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Ordonanțele lui Hieronymi și 
comitetul-

i.
Brașov, 9 Aprilie v.

Cu puțin înainte de ce ’i s’a 
îmânat d-lui Dr. Rațiu de cătră fîș- 
panul din Sibiiu ordinul ministrului 
de interne Hieronymi, prin care se 
interzice funcționarea mai departe 
a partidului național român și a 
comitetului seu, s’a fost ținut la 
Sibiiu o consfătuire a mai multor 
fruntași ai partidului cu scop, de-a 
se înțelege asupra situațiunei create 
după procesul Memorandului.

Acestă consfătuire a fost con- 
chiămată de presidentul Dr, Rațiu. 
Ea s’a impus ca o urmare firăscă a 
întâmplărilor.

Membrii comitetului în cea mai 
mare parte erau condamnați la grele 
pedepse. Persecuțiunile în totă țâra 
erau la culme. Putea să fiă der ceva 
mai firesc, decât ca într’un timp 
atâta de viforos toți bărbații frun
tași ai partidului se-și dea mâna și 
se pună umăr la umăr pentru apă
rarea și salvarea causei nostre ame
nințate ?

Necesității acesteia ’i s’a dat 
espresiune destul de viuă în amin
tita consfătuire și în urmă, pe basa 
acestui principiu salutar, s’a hotărît, 
ca pentru cașul când prigonirile ar 
lua o întorsătură neașteptată și ar 
amenința pote chiar și organisația 
partidului însu-șl, președintele se 
convâce imediat din nou o confe- 
rență confidențială, care se ia o 
hotărîre în privința celor ce ar fi 
de făcut.

La vre-o opt cțile după acea 
consfătuire ’i s’a și înmânat d-nului 
Dr. Rațiu ordinul amintit si în 22 
Iunie n. 1894 4iare^e nostre națio
nale au publicat actele privitâre la 
acțiunea guvernului pentru distruge
rea organisației partidului național 
român.

Cașul prevec|ut în întrunirea in-' 
timă s’a ivit dâr curând. Erau deci 
în drept cei ce cunosceau hotărîrea? 
amintită se aștepte cu siguritate, că 
presidentul comitetului va face fără 
întârdiare ceea ce a luat asupră-și, 
conchiămând pe bărbații de încre
dere spre a lua o decisiune asupra 
modului de procedere în situațiunea 
gravă estra-ordinară.

Așteptarea însă a fost zadarnică. 
In primele dile ale lunei lui Iulie 
1894, când era momentul suprem 
pentru acea consultare decisivă, ne 
pomenim de-odată, că foile nostre 
publică cu data de 2 Iulie un inter - 
wiev, ce l’au avut membrii comite
tului Lr. V. Lucaciu și Iuliu Co- 
roianu la Budapesta, cum se 4*cea> 
„cu ’n corespondent al mai multor 
diare germane din Austria și Ger
mania".

D-nii amintiți au răspuns în fe
lul lor la întrebările, ce afirmativ 
li-s’au pus asupra cestiunei române. 
Intre altele Dr. Lucaciu fiind între
bat: ce veți face acum d-vostră 
după ordinul de disolvare al minis
trului Hieronymi? — a respuns: 
.... „Acâstă disposițiune prepotentă 
devine favorabilă noue și concetățeni
lor noștri de-o simțire cu noi (na
ționalitățile), ca și streinătății, și 
lupta nâstră de aperare individuală 
va apaie în colori cu mult mai fru- 
mâse, și de sigur, că nu noi vom 
căde în grfipa ce ni se sapă".

Interwievul s’a terminat cu asi
gurarea dată din partea d-lui Lucaciu, 
că „noi Românii, ca și în trecut, 
așa și în viitor nu vom face nici
odată nimic, ce ar sta în calea unui 
„entent cordial11 (înțelegeri frățesc!.) 
Er d-1 Iuliu Coroianu se pronunță 
în același spirit, esprimând indirect 
speranța, că „în cercurile guvernu
lui vor cuprinde teren alte păreri11.

Etă deci, că nisce membri in- 
fluențl ai comitetului, ca cei amin
tiți, nu numai, că imediat după pu
blicarea ordinului despotic ministe

rial aflau, că acâstă „disposițiune 
prepotentă“ devine „favorabilă nouă", 
der mai vorbiau încă și de posibili
tatea unui „entent cordial precum 
și de posibilitatea, că guvernul se-și 
schimbe părerea.

Și tâte acestea o lună după 
pronunțarea sentinței în procesul 
dela Clușiu și 14 efile după îmânarea 
ucazului lui Hieronymi, ce lovesce 
în organisația partidului!

Surprinderea celor ce luaseră 
parte la consfătuire, după procesul 
Memorandului, n’a fost mică, când 
au cetit acel „interwiev", ce l’au 
fost publicat foile nbstre ca din is- 
vor autorisat. A trebuit se fiă cu 
atât mai viuă acestă surprindere, 
cu cât scieau, cât de însuflețit s’a 
arătat mai ales Dr. V. Lucaciu, 
când s’a fost euunciat hotărîrea, că 
în cas de mare nevoiă și crisă se 
se ceră din nou sfatul fruntașilor 
partidului.

Era înse timpul de așa, încât 
toți erau mai mult înclinați a crede, 
că ceea ce s’a epa în acel înterwiev 
a fost mai mult un joc de cuvinte, 
decât espresiunea adevăratei con
vingeri și de aceea au așteptat cu 
răbdare, că doră-doră se va începe 
acțiunea salvatbre.

Intr’aceea pasul mult așteptat 
nu s’a făcut. S’a ținut totuși în luna 
lui Iulie un sfat al membrilor comi
tetului cu amicii lor cei mai apro- 
piați, în care s’a regulat așa 4>sa 
„moștenire a comitetului întemni
țat".

Nimic înse nu s’a făcut în di
recția, ca partidul se ia măsurile ne
cesare de apărare față cu actul de 
volniciă al minstrului.

Intr’aceea, cătră finele lui Iulie, 
ministrul Hieronymi și-a făcut fai- 
mosa căletoriă în Ardeal.

Cei mai mulți își vor aduce 
aminte, cum a alergat atunci după 
Hieronymi galopin-ul comitetului și 
representantul organului „acreditat" 
al lui, I. Russu Șirianu. El a avut 

și o convorbire cu ministrul în tren, 
pe care și a publicat’o în „Tribuna".

E interesant a vede spiritul de 
înrudire dintre acestă convorbire și 
interwievul amintit. La atacurile 
ministrului contra programului ro
mân dela 1881 etc., acel Russu- 
Șirianu n’a sciut se răspundă alta, 
decât numărând, câți Români au 
fost osândiți la temniță dela 1892 
și declarând, că singurul mijloc 
de „potolire a luptei" — cel pu
țin „o potolire recreativă" — e, 
ca „prigonirile să înceteze", er „ca 
nemulțămirile se scadă, guvernul să 
vină cu ceva real, se reformeze 
legea electorală și legea de preșsă; 
atunci e sigur, că cel puțin modul 
de luptă se mai schimbă" etc. etc.

In loc de a-i aminti cât de pu
țin măcar de ordinul său despotic 
și monstruos, acel voiagior al comi
tetului i-a vorbit lui Hieronymi de 
multele „impresiunl, ce le va pro
duce între Români discursul său dela 
Gojocna" și „cât de plăcut îi va 
atinge, că guvernul se preocupă atât 
de covîrșitor de chestia română."

