.10
§10.28
|12 41 
« 1.54 
| 3.02 
§ 341
& 4 55

4.20
5.35

aS «”—
* §

9 
£ g

1

J 
•v

P

h

Mureș-Ludos ....
Z a u.............................
Țagn-BudatelicQ . . .
St. Mihaiu de câmpie .
Leciuța........................
Ș.-Măghiăruș .... 
Bistrița........................

t

1

J

9

6.46
5.49

7.21
6.24

2,<!Z 
O ? H p® |

O
9.40
8.46
7.43
6 52
5.55

6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

r-f

Si 
£ * 
O 3

4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

A r a d — T i m i s
6.20
7.08 
8.01
1.26

Si b îi ii — Oisuădie

11.30 5. w Aradu ........................ A 10.43 3.44
12.47 6.14

1

Vinga ......................... I 0.42 2.40
2.05 7.39

A Timișora.................... 8.20 1.12
7.38 12.33 ¥ Segedin ........................ 1 5 -

trenu 
mixtu

trenu
mixtd

trend 
mixtu

trend
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixiu

Sighișera—Odorheiu-secuesc..

10.55
10.11
8.15
5.59

trenu 
mixtu trend 

mixtu

5.30
5.43

pi. Sibiiu .
„ Selemberk
r Cisnădie

sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drâpta de
6.06

1.36
1.49
2.12

7.10
6.57
6.36

9.20
707
8.46

3 22
4.14
6?20

11.08 Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorheiu-secuesc.

11.48
1.59

jos în sus. — Numerii încuadrați cu linii

9.51
9.02
7.15

mai negre

5.32
4.5-1
3.—

j

<

9
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