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Condeiul simbriaș.
x.

Nimic nu caracteris^ză mai bine 
naționalismul românesc, ce inspiră 
pe Ionuțul Șerbului din Șiria, decât 
modul cum el întotdeuna a căutat 
și caută se scuse faptele rele și duș- 
mănose ale Maghiarilor, aruncând 
tbtă vina în spinarea Românilor.

Când făcea la comanda lui Pro- 
chaska din Viena și Teschen „schițe 
etnografice" despre Români, scriea:

...„Peste tot sinceritatea nu este pri
vită la Bomânl ca o datorie, și c<Z ce spune 
adevărul e luat in ris ; pentru Maghiari însă, 
sinceritatea e o datoria și Maghiarul din 
causa sinoerității sale e luat în rîs de Ro
mân". (Die Rumănen in Ungarn, Sieben- 
biirgen etc. de 1. Slavici 1881, pag. 145.)

Când „învăța pe Ardeleni" în 
„Tribuna", cum să facă politică, 
scriea:

...„Esistențe oatilinare pot să devină 
și nobilii scăpătați și necăpătuițl; ba sunt 
unii dintre dânșii chiar și acum; vorba e 
însă, că în Ardâl esisteuțele oatilinare ma
ghiare sunt mai mult ori mai puțin ino
fensive, pe când cele româhe, trăind in 
stiinse legături cu massele poporului, pot se 
devină o calamitate elementară". („Tri
buna" nr. 104 diu 1884.)

In broșura „Tribuna și Tribu- 
niștii" (1896) același condeiu scrie 
următbrele:

„Acela, care scie se judece și ii cunăsce 
pe Maghiari, trebuia se fiă convins, că așa 
numai de capul lor nu se avântă ei în aceste 
prooese „monstruâse". (Procesul „Replicei" 
și al „Memorandului"). Ei nu și-au dat, 
in suficiența lor nemeșăscă, nicl-odată si
lința de a cunosce țâra, n’au studiat nici
odată cestiunile, ce voiau să resolve, au fost 
deci amăgiți de „amicii" lor Români... 
(pag. 47.)

Eată cum și acți, după doispre
zece ani, în care lung interval con
flictul dintre Români și Maghiari 
s’a înăsprit așa de tare, loan Sla
vici scie se ia în apărare pe „ne
meșii" maghiari „inofensivi" și se 

arunce tătă vina pentru înscenarea 
acelor procese monstrubse asupra 
„amicilor" lor români.

Ceea ce e inse mai nostim, 
acești amici ai „nemeșilor" unguri 
își aveau, după Slavici, „cartierul 
general" în Bucuresci; domnii Las
car Catargiu, Petre Carp, Tache Io- 
nescu și Nicu Filipescu n’aveau alt 
lucru mai urgent, decât se amăgescă 
pe fostul ministru de justiția Desi- 
deriu Szilagyi — care pe cât seim, 
nici nu e „nemeș" — ca se pună 
la cale acele procese în contra Ro
mânilor.

Și pentru ce tbte aceste?
Pentru ca se fiă înlăturate trei 

persdne, — răspunde marele augur 
al „Tribuniștilor" dela Măgurele, — 
anume Eugen Brote, V. Lucaciu și 
Aurel Popoviciu, er mai ales Eugen 
Brote, în contra căruia conservatorii 
din România au urzit, cu concursul 
d-lui Dr. Rațiu, o adevărată conju- 
rațiă spre a’l discredita, ca desertor.

In acesta conjurațiă implică el 
și organul nostru și „Dreptatea" din 
Timișora, ca să se vadă, că și aceste 
au contribuit la amăgirea „nemeși
lor maghiari inofensivi".

Spune apoi, că acei trei „Tri- 
buniști" — unul din ei, Aurel Po- 
povicl, precum seim, s’a lăpădat 
într’aceea de tovărășiă — au idei 
europenesc! pentru legea electorală 
europenăscă, cu care boierul ungur 
Banffy va ave să răpună pe duș
manii săi Români, că

„ei sciu să privescă lucrurile din 
punotul de vedere al unei mai bune orga- 
nisărl în statul ungar și al fortificării mo- 
narohiei habsburgice și că nu concesiuni 
particulare pentru Români cer ei, ci îmbu
nătățiri în statul ungar" id est: o „lege 
electorală europenâsoă nu numai pentru 
Români, ci pentru întregul regat al Unga
riei", (pag. 91 și 95.)

Omenii aceștia, cjice mai de
parte, n’au putut fi înlăturați, cu 
tăte procesele „monstruăse".

Cum ar fi și putut fi înlăturat 
un Eugen Brote, care ria așteptat 

se fiă înlăturat, — ca loan Slavici, 
cel ce „nici-odată n’a ținut să nu fiă 
înlăturat", — ci a preferit a se în
lătura el însu-și de cu vreme și „de 
bună voiă" trecend peste graniță?

Am scăpat der de-o mare pri- 
mejdiă, căci de-ar fi fost înlăturați 
odată Eugen Brote, cu Lucaciu și 
Popovici „Românii aveau se devie cei 
mai blegi omeni* (pag. 47.)

Așa însă mai e speranță, că 
totuși vor fi ămenl, cari să scie re- 
solva conflictul dintre Români și 
Maghiari:

„Silințele de a-i înlătura i-au desem
nat și ii avem gata pentru timpul când pa
tria lor și neamul nostru îi vor reolama" 
(pag. 92.)

Cu alte cuvinte, pe acești trei 
ămenl i-a desemnat tovărășia „tribu- 
niștilor" ca să fiă gata, pe când îi 
va chiăma baronul Banffy să în
cheie învoiala cu Românii. Dăr cum 
amintirăm, deja unul din ei li-a dat 
de scire, că nu e nici decum dispus 
a se îmbulzi la plăcintele, ce se vor 
împărți la mileniului unguresc, și a 
desavuat fărte categoric pe Slavici 
și pe intimul acestuia Eugen Brote.

Auspiciile marei acțiuni de îm
păciuire a „Tribuniștilor" sunt așa- 
der cel puțin atâta de prăste, pe 
cât de prăstă a fost pornirea gu
vernului ungar, care, lăsând să fiă 
păcălit de „amicii" săi români, a 
înscenat procesul Memorandului.

Dăr nu numai guvernul ungar 
a fost păcălit, ci au fost păcăliți și 
cei ce au făcut „amicilor" săi „che
ful" de a merge la Clușiu și de-a 
întră „în marea halima, ce se numesce 
procesul Memorandului*. (pag. 56.)

Nu se putea ca loan Slavici să 
le facă membrilor din comitet mai 
mare cinste, decât prin disprețul 
ce-1 arată în broșura sa față cu ei 
pentru faptul, că s’au presentat la 
procesul Memorandului, și condam
nați fiind, au intrat în temniță.

Și nimic nu pote caracterisa in
famele uneltiri ale celor din com
pania Slavici-Brote mai mult ca stă
ruințele lor de-a îndemna pe mem

brii comitetului să deserteze cu 
toții dela postul lor, numai ca să 
acopere printr’asta lașitatea acelui 
coleg necredincios, care i-a băgat în 
încurcătură și apoi a Iuat’o la să- 
nătăsa, și ca să facă servicii vre
melnice politicei militante de partid 
din România, la care s’a fost înro
lat acela.