Câte va cjile mai târețiu foile 
nâstre naționale au publicat soirea 
revoltătore, că gendarmii au intrat 
cu polițiștii în locuința dela Sibiiu 
a lui Rațiu și l’au escortat la Clușiu.

Ceilalți soți condamnați ai săi 
au avut aceeași sârte.

Cortina a că4ut. Acțiunea de 
aci încolo rămase pe mâna așa nu- 
miților „moștenitori ai comitetului 
întemnițat".

CRONICA POLITICA.
-- 9 (21) Aprilie.

țliarul „Montagsblatt" din Viena afirmă, 
oă în cercurile magnaților din Ungaria de
curg sfătuirl asupra împrejurărei, oa aceștia 
eă ia atitudine contra mileniului. După o 
versiune magnații maghiari ar avâ inten- 
țiunea să nu ia parte la sărbările milenare, 
din causă, că curtea din Viena va lua parte 
la sărbărl însoțită de dignitarl de curte

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Un scSav aBh.
Din germană.

Deportațiunea era deja în timpurile 
cele mai vechi un mijloo de pedâpsă forte 
usitat în Anglia ; cu mult înainte de în
ființarea coloniei de pedâpsă Neusudwales 
din Australia, se trimeteau deportați la 
coloniile nordamericane și la insulele vest- 
indice ; ba spiritul speculativ adevărat 
britio mai trăgea din acesta și folose ma
teriale. „Sclavii albi" — astfel erau numiți 
deportații — se vindeau plantatorilor pen
tru prețuri fixe. Dedre-ce însă prin colonii 
de regulă circulau puțini bani gata, de 
aoeea autoritățile luau drept plată tot 
feliul de producte de ale țării, astfel în 
Virginia tutun, pe insulele Iamaioa și Bar- 
badoeszahăr. L^finea seoolului XVII pe in
sula Barbadoes era fixat prețul pentru un 
„sclav alb", apt de lucru ou 1160 punți de za
hăr — astăcjl uu butoiă mare de zahăr. In 
modul acesta astut își acoperea guvernul 
spesele transportului, și de sigur mai pro

fita și câte-o sumuliță frumosă la aceBt 
negoț curios.

Dâr nu se vindeau numai criminali 
în oalitate de „scalvl albi", ci și dușmani 
politiol de ai guvernului, precum și de 
aceia, asupra cărora cădea suspiciunea, că 
ar fi inimicii guvernului. Astfel se întimplâ 
și sub domnia despotioă a lui Iaoob II, 
după răscola nesuccesă a ducelui de Mon
mouth în a. 1685. Resbunarea regelui se 
îndrepta in mod îngrozitor contra celor în
vinși. Mulți, intre cari însuși ducele, fură 
esecutați, âr alțl mulți nenorooițl fură de
portați, și între aceștia se aflau număroșl 
aristocrațl de frunte, ba, cum afirmă isto
ricii, chiar și nevinovațl.

Intre deportații nevinovațl se afla și 
un posesor de pământ bine situat, cu nu
mele Thomas Rigby, care nu luase parte 
la răscolă, dâr care fu denunțat de un 
vecin răutăcios al său, că după desastrul 
din urmă al ducelui Monmouth ar ti ascuns 
în casa sa pe un nepot de al său, cunos
cut ca aderent al duoelui, și i-ar fi ajutat 
apoi să fugă.

Rigby fu deținut, și după-ce stete 

închis timp de cjece săptămâni, fu îmbar
cat, împreună cu mai mulți alțl nenorociți, 
pe o nae, pentru de-a fi vândut pe insula 
Barbadoes ca „sclav alb", oa și ceilalți 
soți, între oarl se aflau mai mulți ofioerl, 
advooațl și preoți. In timpul cât fusese 
deținut, Rigby nu aucjise nimio despre 
soția sa Eleanor și despre oei doi copilași 
ai săi, deore-ce prisonerilor le era striot 
interzisă orl-ce convenire cu rudenii și 
orl-ce corespondență cu ei. Astfel, destinat 
pentru solăvia, Rigby fu deportat pe in
sula Barbadoes, și el însuși era în firma 
credință, că pentru iubiții săi este perdut 
pentru tot-dâuna.

După sosirea năii de trasport în por
tul dela Bridgetown, capitala insulei, de
portații fură conduși într’o șură, unde co
misarul guvernorului îi preda acelor plan
tatori, cari plăteau de fiă-oare oap de om 
câte 1150 punți de zahăr, spre ai pută în- 
trobuința apoi oa scalvl la diferite luorurl. 
Rigby afla, că el este vândut posesârei 
unei mici plantațiunl, situată în apropiarea 
orașului, și oă va fi condus aoolo de un 
soldat, care îl va preda posesorei de pă

mânt pe lângă o adeverință în scris. Ime
diat trebui să și plece, însoțit de soldat, 
și mergea sărmanul trist și desperat.

Era de oătră sără, când ajunseră îna
intea locuinței mici dâr frumușele a plan- 
tațiunei. De-odată se deschise ușa. Apăru 
o damă ou doi oopii, cari alergară spre 
Rigby și-l îmbrățișară între lacrimi de bu
curia. Spre marea sa uimire acesta reou- 
nosou în damă pe soția sa Eleanor, âr în 
oopii pe fii săi. Soldatul, mișoat de acestă 
scenă își sterse două lacrimi din ochi, apoi 
primi adeverința despre liferarea esaotă 
și se depărta.

— „Este vis seu realitateî“ esclamâ 
Rigby, adânc sguduit.

— „Nu este nici un vis, soumpe 
Thomas!“, îi cjise cu bucuriă soția sa.

— „Tu aoi pe Barbadoes, Eleanor?" 
Și Arthur și George ?

— „Da, iubitule! Dor este datprința 
mea de-a fi acolo, unde esoi și tu, și de-a 
nu te părăsi în supărare, grigiă și lipsă."

— „Cum a fost însă posibil ?
— „Fdrte simplu! Aoum esoi erășl 

al meu. Pentru de-a pută esopera aoâsta, 
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austriad. După o altă versiune, tbtă miș- | 
oarea acbsta au pornit’o între magnați oon- 
duoătorii partidei poporale, oarl voiesc să 
zădărnicâscă ori ce acțiune a luiBanffy, și 
voieso cu tot prețul să răstărne guvernul 
actual.

*
S’a scris mult flilele aoestea, despre 

tractatele de alianță între puterile cen
trale. Diarului „Times'4 din Londra i-se 
sorie cu privire la aceste din Viena urmă- 
tbrele: Cele două tractate separate, cari 
legă Italia de-o parte cu Austria, de altă 
parte ou Germania, și cari au fost încheiate 
în 1882 pentru un period de 5 ani, sunt 
reînoibile, dâcă nu vor fi abcjise prin vr’una 
din părțile interesate. O reînoire s’a făcut 
la 1887 și alta la 1892. E sigur, că se va 
faoe o nbuă proluDgațiune. înțelegerea aus- 
iro-germană este absolut independentă de 
cele două traotate și nu este supusă unei 
reînoirl.

