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Wlassics și autonomia școlară.
Brașovu, 27 Februarie v. 1895.

Ministrultt ungurescu de culte 
și instrucțiune publică Wlassics a fă
cută Vinerea trecută nisce declara- 
țiuni forte caracteristice, în ceea ce 
privesce modulă. cum înțelege elă 
drepturile de autenomiă școlară a 
confesiunilorO nemaghiare din patriă. 
Mai multora inspectori r. u. de școle, 
cari se presentaseră la elu; minis- 
trulu le cjise între altele:

Dorescu să ve atragă atențiunea asu
pra unui lucru, și acesta este, că prin con- 
stituțiune i-se asigură fiă-cărui cetățână ală 
patriei drepturi, și aceste drepturi trebue 
păstrate neatinse. Așa-dâră și drepturile 
autonome, ce li-se dau prin constituțiune 
confesiunilortl din patriă, trebue respectate, 
der numai pană la acelu puncta, pănă unde 
d-vostră sunteți convinși, că acele drepturi nu 
servescă ca pretextă, ca fortăretă de apărare 
pentru agitațiunile îndreptate în contra ideii 
de statu maghiarii.

îndată ce însă ați observa, fia câtă de 
puțină, că sub perdeua acestoră drepturi 
asigurate prin constituțiune suntă ascunse 
tendințe în contra statului maghiară : fără 
cruțare rupețl perdeua de pe aceste tendințe 
și le aduceți la cunoștință acolo, unde puterea 
și dreptulu legală au chiăniarca de-a vindeca 
rfiulă. Să nu suferimă, ca autonomia să ser
vescă ca o perdea pentru agitațiunile pă 
gubitore îndreptate în contra esistenței sta
tului maghiara.

Va se cjică. drepturile autonome 
ale confesiunilor^ trebuesefi respec
tate, der numai pănă la acelu punctă 
și numai întru atâtu, întru câtă ele 
nu constitue o pedecă în calea ma- 
ghiarisărei. îndată ce ele ar veni în 
conflictu, seu ar sta în opunere cu 
„ideia de stată maghiară11, inspec
torii de școle se facă numai decâtă 
pași pentru strivirea aceloru drep
turi.

Acâsta e doctrina noului mi
nistru ală instrucțiunei publice. Ea 
nu ne surprinde și nici că ne-aină 
așteptată dela elu la ceva mai bună.

Wlassics pășesce numai în ur
mele șefului său br. Banffy, când 
tace aternătore drepturile stabilite în 
lege dela volnica interpretare a ce- 
loră dela putere.

N’a 4’să bre totă așa și minis
tru-președinte Banffy în programulă, 
cu care s’a presentată înaintea die
tei, că vre se respecteze legea de 
naționalitate dela 1868, deră numai 
întru câtă disposițiunile ei nu vină 
în conflictă cu idea de stată ma
ghiară și cu caracterulă națională 
ală statului?

Ce însemnă aceste clausule, cari 
au deșteptată nedumeriri chiar și în 
sînulă Sașiloră guvernamentali, alta, 
decâtă perpetuarea volniciiloră și 
atentateloră nesfârșite din partea 
organeloră puterii publice, prin cari 
s’a împiedecată pănă acuma esecu- 
tarea legii de naționalitate?

Și ce cere d-lă Wlassics dela 
inspectorii de șcâle unguresc! mai 
întâiu: se supraveghieze păzirea le- 
giloră din partea autoritațiloră șco
lare confesionale, ori se fiă polițaii 
guvernului preste ele ?

Din cuprinsulă cuvinteloră sale 
de mai susă resultă clară și limpede, 
că ministrulă în adeveră consideră 
ca principală chiămare a inspecto- 
riloră sei, ca se fiă polițaii „ideii de 
stată maghiarău.

Ei bine, acesta nu vrea se cjică 
nici mai multă, nici mai puțină, de
câtă că drepturile autonome ale 
confesiuniloră — întru câtă se mai 
pâte vorbi de asemeni drepturi acji 
după atâtea restricțiunî — suntă su
puse discuțiunei și volniciei tocmai 
a aceloră organe, cari ar fi chiămate 
a veghia asupra respectării loră 
cu rigbre și consciențiositate.

Sci^ă din esperiență ce rolă 
tristă au jucată acești inspectori ai 
guvernului și pănă acuma; seimă că 
ei forineză garda principală a șovi
nismului dominantă și că tbtă acti
vitatea loră de „supraveghiare" se 
resumă în stăruința de a pune totă 
feliulu de pedecl liberei desvoltărl a 
învățământului nostru națională.

Ne putemă face deră o ideiă 
unde vomă ajunge, dâcă după în
drumările ministrului Wlassics, fiă- 
care inspectoră școlară reg. se va 
crede îndreptățită a judeca și a chib- 
zui elă însuși, dâcă este seu nu în 
favorulă „ideii de stată maghiară11 
ca ună dreptă autonomă recunos
cută în lege, se fiă esercitatu neîm
piedecată, ori nu.