Slavici Zice, că politica acăsta 
de taie-fugă — DumneZeu să-o ierte 
— avea de scop ca toți cei urmăriți 
să constitue o „emigrațiune de omeni 
ai ordinei" și să continue astfel lupta 
din afară.

Absurditatea și nemernicia aces
tui plan reiese chiar și din numirea 
„emigrațiune de omeni ai ordinei". 
Ei bine, ce ordine erau să apere 
din afară acești emigranți său esi- 
lațl de bună voiă, cea ungurăscă, 
ori cea turcescă, ori cea japoneză ? 
Ori că aveau să căra intervenția 
puterilor, ca să facă ordine în sta
tul ungar? Der atunci ce s’ar fi 
ales de programul de împăciuire al 
lui loan Slavici?

Ori doră tocmai de aceea a stă
ruit el împreună cu tovarășii săi așa 
de mult ca membrii comitetului par
tidului național român să curețe lo
cul și se părăsăscă lupta în Ardeal, 
ca apoi să fiă cu atât mai ușor ba
ronului Banffy de-a face aici „liniște 
și ordine?"

Tot pentru „nemeșii'1 din Ardeal.
Pentru „nemeșii" din Ardeal se 

ivesc raZele unei năuă speranțe de 
— chilipir. Se vede, că darul de trei 
milione florenl, ce-’l căpătaseră îna
inte cu un an și câteva luni, l’au 
păpat și acum erășl le mai trebue 
ceva.

Anii trecuțl, când cu despăgu
birea regaliilor, prin care li-s’a luat 
descendenților foștilor iobagi români 
o avere aproximativă de 25 miliâne 
florenl, er nemeșilor unguri conți și 
baroni, li-s’au dat sume enorme, — ar 
fi fost în drept orl-cine să credă, că 
cel puțin un șir de ani „nemeșii"

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Uoica.
— De Baranzevich K. —

(Fine)
IV.

Trecu primăvara și veni vâra cu ză
dufuri. Arborii, deși orenguroșl, se des- 
voltau minunat, câmpul verde era acoperit 
de flori pestrițe. Pasările ciripeau vesel în 
cimiter. Cununile gătite din flori prâspete 
și cari ajunseră de-odată cu primăvera pe 
mormântul artistului, s’au uscat și împrăș
tiat; mițișorul, care l’a plantat Wlassje- 
wna, crescu repede și deveni un adevărat 
arbust. Bătrâna cerceta mai în tâtă diua 
mormântul fiului ei. Trăia la casa văduvei, 
der puțin îșl făcea de luoru cu familia. Des 
de dimineță îșl pune în busunar o bucată 
de pâne, ese liniștit din bucătăria și merge 
în oraș. Ea ajunge în oimiter, când sârele 
răsăritor auresce cu racjele-i pietre vârful 
turnului bisericuței și acopere crucile albe 
cu lumină orbitore.

Ea se așeejă sub crengile puternicului 
plop de lângă mormânt. Aici șâde ore în
tregi, cu oapul plecat, mișoându-șl în mod 
neînțeles buzele uscate. Că se rdgă, ori vor- 
besee cu răposatul, repetând cuvintele de 
iubire și îndrăgire, ce ’i le spunea în co
pilăria lui — soie numai DumneZeu. Dâr 
când sorele coboră spre apus, oând monu
mentele și cruoile aruncă umbră lungă, pe 
drumul prăvos se pote vede bătrâna mer
gând spre oraș.

V.
Intr’o Zi la mormânt mai mulțl 

omeni, cari veniseră și mai de timpuriu, 
decât ea. Omenii aduseră pietrii sure, din 
cari să pregătescă monument artistului..

Totă cjria Wlaesjewna a fost forte 
tristă. Se obiclnuise mult cu liniștea, cu 
tăcerea sărbătorâscă a imperiului morții; 
s’a dedat ou ciripitul necontenit al pasări
lor și cu bâjbâitul albinelor. In aoâstă Z1 
însă eimiterul se umplu de voci sgomotose 
și dure, pietrarii tăiau petrile. Sub lovitu
rile ciocanelor pietrile sburau și cădeau în 
iarbă. Și asta a ținut până săra.

Unul din muncitori înoepu să cânte. 
Grierul, care în totă dimineța se așeZ» pe 
mormântul vecin și acolo îșl țirăia cânte
cele dulci, a venit și adl; der numai o sin
gură dată îșl întorse căpșorul frumos spre 
omul necunoscut, numai un moment îl privi 
cu ochii lui limpeZi și mid, apoi îșl în
tinse aripile și sburâ.

In câteva Zii® monumentul s’a isprăvit. 
Muncitorii începuseră să ourățe looul. Unul 
din ei călca cu cișmele lui grele pe saloia 
bătrânei Wlassjewna, apoi se pleca, o smulse 
din pământ și c’o lovitură de picior o de
părta dincolo de mormânt. Inima bătrânei 
femei se strînse dureros. Lacrimi îi um
plură oohii, și numai târZiu după apusul 
ebrelui, îșl târî cătră casă ostenitele membre.

VI.
Tomna, oând vântul rece aduse de 

cătră miaZă-nopte ploiă, apoi zăpadă, care 
nu se mai topi — a murit și Wlassjevna. 
Ea îșl dete sufletul într’uu colț întunecat 
și strimt, unde o așeZaee văduva; a murit 
liniștită, cu oonsciința curată, și cel din 
urmă cuvânt, care ’i-a sburat de pe buze 

a fost cuvântul plin de iubire adresat cătră 
neuitatul ei Șașa.

Au îngropat’o unde se obiclnuesce a 
îngropa pe cei săraci, departe de biserioă, 
lângă un gard negrit și de jumătate ruinat 
de plâiă și de dintele timpului. De-asupra 
gropei i-au pus o simplă cruoe de lemn — 
au uitat’o.

In curând uitară și pe artist, de-asu
pra mormântului oăruia se înălța un mo
nument de marmoră, cu chipul decedatului. 
Vânt rece de tâmnă târZ'U isbesce în gri
lajul de fier, care scârțăe dureros. Pe trep
tele de piatră ale monumentului nu oresee 
nici o flore mirositâre, nu este pagiște 
verde și mole, și de jur împrejur nu se 
simte niol cel mai mic sărnnn de viâță; 
mort și rece e aici totul, oa pietrile, sub 
cari zaoe oadavrul unui om, care în viâța 
lui a deșteptat atâta simțământ cald și fe- 
rioitor. Și greu trebue, oă-’i va căde acăstă 
odihnă sub pietrile, cari îl vor apăsa de 
veci....

Dela țeră. 
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vor fi pe pace și nu se vor mai ri
dica cu nouă și ndue pretensium și 
cerșitorii.

Dâr apetitul cresce mâncând, 
4ice un proverb, și acest proverb se 
pbte de minune aplica și la „ne- 
meșii“ ardeleni. Abia decă au tre
cut vre-o patru ani dela despăgu
birea regaliilor și la sfirșitul anului 
trecut, 1895, camera le vota, drept 
dar de Crăciun, încă vre-o trei mi- 
lidne fl.

Acum e pe cale de a se face 
același lucru. Ministrul de justiția 
Erdely, cu ocasiunea desbaterei bud
getului portofoliului seu, a declarat 
adecă, că între multele proiecte de 
legi, ce le va presenta camerei în 
timpul cel mai scurt, va fi și un 
proiect privitor la „regularea afacerilor 
urbariale“, alt proiect va presenta cu 
privire la „regular ea raporturilor de pro
prietate ale grăniterilor“ etc. etc.