*
După cum amintiserăm ieri, prințul 

Ferdinand al Bulgariei sosi alaltăeil în Pe
tersburg și fu întâmpinat la gară de multe 
notabilități și deputațiunl. Intre altele prin
țul epse în răspunsul dat deputațiunei colo
niei bulgare, oă „se simte fericit, de a-se 
pute recomanda ca domnitor slav patronului 
său, Țarului Rusiei14; er deputațiunei reu- 
niunei slave de binefaoere îi cjise, că „idea 
slavă, desvoltată și întărită în puternioa 
Rusiă, eserciază influință și asupra popore- 
lor slave din Sud, și oă Bulgaria totdâuna 
va fi recunosceWre față cu liberatorea ei pu
ternică11. Sosit în cuartirul său, prințul Fer
dinand primi apoi visita ministrului de es- 
terne rusesc, a prințului Lobanoff, preoum 
și a ambasadorului serbeso și grecesc. 
După aoâsta prințul făcu visită marelui 
duoe Wladimir și în fine pleca la Zarskoje- 
Selo, unde fa primit de Țarul și Țarina. Din 
Zarkoje-Selo merse Ferdinand la 6 ore în 
ministerul de esterne, unde se întreținu 
timp de doue ore cu prințul Lobanoff. Tot 
în aceeași di mai făcu Ferdinand câte-va 
visite și asista și la liturghia din biserica 
sf. Isao, de unde se re’ntbrse pedestru la 
cartierul său din palatul de brnă.

*
piarul din Roma „Corriere Nazionale'1 

vorbind de întrevederea din Veneția dice: 
„Suntem convinși, că nimic serios nu s’a 
tractat la Veneția. De altmintrelea sfatul 
Italiei, astăzi stbrsă, nu are niol o greu
tate în concertul europân. Ar fi timpul 
să ne oonvingem, că alianța ndstră ou 
Germania nu e rațională și că n’are basă 
istorică. Unii răspund: „Comunitate de 
interese!“ Da, însă oomunitatea unui mo
ment, provisorică, convențional. — Situa- 
țiunei aotuale clarul italian îi opune perio
dul dela 1859, când poporațiunea aolama 

mă făcusem în totă graba plantatore pe 
Barbadoes. Deja de 14 <Ț10 aflu îm_ 
preună cu Arthur și cu George pe acâstă 
insulă frumbsă.“

— „Deci tu m’ai oumpărat?44
— „Da — pentru 1150 punți de za

hăr14.
— „Ah, tu soțiă înțelâptă și oredin- 

oibsă!14 esolamă Thomas Rigby, îmbrăți- 
șând’o și sărutând’o de nenumărate ori.

Apoi merseră în casă, unde într’o 
odaiă plăoută îi aștepta masa întinsă și aco
perită ou buoate gustbse.

Eleanor îi povesti următbrele: „Nu 
se pbte desorie, ce grijă și frică am dus 
pentru tine. Am probat in tot modul să 
mă pui în legătură ou tine atunci, oând 
erai prins; dâr zădarnioe mi-au fost tote 
osteuelele. Prin mituirea unui soriitor dela 
judeoătoriă putui afla cel puțin atâta, oă 
tu vei fi deportat pe insula Barbadoes, și 
că sentința e nestrămutaveră: era deol ho- 
tărît, că și tu vei oădâ viotimă tirăniei și 
vei fi'vendut ca „solav alb14. După ce mă 
înounosoiințai asupra raporturilor de aoi, și 
după oe mă orientai în de ajuns asupra 
stării lucrului, mă hotărîi să mă strămut 
pe insula acesta și să mă fao plantatore, 
pentru de a te pută cumpăra. Moșia nostră 
o lăsai aoasă în mâni bune, și luai ou mine

I pe eroii dela Solferino și Magenta, jurând 
veolnică amieițiă Franoiei. „Astăcjl14, în
cheie „Corriere14, „de frica Franciei mer
gem cu Germania, mâne de frica Germa
niei vom merge cu Franoia. Fericită este 
Republica de San-Marino, care n’are lipsă 
de nimeni! Piciorele îi sunt mici, dăr 
âmblă pe ele !“.

*
La întrebarea, cine dă arme Abessi- 

nienilor, „Times14 din Londra primesoe din 
Roma următbrea comunicare telegrafioă : 
Din tote părțile se adeveresoe, că arme se 
importâză în Abessinia. ȘAceste probe sunt 
de ajuns spre a ne convinge, că Francia 
și Rusia au început să organiseze triburile 
barbare ale aoestei regiuni de munte, și că 
va veni o (Ț> oând aceste triburi vor nă
văli din tbte părțile asupra posesiunilor ve
cine ale diferitelor națiuni europene. Noi 
mai soim încă, adauge „Times44, oă sub 
auspiciele Franciei, Abessinienii se înțeleg 
perfect cu Dervișii, inimicii lor pănă acum 
neîmpăcat, pentru a combate pe Italieni 
și pe Englesl. Este bre permis, ca Anglia 
să se prefacă a ignora aoest pericul ? Mi
siunea rusă în Abessinia, probabil, că nu 
va reuși, dăr decă va reuși, nimeni mai 
mult decât Franoesii nu vor ave să o re
grete. Republioa francesă va ave pentru 
Obock în Țarul uu vecin mai puțin plăcut, 
decât sunt Italienii.

Școlele grănîțerescl și guvernul.
— 1871-1896. —

In n-rii noștri de Joi și Vineri 
am publicat representațiunea, pe 
care adunarea generală a fraților 
grănițeri ai Regimentului român I 
a înaintat’o în Februarie 1893 mi
nistrului de culte de-atuncl conte 
Albin Csaky.

După ce cetitorii noștri cunosc 
acest act important, care, cu părere 
de reu, accentuăm, s’a publicat așa 
de târejiu, îi va interesa de sigur 
de-a cunosce fasele, prin cari a tre
cut afacerea acestor șcdle dela 1871 
pănă în momentul de față, adecă în 
timp de un pătrar de secul.

Un fiiu de grănițer din țâra Ol
tului ni-a trimis cjilele acestea o des- 
scriere în trăsuri generale a luptei, 
ce au purtat’o foștii grănițeri ai 
acestui regiment și comitetul lor cu 
guvernul dela 1871 înebee. Etă-o:

I.
Pe basa statutelor prea înalt sancțio

nate de Majestatea Sa la anul 1871, repre- 
sentanța generală a foștilor grănițeri din regi
mentul român I și comitetul ei administrativ 
totdăuna în frunte cu ilustrul domn bar.

numai ațâți bani, de oâțl aveam eventual 
lipsă, și afară de aoeea îmi proourai și o 
asemnațiune de credit la uu neguțător din 
Bridgetown. După o călătoriă repede, sosii 
aci înainte cu 14 (jd0- Neguțătorul, un 
domn bine văcjut în oraș, tracta fbrte bine 
și amical cu mine, tot așa și soția sa, oare 
îmi stete în ajutor la tbte întreprinderile 
mele. Prin mijlocirea ei făcui cunosoință 
cu soțiile guvernorului și a comisarului. 
Damele acestea nobile esoperară, ca eu să 
te pot cumpăra pentru 1150 punți de za
hăr. Se soie, că tu nu escl criminal, oi o 
jertfă nevinovată a tirăniei, și pentru aceea 
se purtară toți ou mare simpatiă față ou 
noi. Amăsurat formalităților legale, tu deci 
ești „solavul meu alb14, în realitate însă 
domnul și stăpânul aoestei plantațiunl mici 
și frumușele, cumpărată de mine14.