Amă vrea să scimă unde se în
cepe și unde se sfîrșesce acea elas
tică „ideă de stată maghiară11, asu
pra căreia ar avă să veghieze in
spectorii școlari unguresc!? Ne re- 
mășimă, că nici ministru Wlassics 
nici șefulă lui, n’ar fi în stare să 
ni-o spună. D6r voră cjice, că nu se 
potă tolera tendințele contra statu
lui? Dâr pentru-ce plătimă atunci 
pe polițai, procurori și judecători, 
decă inspectorii d-lui Wlassics voră 
se apere statulă de tendințele duș- 
mănose lui?

Or! cum amă lua lucrulu, nu 
vomă ajunge la altă resultată, de
câtă că enunciațiunea de mai susă 
a d lui Wlassics numai legală și con
stituțională nu este, ba înfdrma, în 
care s’a făcută, ea constitue chiar 
ună atentată îndrăsneță asupra esis
tenței șcâleloră nostre, a căroră drep
turi suntă lăsate la discrețiunea 
unoră organe esecutive ale guver
nului. De aceea prOtestămă cu totă 
hotărîrea în contra acelei despo
tice enunciațiuni.

CRONICA POLITICĂ.
27 Febiuarie.

Foia vienesă ^Presse^ se ocupă în nu- 
mărulă din urmă, cu situația parlamentară 
din Ungaria. Ea dice, că nici una dintre 
partidele maghiare nu e la locuiți ei. La 
desbaterea apropiațiunei s’a discutata multă 
asupra fusiunei, fără de care nu se pote 
introduce administrația de stata. S’a mai 
vorbită apoi și de „partida poporală11, ocu- 
pându-se de ea cu mai multă interesă și 
obiectivitate, ca mai înainte. Partida popo
rală, (jice „Prtsse“, nu s’a născută nici de 
susă, nici din afară, ci din presiunea de 
josă provooată de politica bisericâscă. Pe- 
ricolulă parlamentară de adl stă deci aici. 
Altă remediu contra lui nu este, decâtă 
fusiunea celoră trei partide, cari stau pe 
basa dreptului publică. Cu câtă mai multă 
se va amâna fusiunea, cu atâta mai puter
nică va deveni partida poporală. „Nu zi
diți pe liberalismă — dice „Presse“, — căci 
întâmplările alegeriloră din urmă, miseria 
din Alfbld, plângerile agrare și orescerea 
pessimismului, nu voră dispărâ prin buci- 
narea liberalismului. Acesta sâ o aibă la 
inimă partidele din parlamentulă maghiară, 
căci la din contră, atunol coreotura va veni 
din josă și din afară, fără de-a sci cine-va, 
cum va fi majoritatea camerei maghiare 
după nouâle alegeri generale11.

*

De ună timpă încoce se îmulțescă în 
Franoia presemnele, că d-lă Constans, care 
timpă de mai mulțl ani se retrăsese din 
vieța publică, ârășl are de gândă să pășâs- 
oă pe scena polit; că. Infrenătorulă Boulau- 
gismului, despre care se presupunea cu 
ocasiunea procesului scandalosă pentru 
Panama, că și elă ar fi amesteoată în acea 
țesătură de intrigi și înșălătorii, a evitată 
de-a lua asupră-șl îndatoririle împreunate 
cu vr’ună postă conduoătoră în decursulă 
aniloră din urmă, atâtă de agitați prin 
schimbările de guverne și de președinți. 
Prin acâsta elă și-a câștigată ună nou 
fonda de vadă, pe care îlă va valorisa 
acuma. Pressa parisiană înregistrâză, ca
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Ungurii vădendă, că nu voră pute 
lua în posesiunea loră cetatea Alba-Iuliei, 
pe câtă timpă Munții suntă în mânile nos
tre, au decisă, ca să trimită în contra nos- 
tră o trupă de oștire mare, care să trâcă 
prin focă și sabiă totă ce e românescă. 
Pentru acesta au designată pe Kemeny 
Farkas. Noi, pe timpulă, când se făceau 
aceste planuri din partea inimicului, ne 
aflamă la Câmpeni.

Pe la sfîrșitulă lui Maiu, baronulă 
Kemeny Farkas se afla în Zarandă, aven- 
du-șl elă cuarțirulă generală în orășelulă 
Bradă.

In 8 Iunie, Kemeny plecă în ciori de 
di din Bradă cătră Abrudă. Primindă noi 
scire despre acesta, s’a decisă, se-lă întem- 
pinămă în partea de cătră Zarandă și după 
putință să-i închidemă calea și să-lă împie- 
decămă a merge la Câmpeni. Voiamă cu 
atâtă mai vîrtosă a face acâsta, căci dâcă 

elă ar întră în Abrudulă arsă, va ave a-se 
lupta cu lipse, âr noi ni-amă continua lupta 
după planulă vechiu și în locuri cunoscute.