Cât pentru „regularea44 rapor
turilor de proprietate ale grănițeri - 
lor, acesta putem sci dinainte ce va 
să (jică- Banffy a dovedit’o încă pe 
timpul când era fișpan la Bistrița. 
De sigur, surprinderea, ce-o prepară 
ministrul de justițiă prin proiectul 
seu Românilor grănițeri, numai plă
cută n’are să le fiă, căci se vor căuta 
și cu asta ocasiune tbte ușițele pen
tru de-a introduce în proprietatea 
foștilor grănițeri români pe tbte 
lichelele, pe toți veneticii streini. Cel 
puțin durerosele esperiențe din tre
cut, abstragend dela alte considera- 
țiunî, ne îndreptățesc la aceste pre
supuneri.

Și mai și este apoi așa cțisa. 
„regulare a cestiunilor urbariale44. 
Acesta a devenit o adevărată vacă 
de muls a „nemeșilor44 unguri din 
Ardeal. N’au fost de ajuns favoru
rile enorme, ce li-s’au făcut cu oca
siunea despăgubirei regaliilor pe so- 
cotela foștilor iobagi români; n’au 
fost de ajuns nici miliănele, ce din 
bun senin li-s’au votat anul trecut: 
der ca pupăză pe colac se lucrăză 
acum la stbrcerea unor nbue favoruri 
pentru ei prin „regularea cestiuni
lor urbariale44, cu care se ocupă mi
nistrul Erdely.

Reptila guvernamentală din Clu- 
șiu, „Kolozsvâr44, trebue că a și sim
țit ceva în privința acăsta, căci în 
numărul său de astăc|i aduce un ar- 
ticul întitulat „Ardealul*, în care din 
nou dă alarmă, că Ungurii din Ar
deal sunt în pericul și că trebue să 
li-se vină în ajutor, căci astfel nu 
vor pută duce la sfîrșit opera ma- 
ghiari sapei.

„ Pretindem 44, 4i°e foia guver
namentală, „un ajutor radical în pri
vința regularei raporturilor de proprietate... 
căci ceea ce cerem, nu cerem nu
mai pentru noi, ci și pentru patriă“. 
„Noi“, continuă foia ungurescă, „pur
tăm aici o luptă grea de cucerire în 
interesul rassei maghiare, er lupta acesta 
o îngreuneză mult miseria, în care ne 
aflăm în privința materială*.

In aceste cuvinte se oglindeză 
destul de clar politica de căpătuire, 
ce se urmeză din partea nemeșilor 
ardeleni sub firma „patriotismului44, 
în al căruia dos se ascund astăcjl 
atâția vânători murdari de interese 
personale.

CRONICA POLITICI.
— 28 Februarie.

Din Viena i-se depeșeză darului »Al- 
kotmanyu, oă sunt false soirile răspândite 
de foile liberale, oă antisemiții nu vor alege 
pe Lueger oa primar al Vienei. Din con
tră antisemiții aleși în consiliul comunal 
toți au promis solemnei lui Lueger, că nu
mai lui îi vor da tote voturile. Alegerea de 
primar se va face în săptămâna primă a 
lunei viitore.

In Retz, lângă Viena, s’a convocat 
din partea pressei germane creștine din 
Austria de jos pe (j’Ua de 8 o. o mare 
adunare poporală. S’au și adunat circa 
6000 de omeul și la adunare au luat parte 
și deputafii Lueger și Stein. Autoritățile 
însă au disolvat adunarea pe motiv, că „se 
ține sub cerul liber, ceea-ce n'ar fi permis11. 
Lueger a plecat îndărăt spre Viena, între 
ovațiunile entusiasle ale mulțimei. Din inci
dentul acesta de sigur se va face interpe
lare în Reiohsrath.

*
Ministrul de esterne austriao, contele 

GolucliOTTSki, nu a plecat la Berlin Vinerea 
treoută, după cum fusese plănuit mai îna
inte, ci alaltăerl, și sosi acolo săra fiind 
întâmpinat de ambasadorul austriac Szo- 
gyeny, de personalul ambasadei și de re
prezentanții coloniei austro-uugare.

♦
Din Constantinopol se depeșăză ur- 

mătorele: Sosirea principelui Ferdinand al 
Bulgariei se asoeptă pe cpua de 25 o. La 
sărbările incoronărei păreohei imperiale ru- 
sescl va lua parte o deputațiune estra-or- 
dinară turcâscă, oonstătătbre din următorele 
persăne: Zia-Pașa, Karaiheodory Effendi, 
Schakir-Pa.șb, Fack Bey, un secretar și un 
adjutant. In fine se anunță, că Zssef-Pașa 
a fost grațiat și numit comandant al divisiei 
de cavaleriă dm Aleppo.

$
In consiliul ministerial, ce s’a ținut 

alaltăerl în Elysee, președintele Faure 
subsemna numirea prințului Henri de Orleans 
de cavaler al „Legiunei de onoref ca recu- 
nosoință pentru meritele câștigate pe te
renul esplorărilor făcute în Yuenan și 
Birma.

Situația în StaSia.

Riarul „Piocolo14 anunță, că generalul 
Baldissera a dat ordin pentru deținerea ge
neralului Baratieri. Asemenea au fost deți
nuți generalul Ellena, colonelul Ballenzano 
și mai mulțl oficerl.

Tot același cjiar anunță, oă oei doi 
prinți abesiniem, cari au fost răpiți înainte 
cu două luni din Elveția, unde se aflau la 
studiu, și oarl în timpul din urmă se aflau 
în tabăra generalului Baratieri, după lupta 
dela Adua s’au refugiat la Adigrat.

Din Massauah a sosit în 8 fc. o de
peșă privată, în care se spune, că deja la 
2 o. telegraf ase majorul Prestinari, coman
dantul fortăreței Adigrat, oă el este hotă- 
rît să apere fortărâța păna la eetrem. In 
depeșa sa Prestinari mai adause, oă în 
fortărâță se află provisiune pentru o lună, 
eventual și pentru timp mai îndelungat, 
decă se vor micșora porțiunile. In Adigrat 
se află 300 bolnavi și rebelii se află într’o 
depărtare numai de un cbilometru de for- 
tărâță. Munițiă este destulă. Bravul major 
fini depeșa sa cu următorele cuvinte: „Ita
lia să nu-șl facă griji din causa nbstră. 
Noi ne vom împlini datorința până la morte!*

„Agenția Ștefani44 anunță, că în As
mara soseso necontenit despărțăminte de 
soldați fugari și răniți, și că, după spusele 
spionilor, perderile Șoanilor încă sunt forte 
considerabile. Se confirmă diu tote părțile 
atitudinea strălucită și eroică a brigadelor 
generalilor Babormida și Albertone. In cât 
despre generalul Arimondi, se afirmă, că 
el zace rănit în Adua.

*
Mai multe fliare din Roma publică urmă- 

tbrea listă ministerială: Rudini, presidiu și 
interne ; Ricotți, resbel; Brin, esterne ; Costa, 
justițiă; Perazzi, tesaure; Gianturco, culte; 
Bachia seu Corsi, marină; Colombo seu 
Branca, eventual interim. Perazzi, finance; 
Guicciardini, agricultură; și Caetani di Ser- 
moneta, postă și telegraf.