Dealtmintrelea eoilul dura numai câți
va ani. Poporul engles, sătul de domnia 
despottoă și tirană a urgisitului rege Iacob, 
îl alungă de pe tron în a. 1688. Urmă 
Wilhelm III, și sub domnia aoestuia fură 
rechiămațl din exil mulțl, între oarl și 
Thomas Rigby. Soția lui vendu întrăga 
plantațiune și-și reținu numai pe „solavul 
ei alb14.

S.

Urs, ’și-a început activitatea sa privitore 
la administrarea fondului școlar central, și 
tot în aoest an pe basa unui „normativ14 
întărit de representanța generală, s’a înce
put organisarea, conducerea și administra
rea școlelor centrale, de oarl faoe amin
tire §-ul 37 din statute, și în care „nor
mativ14 șcblele purtau caraoterul de „reu
niune14.

Aoest „normativ14 subșternut fiind tot 
în anul 1871 spre aprobare, ministrul ’l-a 
ținut în arohiva sa 4 ani neresolvat, și nu
mai în anul 1875, deolarând șcblele de „co
munale11, ’l-a retournat neaprobat, dăr nu 
a accentuat niol cu un ouvânt, că pentru- 
ce nu-’l aprobă.

Representanța generală a grănițerilor 
din anul 1876 a elaborat alt „normativ14, pe 
care însoțit de o representațiune bine mo
tivată, ’l-a subșternut spre aprobare.

Ministrul Trefort, în fața motivelor 
aduse de grănițeri, a pus totă afacerea „ad 
acta11 și de atunci în timp de 13 ani au 
avut pace, adeoă pănă la anul 1889, când 
ministrul șovinist Csâky a declarat și el 
șcblele de „comunale14, dispunând a se 
preda scaunelor șoolare comunale, dâr fi- 
resoe, fără de a aduoe și el barem un mo
tiv pentru a-’șl justifica procedura.

In urma acestui uoaz nemotivat, re
presentanța generală, oonvooată în sesiune 
extra-ordinară, a remonstrat prin o repre
sentațiune contra aoestui uoaz ministerial, 
dovedind, că șcblele sub nici o împregiu- 
rare 'nu se pot tracta ca cele ou caracter 
oomunal, și pănă la resolvarea acestei re- 
presentațiunî, la oare s’a alăturat un nou 
regulament despre organisarea șoolelor, a 
îndrumat pe oomitetul ei administrativ, 
oa să nu facă nici o predare a șoolelor, 
oi numai forței și esecuțiunii să oedeze.

D-l baron Urs, în calitate de presi
dent al comitetului administrativ, precum 
mai înainte în nenumărate rânduri, așa și 
după adunarea generală din 1889 a călăto
rit la Budapesta, pentru a da și verbal 
deslușirile neoesare. Aoolo însă a desoope- 
rit un luoru, pe care grănițerii pănă atunci 
nu ’l-au sciut, și anume, că statutele îna
intate la anul 1871 Majestății Sale în 
oâte două exemplare, în limba maghiară, 
română și germană, nu oonsună în §-ul 
38, pentru-că, p° când în originalele ro
mâne și germane stă „...o eforie14 „Schul- 
stuhl11, pe atunci în cel unguresc stă „scaun 
școlar comunal14 („kozsegi iskola szâk“) și 
acest unic ouvent „comunal0 a îndemnat 
pe ministru a deolara șcblele de „comu
nale11.

Pertraotând representanța generală 
din anul următor, adeoă din 1890, asupra 
acestei regretabile împrejurări, ei pănă 
atunci necunosoute, și având în vedere, 
că statutele originale au fost oompuse în 
limba română, și că traduoerea lor în limba 
maghiară s’a făcut la minister, precum și 
oorc-oturile la aoele statute din limba ma
ghiară în cea română, a fost în drept a 
presupune, că traducătorul lor a făcut o 
erbre, care neobservată de minister, s’a și 
sancționat de Majestatea Sa, și astfel s’au 
aflat grănițerii îndemnați a ruga prin o 
representațiune de ministru, ca să amen
deze amintita erbre de traducere astfel, 
ca și esemplarul traduB în limba maghiară 
să corăspundă originalului românesc, pre
cum în faptă corăspunde și esemplarul fă
cut în limba germană, și representanța ge
nerală a grănițerilor a autorisat totodată 
pe comitetul administrativ, oă dboă în 
urma rugării esprimate în acâstă repre
sentațiune ministrul ar obiecționa, că erorea 
ivită se pbte repara numai prin Majestatea 
Sa, atunci fără amânare se facă pașii ne
cesari și la locul cel mai înalt.

Acest pas resolut din partea grăni
țerilor a pus pe gânduri pe d-l ministru. 
Cum să las eu, a fi gândit el — ca gră
nițerii în frunte cu baronul Urs, eroul dela 
Solferino și insula Lissa, pieptul căruia e 
plin de decorațiunl câștigate pe câmpul 
de luptă pentru tron și patrie, acel erou, 
care în contra mandatului comandantului 
suprem nu s’a mișcat de pe câmpul de 
luptă, pentru oare bravură extra-ordinară 
Maiestatea Sa l’a decorat și cu cel mai 

înalt ord așa numit al Măriei Teresiei, — 
cum să las eu, ca grănițerii în frunte ou 
un asemenea ilustru bărbat, să mârgă la 
Majestatea Sa, ca să oeră dreptate, că 
atunci, tbte manevrele mele de pănă acum, 
de a pune mâna pe șcblele lor, ar rămână 
zadarnice.

A luat’o deci ministrul pe altă cale, 
care după cum se vede mai departe nu
mai cinstită nu se pbte numi.

0 fraternisare maghiaro-saso-română.
Mâne, în 22 Aprilie n. o., se va face 

alegerea noului deputat în cercul Tecei, în 
locul răposatuki br. Kemâny Jânos. Din 
incidentul acesta, președintele partidei 
„liberale14, d-l Gyârfâs Benedek, a oonvo- 
cat pe 18 Aprilie c. conferența de candi- 
dare a partidei „liberale11, oe s’a ținut în 
Teaca. A fost proclamat oa candidat al 
acestei partide fisolgăbirăul Dozsa Endre, 
oare neavând pănă acum oontra-candidat, 
se prevede cu siguranță, că va și fi ales.

In vorbirea-program, candidatul Dozsa 
a vorbit și despre naționalități, ba în cea 
mai mare parte a vorbirei sale numai cu 
acestea s’a ocupat, pișe, oă cunoscerea, ce 
șl-a câștigat’o după praxă de 13 ani pe terenul 
administrativ asupra tuturor naționalităților 
din Ardeal, l’a adus la convingerea, că 
pentru deșteptarea și susținerea solidari
tății între popbre e neapărat de lipsă ca 
administrația si trecă în mâna statului. In 
lipsa unei conduceri unitare, (Ț80 el, niol 
idea de stat maghiar, niol societatea ma
ghiară nu formâză în faptă acea copoiă, 
care să lege și să unâscă într’un întreg 
diferitele neționalitățl ou principii și aspi- 
rațiunl „centrifugale11, oarl n’au nici o basă 
istorică și cari sunt susținute și nutrite în 
mod artificial etc.

Cam acestea este mersul ideilor din 
vorbirea-program a lui Dozsa, care, vecii 
bine, nu se deosibesce prin nimic de cei
lalți soți ai săi, apostoli ai maghiarismului 
violent.

Cu tbte aceste însă, aoest oandidat 
de deputat cu program guvernamental și-a 
soiut găsi și între Români câțl-va „ade
renți14.

Așa, după oum aflăm dmtr’un raport 
pl lui „Kolozsvâr14, între inițiatorii, la al 
căror îndemn a fost oonvooată oonferența 
de oandidare din Teaca, s’a aflat și marele 
proprietar român de pe Câmpiă, Eugen 
Crișanu și erășl unul ou numele Aloisin 
Jstvân senior, oare înoă se vede a fi Ro
mân. Cum au ajuns aoeștl domni să se 
ilustreze înaintea Românilor prin asemeni 
aoțîunl străine de causa nbstră, abia putem 
înțelege!...

Der adevăratul „testvârisbg14 a urmat 
numai la obda conferenței, adecă la ban
chet. Aoi după mai multe toaste rostite 
de diferiți Maghiari, se ridică preotul să
sesc din Teaca, Herozog, oare a ridicat 
paharul pentru oandidatul Dozsa și pentru 
președintele partidului Gyârfâs, ținând un 
toast „patriotic11, cum îl oalifică raportorul 
fbiei ungurescl „accentuând unitatea statu
lui maghiar1. Acest toast se cjioe, că „a 
produs însuflețire mare14.

După preotul săsesc, oare se Vede, că a 
toastat în limba maghiară, măcar-că erau de 
față și mai mulțl conaționali de-ai săi, se 
ridioâ un Graur, oare ciripi un toast în 
limba română, închinând tot pentru Dozsa. 
Mai călră sfîrșit, proto-notarul Bonis Jst
vân dela Clușiu puse stampila „frățietății* 
maghiaro-saso-române printr’un toast ridi
cat pentru „solidaritatea naționalităților1.

Acestea sunt oaraoteristioele oonfe- 
renței dela Teaca. Așteptăm, ca vre-unul 
dintre Românii din acele părți să publice 
un raport amănunțit asupra tragi-oomioului 
rol, oe l’au jucat Românii la aoâstă co- 
mediă de „înfrățire".

SCiRILE țlLEI.
— 9 (21) Aprilie.

Consacrarea Mitropolitului Ciuper- 
covicl. O telegramă din Viena anunță, că 
alaita-erl s’a făcut în biserica greco-orieu- 
tală de acolo, consacrarea Mitropolitului 
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Bucovinei Arcadie Ciupercoviol, care a 
ținut un discurs în limba română asupra 
misiunei bisericei greoo-orientale. A mul- 
țămit împăratului pentru numirea sa și a 
promis ca va desvolta sentimentele dinas
tice și patriotice ale credincioșilor bise
ricei sale.

— o—
DernonstrațiunI antimaghiare în Agram. 

ErI a fost liberat din temnița din Belovar 
juristul croat Valasco, care fusese condam
nat pentru ounosouta afacere a steagului 
maghiar, când cu visita monarchului în 
Agram. Valasco fu primit la gara dela 
Agram de o mulțime mare de studențl și 
munoitorl, cari îl însoțiră în calea sa spre 
oraș. Ajungând aoi, mulțimea erupse în 
strigăte insultătore și batjoouritore la adresa 
Maghiarilor, sparse apoi ferestrile dela 
•oasa primarului, și inscenâ pe strade dife
rite demonstrațiunl. Iu fine interveni po
liția, ueându-se chiar și de arme, așa că 
mai mulțl dintre demonstranți au fcst răniți, 
er alțl mulțl au fost deținuți.

—o—
0 ordinațiune „ingeniosă“. Ministrul 

de culte și instrucțiune publioă, Dr. Iuliu 
Wlassics a dat de ourând cătră toți inspec
torii de șoolă și directorii supremi o or
dinațiune, oare numai din creerii unui „pe
dagog maghiar“ pote eși. In acea ordina
țiune se dispune adecă, că în anul școlas- 
tio curent, cu ocasiunea esamenelor finale, 
la niol un institut din Ungaria să nu se 
împartă între școlari oa premii alte cărți, 
decât singur și esolusiv numai opul poe
tului maghiar Kolosey, întitulat „Parai- 
•nesisu, în care iubirea de patriă e descrisă 
în termicii oei mai bombastici și mai esal- 
tațl. Se vede că inovațiunile și reformele 
d-lui Wlassics merg pănă la absurd.

— o—
Numire. D-l V. Pușoariu, eminentul 

inginer de mine, actual inginer la stațiunea 
balneară Govora din România, a fost nu
mit în serviciul central al minelor, post 
-creat din nou prin budgetul ministeriului 
■sromân al domeniilor.

— o—
0 nouă dramă română. In ultima 

ședință a „Societăței seiințifice și literare“ 
din Iași, d. A. D. Xenopol a dat cetire 
unei drame lucrată de d-sa. Drama are 5 
acte și 66 întituleză Irina, Membrii so
cietății se vor pronunța asupra aoestei 
lucrări teatrale, în ședința de Vineri.

—o—
Gestiunea „Telegrafului Bomânu a 

fost din nou sulevată în sinodul din Sibiiu. 
Anul trecut ea fusese amânată. De astă- 
-dată s’a hotărît în ședința din urmă a și- 
modului, ca „Telegraful Român“ să apară 
.și de aoi încolo de trei-orl pe săptămână, 
însă cu un adaus săptămânal de 1/2 oblă 
(f6iă pedagogică), er prețul s’a redus dela 
8 la 6 fi. Tot-odată însă sinodul a doois, 
ca ffă-oare preot, învățător și funoțiouar 
..al .bisericei gr. or. române din archi-die- 
Desă să fiă obligat a-l abona. (!!)

— o—
Necasurile lui Banffy. Se vede, că 

mid aoum nu înoeteză insultele anonime, 
cari e’au insoenat înainte ou oâte-va săp
tămâni în Budapesta la adresa soției mi- 
nistrului-președinte Banffy. Acesta aran- 
gia8e adecă în 18 o. o serată festivă în 
palatul său ministerial. Mulțl dintre oei 

■invitați primiră însă imediat înainte de 
soarea epistole anonime, pline de insulte 
contra soției lui Banffy, și provooărl, ca 

■să nu ia parte la soarea. Sărmanul Banffy! 
Uând era el încă fișpan în Bistriță, âr so
ția lui învățătăre la șcâla poporală de fe
tiță de acolo, de sigur n’a visat, că, în 
urma căsătoriei sale cu învățătbrea Mathe 
Ilona, va ave să îndure atâtea atacuri și 
neplăoerl din partea conaționalilor săi „ca
valeri11!

— o —
0 nonă bancă în Iași. Cetim în 

„Ziuau din Bucuresol următârea soire: Un 
număr de 100 industriași și comersanțl 
din Iași, sunt convooațl pentru MercurI, 
ora 1, în localul Camerei de comerciu, spre 
a lua în disouțiune propunerea d-lui G. 
D. Șerban, mare comerciant și președinte 
.al camerei de comercifl, pentru înființarea 

în a doua oapitală, a unei case de bancă 
și oasă de eoonomie, oare, pe de o parte 
ar mai pune frîu uzurei onerose ce se 
practică în Iași, er pe de altă parte, ar 
inspira uvrierilor și omenilor olasei de 
mijloc, gustul economiei. Scopul acestei 
oase financiare este, în adevăr, de a da 
neguțătorilor bani cu împrumut, pe timp 
de 100 zile, contra unei polițe, oare va 
fi provăjută de două semnături. Procentul 
e fixat la 8 la sută pe an. Er micele eco
nomii bănești se vor putea depune aoolo 
oontra unui profit de 6 la sută pe an.