SOIRILE OiLEL
— 28 Februarie.

Proces de pressă. Alaltăerl s’a per- 
traotat înaintea tribunalului din Budapesta 
prooesul de pressă, intentat de procura
tura supremă lui Isidor Ziah, scriitor ad- 

vocațial în Neoplanta. Ansă la acest pro
ces a dat un articol intitulat „Banditism 
politic* și publicat în diarul slovac „Na- 
rodnie Noviny44 dela 21 MaiQ 1895. Arti- 
oolul a fost scris de Ziak și procurorul a 
descoperit în acela „delictul defăimării pu- 
blioe comis contra guvernului ungar44. 
După-ce jurații declarară cu 10 contra 2 
voturi, că autorul amintitului articol e vi
novat pentru delictul defăimărei publice, 
tribunalul îl osândi pe Isidor Ziak la 4 
luni închisdre ordinară și 100 fi. amendă.

— o—
Concertul Kastner nu se va da mâne, 

întrevenind unele piedece neprevădute.
— o—

Rectificare. In N-rul de eri al foiei 
ndstre, la corespondența din Bihor, în douâ 
loourl s’a strecurat numele „fișpan*, în loc 
de ișpan. De-asemenea la „Internatul ro 
mân din Viena44, rândul 17 de sus, este 
a-se ceti: „Avend a se trimite „sumele!4 co- 
leotate44 etc., în loo de „numele44 etc.

Un nou debut al episcopului Szabo.
Episcopul dela Gherla a ținut 

eă se ilustreze cu o nouă circulară, 
caracteristică în felul ei, pe care a 
adresat’o cjilele trecute cătră „clerul 
din întrega diecesă44. In circulară se 
avertisâză clerul, ca se se ferescă a 
lua parte „în ori-ce feiiu de atari 
mișcăminte, cari ar ave de ur
mare naturală clătinarea încrederei, 
care a fost pănă acum în loialitatea 
veneratului cler44.

Ce-1 va fi îndemnat pe episco
pul Szabo se vină tocmai acum cu 
un astfel de avertisment la adresa 
clerului seu, nu putem sci. Atâta 
însă se vede lămurit, că episcopul 
Gherlei,—neținend semă de demnita
tea și patriotismul probat al cleru
lui căruia ’i se face mare ofensă 
prin asemenea lecțiunl, — a voit se 
facă și prin acesta un serviciu de 
polițaii! stăpânilor săi dela Buda
pesta.

Eată textul circularei, pe care 
o redăm fidel, cu tote erorile mari 
stilare, ortografice și tipografice, așa 
cum a fost trimisă:

„ Rever endisimiloru in Churistos Frați 
Vicar Forane, Archdiaconi si Multu $ Onora- 
tiloru Frați Protopopi si Preoți!

„Cu ordinatiunile ceroularie de dto. 23 
Nov. 1889 Nr. 8269 si de dto. 26 Martiu 
1894 Nr. 3462 sa atrasu atențiunea Frați e- 
loru vostre la relatiunea dintre baserica și 
statu și la virtuțile oetatianesci, prin CBri 
trebue se se distingă preotulu amesuratu 
ohiamarei sublime de pastoriu sufletescu. 
Pre cum sa accentuatu in acele ordinatini 
olerulu acestei diecese totu deauu’a a do
vedit cu cuventulu si cu fapt’a fidelitate 
neinfranta catra preainaltulu Tronu supu
nere si ascultare facia de legile tierei si 
iubire sincera si loiala in privintia patriei. 
— Si candu o constatamu acesta si acutnu 
din impregiurarea scirei din locu competenut 
intru ingrigirea facia de pastrarea bune; 
reputatiuni a veneratului oleru si in legă
tură cu acâst’a de binele basericei si a po
porului credinoiosu am aflatu de bine a ve 
reflecta parintiesce, ca se ve feriți a lua 
parte in ori ce feiiu de atari iniscaminte, 
cari aru ave de urmare naturala clătina
rea increderei, care a fostu pana acumu 
in loialiti tea veneratului cleru.

„Din siedinti’a consistoriala tienuta in 
Gherl’a la 12 Februariu 1896.

Joanu Szabo m. p.
Epp. gr.-cat. de Gherl’a.44

S3 m Bucovina.
— Cernăuți, 4 Martie.

Atât nou denumitul Archiepiscop și 
Metropolit Arcadie Ciupercovicl, cât și vi- 
oarul general V. R<pta, sunt acei bărbați, 
dela cari Archidiecesa așteptă adl sanarea 
multelor sale neajunsuri, între cari nu
mără în primul rând ameliorarea congruei 
preoțești, introducerea unei discipline co
recte, fundată pe adevăr și stiînsă obiecti

vitate, er în genere ridioarea prestigiului 
biserioei ndstre din țâră, care prin unii, 
membrii ai consistoriulni present, porniți 
de rea voință, precum și prin pleiada ne
potismului, sub oare povară greu gemea 
sărmanul cler archidieeesaD, — a suferit 
atât de mult.

întărirea Sionului ortodoxiei în Ar- 
chidiecesă, prin o desoendință clericală de
votată, se p6te aștepta numai atunci, decă 
împărțirea bunurilor pământești, adecă: con
ferirea pa rochiilor se va face după merit 
și serviț, 6r nu după arbitriu și volniciă; 
atunol nu vom vedâ numai umbrele de un 
cler suferitor, ca cooperatori pănă și peste 
20 de ani, nu vom vedâ un oier cu studii 
academice istovit de nevoi și neajunsuri, 
nu vom mai vede un oier, care îșl blastămă 
momentul, când a intrat în dogma cleri
cală, și îșl deplânge sbrtea, neputându-șl 
crește copiii. Sub acești bărbați se aștâptă 
oă se va introduce în Archidieoesă o dis
ciplină imparțială obiectivă și fâr’ de pa
timi personale, cari patimi au distrus pănă 
aouma înorederea în conducătorii destine
lor bisericescl, și mai mult au contribuit 
la surparea vazei preoțești de-o parte, er 
de alta la indolența poporului față de cler.

Avem speranță, că doră va soăpa acum 
Archidiecesa de umbrele nenorocite de pănă 
acum și vom ave bucuria de-a vedâ desti- 
nându-ni-se nisoe protopopi deplin conscii 
de chiămarea și activitatea lor rodnică prin 
decănate. La aoestă speranță ne îndreptă
țește și esperiențele noului Metropolit, dela 
oare, prin devotatul sucurs al noului vicar 
Arohidiecesan, se aștepta, oă va afla mo
tive suficiente a-se înounjura atât în Con- 
sistoriu, cât și prin decanate ou bărbați 
apț.I, ou oaractere firme și intacte, oarl vor 
fi într’adevăr sarea și lumina oierului în 
Archidieoesă, — oăcl ou ființe discreditate 
înaintea publioului mare în modul cel mai 
drastic și inferior, cu ființe de oaracter jos- 
nio și accesibile la patimă și rSsbunare, nu 
se va mai pute administra cu succes Ar
chidiecesa.

Sever.

Coresp. part a „Gaz. Trans.44
Nusfaleif, 6 Martie n. 1896.