—o—
Antisemiții din Viena au arangiat în 

18 c. sera o măre petrecere în Prater, de 
bucuriă că au invins erășl la alegerea de 
primar. Lueger n’a putut lua parte la pe- 
troere și șl-a escusat absența printr’o epis
tolă adresată ooantetului arangiator. Dis
cursul festiv de deschidere i’a ținut prințul 
Liechtenstein; el îșl esprimâ înainte de 
tote speranța, că în fine se va curma pen
tru tot-deuna domnia liberalilor falși. Spuse 
mai departe, că cu ocasiunea întrevorbirei 
sale cu ministrul-președinte Badeni, în 
Septemvre a. tr. a accentuat înaintea aces
tuia, oă și dâcă va disolva de cj®°® °rl 
oonsiliul comunal, antisemiții din nou se 
vor întorce cu puteri și mai mari. Tot în 
sensul acesta vorbi și membrul oonsiliului 
comunal Miiller. După-ce se fini quasi 
partea ofioiosă, înoepu dansul, care dură 
pănă diminâța.

Societatea pentru pensionarea Ziariș
tilor unguri și-a ținut Dumineoa treoută a 
15-a adunare generală sub presidiul lui 
Falk Miksa. S’a ooustatat, că venitele so- 
oietății în decursul anului trecut au fost 
16,030 fi., parte ca fundațiunl, parte ca 
donațiuni. Averea totală a sooietății este 
de 555,958 fi. v. a.

Raport anual
despre activitatea reuniunei din Brașov pentru 

ajutorarea prisonerilor pro anul 1895,
(Urmare.)

Reuniunea nostră, oa tot-dâuna, așa 
și în anul trecut s’a nisuit spre ținta do
rită și a ajutat pe prisonerl ca pe omeni 
rătăciți. A ajutat pe acei prisonerl din tem
nița tribunalului din Brașov, oarl s’au di
mie din oaroeră, oa să se reîntârcă erășl 
în cercul omenilor de omeniă. Toți prieo- 
nerii din carcerele Brașovului se instrueză 
în oele morale și se povețueso în oalea oea 
bună. Apoi, ca să nu aluneoe spre fapte 
rele, de loc oe s’au pus pe pioior liber, 
li-s’a oumpărat bilet pentru oalea ferată și 
li-s’a prestat nesoarl spese de drum.

Așa s’a plătit pentru 81 prisonerl să- 
raol bilete și 43 de inși au primit spese 
potrivite de drum. Din fuudațiunea Ion 
Juga s’au împărțit oametele ou 26 fi, 25 cr. 
între 71 prisonerl eliberați și ou purtare 
bună și oarl au fost diligențl.

Pentru bilete pe oalea ferată s’au spe- 
sat 185 fi. 35 or., eră ca spese de drum 
35 fi. 60 or., la oarl sume adaugându-se 
oei 26 fi. 25 or. din fondul Jugăian, fao 
împreună suma totală, oare s’a spesat pen
tru prisonerii eliberați în anul 1895: 253 
fi. 20 or.

Reuniunea nostră asistă de 12 ani și 
în acest restimp 1000 de prisonerl au ob
ținut bilete, eră spese de drum au căpătat 
526 inși, așa-dâră în 12 ani a spesat reu
niunea nostră pe bilete 2642 fi. 39 or., 
eră cu cheltuell de drum s’au spesat 791 
fi. 34 cr.

De când esistă reuniunea nbstră au 
întrat 11.849 fi. 56 cr. și s’au spesat 9840 
fi. 06 cr. și astfel averea activă a reuuiu- 
nei astăzi este: 2054 fi. 50 cr.

Cu totul în 1895 au fost ajutorați 81 
de prisonerl ou bilete și 34 ou spese de 
drum.

Reuniunea nostră ține în chiria o 
odaiă arangiată spre soopul, ca acei priso
nerl, cari se eliberâză, pănă ce vor pleoa 
acasă să aibă unde să se adăpostâscă și 
să nu fiă necesitați a bate stradele și oâr- 
ciumele. In 1895 64 de inși s’au internat 
în aoea odaiă, care de altcum stă sub paza

«
unui servitor de tribunal; de când esistă 
reuniunea, s’au folosii de acestă odaiă, reote 
internat 765 de indivicji.

Insă reuniunea nostră urmăresce soo
pul cel mai uman, oăci nisuința ei princi
pală este: să îndrepte pe prisonerl, oa pe 
nisoe omeni rătăciți și să-i învețe carte în 
decursul pedepsei suferinde.

Pentru ajungerea acestui scop toți 
prisonerii din carcerele Brașovului obțin 
dela parochii lor confesionali învățătura și 
povața creștinâscă morală, apoi mai sunt 
aplicați 3 învățători, adecă unul maghiar 
unul român și al treilea german, cari în
vață pe prisoner* la carte și îi instruâză 
în învățământul intuitiv.

(Va urma)
Comitetul.

țarina comercială română.
Acestă marină s’a creat în anul 1890. 

Creditele deschise dela 1890 pănă la 1895 
însumâză cifra de 7.100.000 franci. Din 
totalul sumei de 7.100.000 franci s’a chel
tuit: Pentru șantierul dela Severin fr. 
981.800,89. Pentru oonstrucțiunl de ma
gazii, debarcadere și altele fr. 71.098,82. 
Pentru acquisițiunl de vase fr. 6.519.820.40. 
Cu totul 6.572.720 11.

Scăpând cheltuielile mai sus enu
merate pentru vase, șantier și diverse, în 
sumă de 6.572.620.11 franci din totalul 
creditelor aoordate de 71100,000 franci mai 
rămâne disponibilă suma de 527279 franol. 
In limitele acestei sume s’a pus în lucrare, 
în șantier, în oursul iernei curente, con
strucția unui ponton și a patru șlepuri 
nuoă de 650 tone capacitate fie-care, al 
oăror cost după devise, este fixat la 254.000 
franci, 6r restul va servi pentru instala- 
țiunl de mașini și herestrae, la noul ate
lier de tîmplărie al șantierului, precum și 
pentru alte trebuințe ale servi.oiului, pănă 
se va lua o decisiune definitivă în privința 
inființărei unei AdministrațiunI speciale a 
navigațiunei, după cum se prevede prin 
legea din 9 Ianuarie 1888.

— Vasele achisiționale sunt: 5 re- 
morohere și anume: rDespina-Domnau, de 
750 cai putere, cumpărat în Octom. 1890 
dela Societ. Danubiană pe prețul de lei. 
298.760— „Petru-Rar eș* „Severin'* „Basarabu 
de câte 550 cai putere fiă-care, construite 
la Lintz, primele două în anul 1891, a 
261.000 lei, și cel d’al treilea în anul 1893, 
pe prețul de lei 265.000 lei 787.000.— 
„ Gherdap1* 250 cai putere, construit de ace
leași case în 1893, pe prețul de lei 150.000 
— apoi 46 șlepuri și anume : 4 șlepuri, de 
câte 300 tone capacitate, cumpărate dela 
Sooietatea Danubiană odată cu remorche
rul „Despina Domna“ lei 46.000.— 8 
șlepuri, de câte 410 tone capacitate, con
struite în 1891, ca și remoroherele oele 
nouă, la atelierele din Lintz, a 62.500 lei 
unul, lei. 500.000.— 20 șlepuri, de oâte 
600 tone capacitate, oonstruite în 1892 : 
patru la societatea Sohonichen-Hartman 
din Buda-Pesta a 71.000 lei unul; opt la 
Lintz a 72.000 lei unul și opt la Sooie
tatea Danubius din Buda-Pesta a 75.000 
lei, unul lei 1.436.000

14 șlepuri de câte 650 tone capaci
tate, construite în 1893, dintre cari: opt 
la Schonichen-Hartman a 70.000 lei unul 
și șese la Danubius a 72.000 lei unul lei 
992 000.-

5 vapori mici de pasageri pentru ser
vicii locale: „Sf. George'1 și. „ Călugăr eni*, 
cumpărate în Ootombre 1894; dela Socie
tatea Danubiană lei 60.000.— „Indepen- 
dențau, „Dorobanțul'* și „Vulturul1*, cum
părate în Ianuarie 1895 dela compania 
Petcuș din Giurgiu 60.COO.— 1 vapor 
mare de pasageri „Orientul'* cumpărat în 
anul 1895 dela Sooietatea Danubiană pe 
prețul de 350.000.— 1 idem „Ptincipele 
Carol1* construit în 1895 în șantierul regiei 
din Severin, cu mașini de 950 oai putere, 
furnisale de casa Escher Wyss et Comp, 
din Ziirich, al cărui cost, fără nici un 
beneficiu pentru șantier, este de 723.821,50.

Cheltuieli de reperațiunl făcute la 
unele din aceste vase, imediat după cum
părarea lor, înainte adecă de a fi puse în 
servicih, procurarea de piese de rc-servă 

pentru altele, oomision pentru transmisi
unea banilor, diurne și spese ale comisi- 
unilor și delegaților însărcinați cu primirea 
vaselor și controlarea lucrărilor în timpul 
construcțiunei, etc. lei 116.238.90.

Total pentru 5 remorchere, 46 șle
puri, 2 vaporă mari de pasageri și 5 va- 
poră miol lei 5.519.820.40.

întreținerea acestei marine dela în
ființarea ei și pănă la 31 Martie 1895, a 
costat 2.950.946 franol, er veniturile sale 
din transporturi pe apă și din șantiere 
s’au urcat la 2.384.636 franci. Este de 
observat că între venituri figureză și trans
porturile de sare la schelele sîrbescl și la 
depositele din Dobrogea, er în cifra chel
tuielilor indicate mai sus, figureză și 
anuitățile cuvenite împrumuturilor con
tractate, cari represintă suma de 836.437 
franci. „C. F.“

Mulțămită publică.
Făgăraș, 15 Aprilie n. 1896.

D-l deputat dietal Nicolae Șierban, 
fiinl parochului din Voila, neputând suferi 
forma disproporționată a cimiterului nos
tru intern și cunoscând lipsa bisericei 
greoo-catolioe din Făgăraș a binevoit să 
dăruâsoă din o grădină a sa limitrofă un 
areal de 215Q patrațl, care valorâză peste 
300 fl. v. a., prin care cimiterul nostru in
tern a căpătat o formă regulată.

Pentru acâstă donațiune generdsă, re- 
presentanța bisericâscă greoo-catolioă din 
Făgăraș se simte motivată a esprima cea 
mai sinceră mulțămită și recunosoință 
domnului deputat dietal, și pe calea acesta 
a publicității.

Dea cerul, ca să servesoă de esemplu 
și altor iubitori de biserioa, șoola și națiu
nea românâscă.

Representanța bisericescă greco-catolica 
din Făgaraș.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 20 Aprilie. A produs 

mare deprimare și nemulțămire aci 
scirea, că cei mai mulți membri din fa
milia împerătescă au anunțat, că nu vor 
lua parte la serbările milenare.

Petersburg, 20 Aprilie. In pala
tul de iârnă s’a dat eri în ondrea 
prințului Ferdinand, un mare prânc|, 
la care au luat parte 49 de persone. 
Ferdinand ședea la stînga Țarinei. 
Țarul ridică mai întâia un toast pentru. 
Sultanul și numai după aceea pen
tru principele Ferdinand și fiiul seu 
Boris.

DIVERSE.
Venătore cu ajutorul buhelor prepa

rate (umplute). Un vânător din Hanovera, 
cu numele Carol Wiegand, a preparat (um
plut) o buhă, care cu ajutorul unui me
chanism se pote mișoa ohiar ca o buhă 
viuă: îșl ridioă aripele și merge ici, colo, 
âr oelelalte pasări răpi-bre se aruncă asu
pra ei, oa și când buha preparată ar fi 
viuă. Vânătorul Wiegand a făcut încercări 
de venătore cu buha acâsta și într’un an 
a înșelat mai mult oa 400 de pasări răpi- 
tore și le-a pustiit.

Voracitatea racului. Cum-că racul 
este cel mai vorace dintre tote animalele 
este luoru de mult sciut; cu t6te a9tea vo
racitatea lui nu e așa de cunosoută, oa să 
nu mai putem vorbi și ou ocasiunea acâsta 
asupra temei, cât pote mânca un rao. Ra
cul se deosebesoe de celelalte animale vo
race prin aoeea, oă el mancă buouros chiar 
și animale de un neam ou dânsul. Mai 
interesant este, oă racii bărbătușl mănâncă 
pe femeiusoe, pe oând femeiusoele niol 
când nu atacă pe bărbătușl. Despre lucrul 
aoesta a făcut o probă un învățat german, 
oare cjic®, că el a pus într’un lighian 165 
raci, bărbătușl și femeiusce, după oâte-va 
luni în lighian nu mei erau, decât numai 
bărbătușl, ba chiar și aceștia erau mai 
puțini.

' Proprietar; Aiwei
Redactor responsabil Sregspâu
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Cus*sul Sa bursa dim Vâeraa.
Din 20 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de eordne ung. 4% • • • 99.05
Inspr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124. -
Impr. căi!, fer. ung. în argint41/2°/0 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25

Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Iroprum. ung. cu premii . . ,
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................

97.—
97 —

157.50
140.—
101 15
101.15
122.40

Mostre atrăgetdre
pentru mușterii privați gratis și franco, ©acte CU mostre, cum nu 

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

Stofe pentru. îmbrăcăminte.
Perwvien și Bosliiiif 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 LODEA 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 in colori forte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 O. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftioie, solide, trainice, din lână curată, 
ărnu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, se adreseze li 

JOH. STIKÂROFSKY în Briînn. postavuri" austriâce).
Deposit permanent de postavuri peste ’/2 iniiioiie florini.

tv Trimiterea numai cu ramburse. '•sv?
cumpărătorii de agenți și roamulari, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
sub nici o condiție marfă.y 899,14—24.

o
>c3

Pi

'cP 
o

Dosuri din 860 ......................... 146.—
Aeții de ale Băncei au stro-ungară. 980.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 391.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 360.60
Napoleon dori........................................ 9.55l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.77*/2
London vista.............................. 120.20
?aris vista.................................. 47 771/,
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.15
Mote italiene.................................. 44.20

CbwsuS pieței Srașov.
Din 21 April 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump, 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Cump. 9.52 Vend. 9.55
G-albenI Cump. 5.65 Vend. 5.70

Ruble rusescl Cump.
Mărci germane Cump.
Lire turnesol Cump.
Scris, fono. Albina 5%

1.27 Vend. -.-
58.30 Vend.
10 60 Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75

AEunciurî
(inserțiimi și reclame)

Siaratu a se adresa subscrise 

adsminisSraftsum. In cașul pu
blicării unui anunciu mai muîl 
de odaftă se face scădăment, 
ca«*e cresce cu cât publicarea 

se face mai de multe-orâ.