In c|iua de 9 Februar n. c. în oomuna 
Figa s’a aranjat o petrecere de iârnă, la 
care și eu am luat parte și după ce vâd, 
că nu s’a soris nimica în public despre 
acea petrecere, îmi iau libertate, cu bună
voință Onor. Redaoțiunî, a scrie oâte-va 
șire eu. „

Mai întâiă mâ simt dator să amin- 
teso, oă oomuna Figa este un sat mic, cu 
circa 80—90 familii curat românesoî. Eu, 
care am vâdut comuna acesta înainte cu 
16 ani în o stare de tot miseră, mărturi- 
6eso bucuria, ce am simțit aouma, oând 
am aflat’o după 16 ani sohimbată într’o 
stare bună și înfloritore; astăfll poporul de 
uci este harnio, are o șoolă frumușioă și 
ținută în ourățeuiă. Am mai înțeles, că se 
pregăteso a-șl edifica o biserică de pâtră. 
Bunăstarea și înflorirea acestei comune are 
poporul de-a o mulțumi preotului lor, d-1 
Sinvon Popan, care de 15 ani, de când e 
preot aici, și-a dat totă silința, ca popo
rul se inflorâscă, biserica și școla sâ fiă în 
rând bun.

Petrecerea s’a ținut în casa școlară, 
sala de joc era aranjată ou gust, pe cât 
numai se pote într’o comună mică ca Figa. 
Deși timpul nu a fost destul de favoritor, 
totuși s’a adunat un public destul de fru
mos, ca sâ facă buouriă poporului din co
muna, oare-1 aștepta ou cea mai mare dra
goste și iubire.

Petrecerea a fost ourat românâsoă; 
copile tinere cu feciori sdravenl, bărbați 
viguroșl cu neveste sănâtose, și-au petrecut 
în voiă bună cu jocuri și oânteoe româ- 
nesol, de nimeni conturbați.

Dintre d-șbre am observat pe Luore- 
ția și Eugenia Sigartâu, Rosalia Miou, Ma
ria Moișiu, Vironica și Maria Morariu și 
înoă câteva, oarl le-am soăpat din memo- 
riă; dintre domni: Samson Onighi preot 
în Malin, Bartolomei! Sigarteu proprietar 
în Șintereag, Georgiu Micu notar în Nuș- 
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falău, Vasiliu Moișiu proprietar în Arpaș- 
tău eto.

Costumul national a fost bine repre
zentat și acelor d-ș6re, oare-1 purtau, le 
sta forte bine. Petrecerea și-a ajuns oulmi- 
națiunea le 12 ore noptea, când bravul 
învățător d-1 Elia Blaga, stud, abs,, în frun
tea a 12 tineri din Figa, îmbrăoațl în pi- 
toresoul costum național, au surprins pu- 
blioul, care îi aplauda în mod afeotuos. 
Aceștia prin jocurile naționale „Bătuta", 
„Călușeriul" și „Românul", ț>rin ținuta 
eroioă a tinerilor, punctualitatea vătafului 
în conducerea jocurilor a amusat mult pu
blicul și l’a dispus forte bine.

Ce se ține de venitul material al aces
tei petreoerl el nu a fost mare, însă a fost 
destul, ca în alte timpuri să se potă aș
tepta și la mai mult, după ce începutul a 
fost destul de bun.

G. M.

Academia Română
Sesiunea generală din anul 1896.

(Urmare.)

Publicațiunile Hurmuzaki și cercetări istorice.
Marea publicațiune istorioă, care de 

16 ani se face sub îngrijirea Academiei și 
sub numele întemeiătorului ei Eudoxiu 
Hurmuzaki, s’a continuat și în anul trecut. 
In aoest an însă, desvoltarea acestei lu
crări a fost restrînsă, din causă oă minis
terial instrucțiunii publioe a redus ou bOOO 
lei subvențiunea anuală dată de stat, scă- 
4end’o dela 33.000 lei la 25.000 lei. Prin 
acestă reducere, s’au făcut cu neputință 
unele cercetări de documente în archive 
■străine și s’a mărit tot de-odată suma da
torită pentru tipărirea publioațiunii. Tot 
din acestă oausă, în aoest an s’a tipărit 
mult mai puțin decât în anii trecuțl.

Ministrul actual al Instrucțiunii pu
blioe, d-1 ooleg P. Poni, a îngrijit a se 
restabili în buget subvențiunea întrăgă de 
33.000 lei, oa și în anii treouțl. Astfel, pu- 
blicațiunea și cercetările făcute pentru 
•densa se vor pută desvolta fără pedecă.

Lucrările făcute pentru acestă publi
cațiune în anul trecut sunt următorele :

1. Din Tomul 11, partea 5-a, format 
din documente din anii 1552 — 1566, adu
nate din diferite publioațiunl străine de 
d-1 N. Dens^șianu, s’au tipărit colele 27— 
74. Volumul este deol aprope terminat și 
ouprinde pănă acum 291 documente.

2. Din Tomul IX, cuprincjend doou- 
mente din archive străine dela Veneția, 
'Stockholm și din alte orașe, preoum și din 
oolecțiunea de documente originale străine 
a Academiei, s’au tipărit oolele 41—60 sub 
îngrijirea d-lui I. Slaviol. Volumul ouprinde 
pănă acum 650 documente din anii 1650— 
1712.

3. III diu Suplementul II, cu
prinzând documente din archivele și bi- 
ibiiotecele polone, a început a se tipări sub 
îngrijirea d-lui loan Bogdan, drept conti
nuare la celelalte două volume din același 
suplement. S’au tipărit întâiele 4 cole, cu
prinzând 25 dooumente.

4. S’a dat la tipar Indicele alfabetic al 
materiilor cuprinse în tomurile I și II din 
Suplementul I al puplieațiunii. Documen
tele din aceste două volume, provenind 
•din același isvor, oare este Ambasada Frau
dei dela Constantinopol și Consulatele ei 
din Principate, formâză un corp de infor- 
mațiunl, a căror întrebuințare va fi forte 
mult înlesnită prin aoest indioe, oare a fost 
început de abatele Fauvin dela Praga și 
terminat aoum de d-1 N. Hodoș.

6. Traducerea românescă a tomului II 
din Fragmente din lstoiia Bomânilor de E. 
Hurmuzaki fâoută de d-1 I. Slavici a în
ceput a se tipări. S’au tipărit pănă acum 
.3 oole.

6. Coleoțiunea manuscriptelor rămase 
•dela nemuritorul Eudoxiu Hurmuzaki, date 
■de familia lui spre publicare statului român 
și afiătore astădl in păstrarea Academiei, 
s’a adaus cu alte manuscripte descoperite 
în anul treout in hârtiile familiei Hurmu
zaki și dăruite de d-1 Baron Eudoxiu Hur- 
muzak1., nepotul ilustrului cercetător. Aceste 
.manuscripte au fost presentate Aoademiei 

la 14 Aprilie anul treout și.... cuprind 
aprope tote lucrări și note, cari vor trebui 
să fiă tipărite în seria fragmentelor.

(Va urma.)

Omor ritual?
Dela procesul sensațional din Tisza- 

Bszlar încbce s’au mai ivit din timp în 
timp cașuri suspecte, că Jidani fanatiot ar 
fi comis omoruri rituale; tot-deuna însă 
procesele pornite pentru astfel de omoruri 
s’au finit cu aceea, că „Jidanii ar fi pe ne
drept învinovățiți, și tbte aserțiunile des
pre omoruri rituale ar fi minciuni și de
făimări".