Admisistr. «Gazeta Trans

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potâ face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat. „Caz. Tra«s.“

s’afiă. în tâte magaziile de specerei cu prețurile fabricei, fia-care pachet și 
envelopă este prove^ut cu firma nfistră.

Nutritor și ușor de mistuit.

XdZersxxl trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din ! @©temfo^e 1805

Oud»pest a—A r a cS is- T eiwș u

Trend
mixtu

Trend
accel.

I Trenu 
de 

person.

Tronu 
de

Trend 
de

Trenu Trend I Trend 
de

Trend.
mixtu jpersdn. persdn. accGl |person.

Trenu 
de 

person, person.
de

10.- 8 05 2.15 pl. Viena . . . sos. 6.02 7.20 3.-
8.05 1.55 10.- Budapesta. . a 7.35 1.20 6.30

3.10 4.24 11.10 4.- 1.37 Y Solnocu. . . 1 4.31 11.22 3.- 9.30 11.35
9.10 8.42 3 55 6.05 6.10 P0-J. Âradu 1 P1- 11.30 8.20 9.45 5.18 3.56 j
2.30 7.25 4.30 7.05 6.30 p!. ' (80S. 11.- 8.10 8.55 7.— 5
2.44 7.42 4.42 6.40, • GrlogOVgțft. . > 10.48 8.44 6.47 |
3.15 8.20 5.03 7.07 Gyorck . . 10.25 8.20 6.18
3.32 8.39 5.14 7.18 Paulișfi. . . 10.11 8.08 6.02?
3.58 8.58 5.32 7.50 7.3b! Radns Lipova 9.58 7.29 7.56 5.47.H

! 4.30 5.50 7.58 Conopfî. . . 9.25 7.24 5.09 I
‘ 4.50 612 8.14 Berzava. . . 9.09 7.07 4.50
{ 5.40 7.- 8.51 8.56 Soborșinfl , . 8.21 6.33 6.26 4.-

7.28 9.10 9.24' Zim . . . . 7.45 6.07 5.40
1 7.54 9 601 GHrasada . . 7.18 5.19 .1

8.10 9.34 îo.oe; Ilia .... 7.08 5.44 5.08 i s
8.28 10.24 Braniclca . . 6.44 4.42

4.47 8.54 10.- 10.50 Deva . . . 6.02 5.17 4.10 11.32
5.04 9.08 10.11 11.04] Simeria (Piski) f 6.05 5.05 3.59 11.16
6.10 10.06 10.37 11.43 OrA-tie . . . i 5.09 4.40 3.18 10.37
6.39 10.29 12.06 Jil ott> . i 4.14 2.56 9.03
7.11 10,53 12.30 Vii țv.1 de-jos . 4.22 2.32 9.12
7.28 11 07 11.01 12.44 f Alb -f.ulia . . 1 4.04 3.59 2.14 8.53
8.13 LI.54 11.10 1.02 sos. Teiușp. . . . pl. j 3.19 3.35 1.35 8.11 8.55?

O 8* sa s ® V â-Chezdi> (5 ș 0 r Si e B îl

trend 
detrend

mixtu

tren u 
de 

persdn.

trend 
mixtu

Budapesta, gara de vest—IKusava—V&rcerova

Orient.
Expres

Trend 
de 

persbn.

Trend 
accel.

Trenu 
de 

porsân.

Trend 
accel.

i Trend 
j de 
iperson.

Trenu 
de 

peraon.

Orient.
Expres

Trenu
accel.

Trend 
de 

peradn.

8.36 11.- 9.— 9.15 4.- pl. Viena . . . 80S. 5.50 7.02 7.05 6.45
| Vineri
1 1.30 8.30 2.25 7.- 10.- pl. Budapesta 80S. 6.30 10.20 2.10 1.25 8.U2
i Circul. 10.30 3-41 9.21 11.15 NGS. 1 Czegled. . . f pl. 4.19 8.21 12.11 6.01
I Sâmb.

! 4-43
10.40 3;46 9.03 11.21 p). J . sos. 4.04 8.13 12.06 6.—

1.47 5.49 12.52 1.20 80S. Seghedinti . , pl. 
sos.

12.53 5.10 10.50 10.01 2.31
j 4.49 2.12 5.55 1.30 pl. 12.26 10.45 9.53 2.11

. 6.03 5.05 7.54 4.59 sos. pl. 9.20 8.55 7.50 11.-
Timișora . . Trenxi

6.47 6.15 8.02 5.52 pl. sos. 8.28 7.13 8.49 7.42 3.30
7.26 8.49 6.57 r Topoloveț. . A 7.25 5.53 ’S a 53C <fi

6.56 1.58
8.21 9.23 7.42 Lugoșu. . . 6.48 5.10 6.28 12.58
9.33 10.25 9.10 Caransebeșiî . 8.39 4.05

rc
ul

ed
â

Lu
ni

;

5.39 11.01
11.15 10.02 Târegova . 4.35 4.40 8.07

11.37 Mehadia . . 3.15 .q Q 5.34
11.05 12.28 11.47 Băile Herculaue 3.02 4.35 3.23 5.12

12.39 11.59 • ToplețU . . J 2.46 3.08 4.46
11.31 12.56 12.16 sos. Rușftva . . . pl. 2.21 4.05 2.51 4.10
11.37 1.11 12.31 pl. SOS. 1.09 3.49 2.19
11.45 1.20 12.40 Vercerova. . A 1.— 3.40 2.10

j 10.55 1.40 BueurescI . 11.25 7.10 5.50
'V L Dumin.

/
i

4.50
5.36
6.49
8.33
9.19

8.50
9.33

10.46
12.40

1.26

3.10
3.43
4.35
5.55
6.32 C-Oșorhelii . pi.

Brașovn . . sos.
Prejmerfi . . A

trenu
mixtu perS(5n.

8.19 1.50
7.41 1.20
6.35 12.29
4.55 11.13
4.— 10.30

trend 
mixtu

7.20
6.42
5.u6
3.51
2.45

81 ineria (piști) -Petre «cm î-Si » p eu i

trend 
mixtu

trenu 
de 

person.

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
mixtu

trend 
de 

persdn.

trend 
mixtu

6.10
7.31

11.28
12.48

4.20
6.03

pl. Simeria 
Hațegu. .

. 80S. 10.33
9.05

3.24
2.03

8.47
7.34

9.55 3.40 9.05 Petroșeni . I Pl- 6.10 11.25 5.25
} 5.15 10.15 4.05 ■ Isos. 9.48 4.54 8.38
li 6.20

6.40
11.27
11.50

5.10
5.30

Vulcanii
sos. LupenI. . . pl.

8.57
8.25

3.56
3.21

7.47
7.15

Numerii în cuadrați cu linii mai negriiNota: Orele însemnate în stânga stațiun lorft suntfi a se ceti de susU în joșii, cele însemnate îndrepta de josti în sus ti. 
ivs mntSză orele de nopte.

Tipogr afia A. Mureșianu, Brașov.