Acum în timpul din urmă s’a ivit însă 
un oas fdrte oaraoteristic de „omor ri
tual", în urma oăruia s’a pornit un proces, 
despre oare niol deoum nu se pdte pre- 
vedă cum se va fini. Cașul este urmă
torul :

In 6 Septemvre 1895 s’a aflat mortă 
fiioa de 5y2 ani a țăranului Iosif Balazs 
din comuna Garam-Kis-Sallo. La oap, la 
gât și la piept îi lipsea fetiței morte pielea 
și o parte de oarne, și s’a constatat, că 
părțile aceste au fost rupte și tăiate de pe 
trupul fetiței, înainte de ce ar fi murit ea.

Locuitorii amintitei comune, și mai 
ales preotul Ioan Fuss, erau de firma con
vingere, că fetița Iulia Balazs a căcjut vic
timă unui omor ritual. Fuss și publicâ în 
^Magyar Allam11 un articol, în care accen
tua, că în timpul, când dispăru fetița, erau 
adunați la oărclumarul satului, Ignaz Adler, 
o mulțime de Jidani, între cari mai mulțl 
„șahterl".

In urma acesta cârolumarul Adler 
intenta proces de pressă diarului „M. AII," 
și autorului articolului din cestiune. Tri
bunalul din Ipolysag începu ceroetarea și 
o estinsă și asupra lui Adler, der mai 
târziu sista orl-ce procedură contra aces
tuia pe motiv, că oontra lui Adler și contra 
oonsoților săi nu s’a ivit alt moment suspect, 
decât singur numai acela, că ei aparțin 
confesiunei israelite,

Piarele, mai ales cele antisemite, din 
Austria și din străinătate și-au dat de re- 
pețite-ori părerile în acbstă cestiune, și 
aprope tote afirmau, că numai Adler a 
putut fi omorîtorul.

Locuitorii comunei Garam-Kis-Sallo 
erau fdrte înverșunați asupra oârolumaru- 
lui Adler și în conținu îl amenințau, ba 
odată îi sparseră ferestrile.

De un timp încoce se observă însă, 
că Adler nu mai este la minte întrdgă și 
astfel Vinerea trecută el fu dus de cătră 
fiiul și ginerele său la Budapesta pentru 
de-a consulta medicii. Aceștia oonstatară, 
oă Adler sufere de alienațiune mentală; el 
plângea necontenit și cădea în leșin. Vi
neri săra când fiiul său adurmi, bătrânul 
Adler se furișa afară din odaia, în care se 
aflau ambii și se spendură în curte.

Cum se vede, totul se petrecu în mod 
fărte ourios și misterios. Fiiul lui Adler 
declara, că el va continua procesul de pressă 
intentat de tatăl său. Se orede, că pertrac
tarea finală va fi la 26 c.

„&LBINA“ in 0S95.
Raportul Consiliului de administrațiune 
cătră adunarea genera ă a acționarilor din

28 Martie 1896.
iFine).

Depunerile:
Cu finea anului 1895 erau la institut 

7175 depuneri în sumă de 5.115,235 fl. 
46 or., cu 170.008 fl. 37 cr. mai mult de
cât în anul precedent.

Fscomptul de cambii :
Starea portofoiului ou finea anului 

1895 era de 19,4.72 cambii în valore de 
3.316,761 fl. 21 cr., față de anul prece
dent mai mult cu 283.951 fl. 66 cr.

Împrumuturi hipotecare:
In 31 Decemvre 1895 erau 2550 

oblig. în sumă de 2.041,749 fl. 08 cr., o 
crescere de 146,912 fl. 46 cr. față de anul 
precedent. Aceste pretensiunl sunt asigu
rate prin hipotece de un areal peste tot 

de 95.920 jugăre 1116 stânginl Q în va
lore de 7.450,520 fl., fiind copriuse aid și 
edificiile.

Credite cambiale cu acoperire hipotecară:
Cu 31 Decemvre 1895 erau 413 îm

prumuturi în sumă de 588.841 fl. 50 cr, 
față de anul precedent o oresoere de 56,717 
fl. 80 or.

Credite de cont curent:
Cu finea anului 1895 erau 212,706 

fl. 33 or., mai mult ou 85,313 fl. 04 cr. 
față de anul preoedent.

Primită acăstă propunere, dividenda 
anului 1895 va rămână tot cea din anul 
precedent, adeoă 16 fl. âe acțiune vechiă și 
se pote ridica imediat după adunarea ge
nerală. Fondul special de reservă înființat 
în 1892 se vb uroa la oifra de 220,423 fl. 
25 cr. Fondul de pensiuni al funoționarilor 
la 102,096 fl. 87 cr.

Terminând, Vă presentăm rațiociniul 
ou tbte conturile sale, rugându-vă, oa după 
ce veți fi asoultat și raportul comitetului 
de supraveghiare să binevoiți: 1) a lua 
spre scire raportul acesta, a aproba bilan
țul încheiat la 31 Deoemvre 1895 și a da 
direoțiunei și comitetului de supraveghiare 
absolutoriu pentru gestiunea lor pe anul 
espirat; 2) a primi propunerea nostră re
lativ la distribuirea profitului net; 3) a 
distribui suma destinată spre scopuri cul
turale și de binefaoere; 4) a fiosa prețul 
maroelor de pr«sență pe anul ourent; 5) 
a primi propunerea nostră referitore la 
înființarea unui fond de garantă pentru 
sorisurile funciare de 200,000 fl. din fon
dul special de reservă, în sensul §-lui 97 
din statute; 6) a alege doi membri în con
siliul de administrațiune.

Din ședința direoțiunei din 24 Fe
bruarie 1896.

1- Hannia m. p. Cosma m. p.
președinte. director eseoutiv.

Mulțămită publică.
Sibiiu, 20 Febr. v. 1896.

Cu ooasiunea ședinței publice, aran- 
giată de cătră societatea de leotură „An- 
dreiu Șaguna" în 29 Noemvre st. v., în 
memoria Marelui arohiereu Andreiu, au 
incurs oferte benevole în favorul sooietății 
dela următorii p. t. d-nl:

Ilustr. Sa Dr. Ilar. Pușoariu, arohi- 
mandrit-vioariu archiep. 5 fl., Dr. R. Roș
ea, director semin. 3 fl., Al. Lebu, mare 
propriet. 3 fl., Dr. P. Șpan, prof. sem. 2 
fl., Pant. Lucuța, ases. consist. 2 fl., I. 
Papiu, protopresb. 2 fl., Dimitrie Comșa, 
prof. sem. 2 fl., Dr. Elie Cristea, secretar 
consist. 2 fl., Dr. V. Bologa, direotor 2 fl., 
Nic. Borzea, preot în Viștea inf. 2 fl., Dr. 
I. de Preda adv. 2 fl., I. Hauea, director 
sem. pens. 2 fl., Dr. N. Veoerdea, adv. 2 
fl., N. Cristea, asesor consist. 2 fl., Dr. 
Amos Frânou, adv. 2 fl., G. Dima, prof.
de musioă 2 fl., N. Opriș, preot în Șura 
mare 1 fl. 50 cr., Toma Ienoiu, notar în 
Fofeldea 1 fl. 50 cr., I. Costin, redactor
1 fl., Familia 
secretar 1 fl.,
cești 1 fl., S. 
Stroia, prof.

Simtion 1 fl., Ars. Bunea, 
N. Dragomir preot în Por
Dăian, econom 1 fl., Dr. I.
sem. 1 fl., N. Tăbăoariu 1

fl., Dr. D. P. Barcian, prof. sem. 1 fl., I.
Ghibu, prof. sem. 1 fl., N. Lupean 1 fl.,
D-na Paraschiva Saftu 1 fl., Dr. V. Safiu, 
prof. sem. 1 fl., Dr. A. Tinou, adv. 1 fl., 
llie Moga, învăț. 1 fl., D-na Paraschiva 
Rebega 1 fl., D. Cunțan, prof. sem. 1 fl., 
Familia Trifan 1 fl., I. Popa, înv. 1 fl., 
D-na Ana Pasou 1 fl., D-șora Mariora 
Pascu 50 or., N. N. 1 fl., I. Iordache înv. 
50 cr., C. Prie, preot în Secădate 50 cr., 
Elisabeta Rempold 50 or., C. Popa, învăț. 
50 cr., D-na Maria Andraș 50 cr., N. 
Stoioa, înv. în Șura mare 50 cr., I. Opriș, 
propr. în Șura mare 50 or., N. N. 50 cr., 
I. Coțiofan, voluntar 50 cr., M. Mihu, 
propr. 50 cr., G. Hango, econ. sem. 50 
cr., A. Filip 50 cr., St. Căpățină 30 cr.

(Va urma)

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 10 Martie. Din isvor 

semi-oficial se comunică, că în mi-T 1 

nisteriul instrucțiunei publice s’au 
început deja lucrările pentru revisui- 
rea legei privitore la instrucțiunea po
porală.

Budapesta, 11 Martie. In ședința 
de acjî a camerei deputaților, minis
trul de comerciu a presentat proiec
tul de lege privitor la construirea 
liniei ferate Vințul de jos — Sibiiu 
— Turnu-roșu. Proiectul încurend va 
deveni lege.

Berlin, 11 Martie. împăratul a 
primit ac|I în audiență pe ministrul de 
esterne Goluchowsky. Audiența a 
durat 3/4 oră.

DIVERSE.
Regele Menelik. Regele Menelik al 

Abesiniei, învingătorul asupra Italienilor, 
despre care in timpul din urmă se vor- 
besce atât de mult, este de 54 ani. Are 
un tip adevărat oriental și ține mult Ia 
oredința străbună. Iubesce ideile moderne 
și e amicul înaintărei, și a civilisațiunei. 
Haremul și’l pdrtă cu sine, dedre-ce la 
ȘoanI e datina, că pe bărbați îi însoțesc 
femeile chiar și în luptă. Are la îndemână 
telegraf și telefon. Menelik are o față pa
lidă și barbă negră. fi plac datinele euro
pene și cea mai mare dorință a sa este, 
să potă călători odată prin Europa. A în
vățat forte iute limba italiană. El lucră 
împreună cu secretarii și tălmacii săi, nopți 
întregi și pe miniștri îi chiamă peste cji 
și de câte trei ori la sfat. Se cjioe, că 
Menelik într’atâta iubesce pacea, înoât ar fi 
aplicat să încheie cu Italienii chiar și o 
pace rușindsă, și el n’ar pretinde nici desdau- 
nare de resbel nici teritor dela Italieni. Mene
lik, înainte de-a începe resbelul, a ordo
nat soldaților săi, oă, decă ei vor prinde 
ostași italieni, să nu tracteze rău cu ei și 
cu deosebire să traoteze bine cu Ziariștii. 
„Vă însemnați bine" (jise Menelik soldați
lor, „decă prindeți în resbel pe vr’un cjia- 
rist italian, să-l lfisațl în pace, pentru-oă 
aoeștia sunt scriitori, și tot ce e scrise, e 
sfânt". AcesG curent, într’adevăr însămnă 
forte mult la un Oriental. Un diarist fran- 
ces scrie despre Menelik următorele: „Re
gele m’a primit în audiență privată. Nu 
1’iitn reounosout. Dela ultima convenire a 
nostră se pare ca și când ar mai fi crescut. 
Nu mai e acela, care a dis odată în Eu- 
toto, „că darurile nostre întru-ader dis
par față de mărețele vostre daruri". 
Se dice, oă omenii fac evenimentele, 
er eu stând înaintea Majestății etiopene 
m’am cugetat, că ore nu evenimentele fac 
pe omeni? Menelik îmi mai că pe
el îl dore forte tare bătălia aedsta, oare a 
costat atâția Creștini și încă va mai costa. 
„Tu scii bine, că eu mă înfior la vărsare 
de sânge", îmi dise Menelik, și apoi con
tinuă: „Când am ocupat cetatea Herrârt, 
acolo se aflau o mulțime de răsoulațl, cari 
toți au meritat să fiă omorîțl, eu însă i-am 
grațiat și liberat".

0 visită plăiită de medic. Să crede, 
că nimic nu-i mai rău pentru un medic, de
cât atunci, când visiteză pe un bolnav, 
care nu-i plătesce; der câte-odată i-se în
tâmplă și mai rău.

Intr’o di merse la un medic un om 
forte năcăjit și cu lacrăml în ochi, ce- 
rendu-i ajutor pentru unul din copii săi, 
care era greu bolnav. Doctorul îi răs
punse :

— „Și eu sunt cam bolnav, am fri
guri, și pentru oă n’am trăsură, te rog 
să-mi aduci d-ta una, și eu voia face tot 
posibilul ca să pot merge".

Tatăl copilului bolnav se întorse în 
adevăr cu o trăsură, și doctorul avu no
rocul să scape pe copil din bolă; der 
când trimise doctorul un cont de 10 lei 
pentru visita sa, tatăl copilului îi trimise 
și el un cont de 15 lei. Era plata trăsurei, 
pe care o luase dela un veoin al său. Lu
crul a ajuns înaintea judecății, care ho
tărî ca doctorul să plătdscă clientului di- 
ferința de 5 lei.

Proprietar: Or. Aurel l^MrașăaiîSESo 

Redactor responsabil: Sreg&riu Maior.
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Rohseidene Bastkleider fi. 8.65 
bis 42.75 per Stoff jur fomplefeit Sobe. — 
Tussors urtb Shantungs-Pongees — fotuie 
fdjtuarje, roei^e unb farbige Henneberg- 
Seide t>on 55 fr. bis fl. (4-65 per ZHet. 
— glatf, geffreift, farrirt, gemufterf, Damafte 
etc. (ca 24O nerfd). Q)ual. nnb 2000 verfd). 
^arbert, Deffins etc.), porto- und steuerfrei 
ins Haus. ZHufter umgelțenb. Doppeltes 8rief* 
porto nad) ber Sdjmeij.
Seitlen-lTaforifcen <». Ilcnne- 
3 fcerg (k. u. k. Hofi.', Kiiricla.

împărți între îndreptățiți — spre a se 
putea efeptui acesta împărțire. — Se 
caistă cwmperători Ia ® mori 
(ă 3 petri una) estimate cu 28,000 fl. 
ambele situate în comuna mare To- 
vis (Teiuș) precum și la case es
timate cu 1500 fl.

Amatorii se caută a întră la în
voială cu comitetul fost, grănițerl 
din Teiuș, comit. Albei-Infendre spre 
ale putea obținea. 934,1—5

PUBLICAȚIUNE.
Bunurile societăței fost, grănițien 

din Teiuș, prin sentenția judecătorescă 
ajunsă în putere de drept sunt a se

Cursul ia bursa din tfiena.
Din 10 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% «... 122.40
Renta de corone ung. 4% • • • 99.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4‘/2% • 124.—
Irapr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101,90

Oblig, ofi.il. fer. ung. de ost. I, emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . .. 96.90
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.—
Impruni. ung. cu premii .... 159.75
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 144.50 
Renta de hârtie austr.................. 101 20
Renta de argint austr......................... 101.25
Renta de aur austr..............................122.45
LosurI din 860   148.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 994.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 420 50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 381.50 
Napoleondorl.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 59.—

London vista....................................120.75
Paris vista.................................. 47,85
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.50
t?ote italiene.................................. 43.15

Cursul pieței Brașow.
Din 11 Martie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.54
Argint român. Oump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.55 Ven i. 9.58
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rasescl Cump. 1.24 Vend. 1.28
Mărci germane Oump. 58.90 Vend. 59 05
Lire turoescl Cump. 10.76 Vend. 10.90
Scris, fono. Albina 5°/0 101.40 Ven i. 101.25

Mostre atrăgetGre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum nu 

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

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvlen și Dosking' pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asortiment forte bogat de LO1JEN 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—14 ii. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, să se adreseze la 

JOH. STIKÂROFSKY în Brunn. postavuri' austriaco).
ISeposit permanent de postavuri peste milione florini.

w0?' Trimiterea numai cu ramburse. 'VB

r__ _ _ .
Semeni© de trifmia

doue-orî curățit, mohor (cuscuta), apoi 
Lwțerwă veritabilă francesă, 
fifeps seu sfecle de Oberndorf, 

sdu sfecle Mamuth,
Lmle de semănat,
Ma^ei^e

®>f*eră cu prețuri ieftine:
Martin Fromm, 

ESrașov. eonierciu cu producte 
si proprietar de inoră.

cQ

de sămânat.

de

înnnn cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Ști
rii nni-Il karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
Ui UIJliU sub n-lCj 0 condiție marfă.

V 899,4—24.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din ! Octombr1© B895.

acoel.

Tren 
de 

persân.

Rsadapestn — Predeal
Tren 
de

TrenTrenă
mixt. persdn. ncoeL

Tren 
de 

persân.

Trend
mixtfi

Tren 
accel.

u — T u b* d a
Trenu 

de
trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtu

Tren 
accel. pOrs6n,

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenfi.
mixtu

trenu 
de 

porsân.

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 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

pl.

I 
sos.\ 
pl. J

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

sos.
A

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10'
11.32
12 50

1 25
1.43
1.52
2.18
2-40

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

pl.

•?8.17
8.33| 80S- I
8.38 P1, ’

(

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

3.55 11—
4 40 12.26
5.10 1 11

12.00 8 30 9.30|

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

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalbu . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apa ța . .
Feldiora

8pk} Bra?ov ’

I
sus.

Timiș .
Predeal
Bucuresol

{pl.
isos.
A

{pl.
Isos.
A

1.55
7—
3.27
1.19

1L04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

OS
O

A

’>
cCas

25

TOT
6—
5.11

« .2 “ a
a 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
10 45

9.23
8.49

823
8.06
7.59

7 30

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7 33
7.53

11—
11.20

4—
4-20 10.41

10.21 T Ghiriș
« Turda

5.10 10.30 3.30 9.126 ___ _
[ 4.50 10-10 3.10 8.52

7.08
6.39

5.23
tr.mixt

4.48
4.23
3—
2.20
2—
1.51
1.23

12.54
■I

Copșa-micft — &îb»iu — Avrsgia — 3?agăra^»iâ

trenu
mixtu

trenu 
de 

persân.

Tren 
mixt

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtii

trenu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

3.392.20 4 45
6 35
7.01

11.34 7.10 pl- Copșa mică . 80S. « «1V 9.34 6.20 12.35'
3.57
4.19

1.03
1.25

8.50
9.15 sos. I

Ocna . .

Sibiiu . . J P1-
8.11
7.44

2 01
1 31 

în totă

5 -® -et-

5.12
4.49

11.01
10.30

4 36 în tdtA 1.46 pl. / ’ laos. 7.28 8.33:
6.16 s -

3.31 Ăvrig . . 6.02 6.54
8.42 2 * 6.08 4

f
SOS. Făgăraș . . pl. 3.28 4.05

4 b IP -on

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

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

Tron 
de 

persân. 

"9D8
8.28
8 01
3.15

5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.181
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

ști

trenu 
mixtu

11.35
11.54
12.20

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

trenu
mixtu

8.35
10.28

6.15
6.38
7.13

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Simeria . .
Cerna. . .
Hunedora .

4.55
6.36

jgg r

B I s I r I ț a

£

7.36
6.06

6.20
7.08 
8.01
1.26

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

6.46
5.49

trenu 
mixtu

a

6 r a

=> A. a
- 55
£ 73 
o 3

4.—
5 03
6 48
7 38
8.83
9 07
9.59

4.20
5.35

Ss< sa «â ș

Mureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelich . .
St. M>haiu de câmpie 
Lecința....................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

3.10
2.54
2.30

trenu 
mixtu

1.29
12.05

7.2T
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

8.34
8.14
7.45,

trenu
mixtu

2. < 
o s s p CD p J—« h no gx (D< —

9.40
8.46
7.43
6 52
5.55

Cwcerdea — Oșorlaeiu — Regli.-sftsesc.

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenâ 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu i
mixtu

2.25 8.10 3.11 8.59 f pl. Cucerdea . . sos. A 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 LudoșQ . . • 7.03 1.58 7.43 12.32
4 07 9.37 4.37 10.23 Cipău . . * 6.24 1.19 6.55 11.43
507 10.27 5.26 11.11 Isos.-.

Oșorheiu . / pl- 5.30 12.25 5.50 10.35
5.40 10.42 5.36 pl. J • Isos. 9.20 5.04 10 — J

[7.19 12.21 7.19 t sos. Regh.-săs.. . pl. 4 k 7.49 3.25 8:25 fi
însemnate în stânga stațiunilorNota: Orele 

însemneză drele de nopte.

$ i b i i ni — <’ i s jt ă «I S e.

11.30 5. Aradu ........................ A 10.43 3.44
12.47 6.14 Vinga......................... T 9.42 2.40
2.05 7.39 Timișbra.................... 8.20 1.12
7 38 12.33 V Segedin ........................ 1 5—

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

tienu 
mixtu

10.55
10.11

8.15
5.59

SSSgMșom—SMorllaeiH-s&CBsesc.
trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

5.30
5.43
6.06

1.36j| pl. Sibiiu
1.491
2.12

„ Selemberk 
„ Cisnudie 

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate in dr4

7.10
6.57
6.36
jos în sus.

9.20
"907
8.46

3 22
4.14
6.20
— Numerii

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

11.08
11.48

1,59

trenu 
mixtu

Sighișdra . . . 
Hașfaleu . . .
Odorlieiu-secuesc.
îucuadrați cu linii mai negre

9.51
9.02
7.16

5.32
4.54
3.-