Spre scopulă acesta am primită eu 
și Ales. Boeriu 80 de gardiști cu arme de 
focă și 100 AlbăcenI, parte cu pusei, parte 
cu lănci. Se înțelege, că tulniculu suna 
prin Sohodolă și aiurea, și cete de cete se 
alăturau la noi.

Ajungendă la stânca numită „Vul- 
canău, ni-amă postată în partea ei de cătră 
nordă, eră Albăcenil au ocupată stânca. 
Oștea lui Kemeny o vedeam întinsă pe 
costa dintre „Vulcană11 și BlăjenI, și eu 
am prețuit’o la 10—12 mii, eră Moții di- 
ceau, că suntă câți frundă și iarbă și că 
e greu pămentulă de ei.

De cătră seră, anteposturile lui Ke- 
mâny au ajunsă la noi și se încinse ună 
focă vehementă. Omenii noștri au ținută 
foculă cu destulă energiă, scutiți fiindă de 
copaci, âr mai alesă Albăcenil insuflau 
respectă inimicului prin focuri bine țintite 
și nimerite de pe stâncă.

Din partea lui Kemâny însă acâsta 
n’a fostă nimică mai multă, decâtă o ope
rațiune mascată cu scopă, ca sâ ne atragă 
atențiunea dela calea, ce duce prin Cer- 
nița la Abrudă. Apucândă grosulă trupei 
lui calea Abrudului, Albăcenil s’au dată 

josă de pe stâncă și prin foculă ungurescă 
s’au împreunată cu noi.

In diua următore de 9 Iunie, s’a adu
nată o mulțime mai mare de poporă înar
mată între stânca „Vulcană“ și Oiurilâsa. 
Foculă s’a deschisă diminâța pe la 7 ore 
și ținu aprope totă cjiua. Duminecă peste 
di n’au fostă lupte mai seriose, decâtă ata
curi mici între ante-p osturile nostre și ale 
inimicului.

Kemeny se afla la Oiurilâsa într’o po- 
sițiune destulă de favorabilă armeloră lui, 
când Luni în 11 Iunie ai noștri ocupaseră 
posițiunl mai multă de apărare, decâtă de 
atacă, la Sohodolă. In acâstă di, cătră 
amâdl, comandantulă maghiară întră în 
Abrudulă arsă mai bine de jumătate și-și 
aședă comanda în casele lui Absolonă, pro- 
topopulă gr. or.

După întrarea lui Kemâny Farkas în 
centrulu Munțiloră, oștirea nostră s’a recu
lesă din tote părțile și s’a pusă în ordine 
de bătaiă. Noi cei, cari ne aflamă la So
hodolă, amă făcută îndată ună marșă for
țată pănă la Suhară. Aici se concentraseră 
diferitele despărțăminte puse sub condu
cerea mea, a lui Vlăduță, Balintă și a tri
bunului Giurileanu. Dela Suhară amă ple
cată asupra inimicului, piua era cătră 
amâdl, când noi deschiserămă ună focă ve

hementă, care a pusă în respectă și spaimă 
pe însuși Kemânyi. După-ce acesta vădu, 
că nu e glumă cu Românii, se scula dela 
masa, la care prândia în Abrudă, și-și puse 
oștile contra nostră. Se încinse o luptă, ce 
curgea cu multă ostentațiune și curagiu 
din ambe părțile, âră armeloră nostre li-a 
succesă să respingă cătră orașă oștea fu
dulului Kemânyi.

Dâr în curendă fortuna ne părăsi, 
căci Kemâny aflândă prin ună Sasă — ce 
fusese făcută prisonieră într’o luptă de mai 
înainte la noi și i-se dase chiar și o mică 
funcțiune la ună despărțămentă ală nostru, și 
care favorisat de împrejurări, fugi ârășl la ta
băra inimicului — posițiunea și numerulă 
âmeniloră noștri, ne ataca aripa stângă de 
sub Ciurilânu, aducându-ne astfelă în pe- 
ricolă de-a fi împresorațl și nimiciți. Vlă
duță însă observa acâsta și a comandată 
retragere, retrăgendu-ne pănă la Sohodolă, 
unde amă ajunsă pe înserate.

Marți în 12 Iunie s’a ținută în Câm
peni o conferență bellică, în care s’au luată 
mai multe disposițiuni față cu starea se- 
riosă și amenințătore în care ne aflamă. 
Piua acesta a trecută fără de lupte, âr 
Kemâny a început’o și elă cu provocarea 
de a desarma Românii. Elă adecă trimise 
lui Iancu o scrisore în care îlă provocă, 



Pagina 2. GAZETA TR ANSI V ANTEI Nr. 46-1895

unii fapt.fi deosebită, că d-lfl Constans a 
apărutfi erăși prin salinele politice, astfelG 
cu ooasiune visitei mareșalului Martinez 
Campos, la ambasada spaniolă, o fii după 
aceea la d-lfi Beygus și erăși după o cji îQ 
Elysee. Deja începură a-se grupa în jurulfi 
lui adicții săi, dice „Figaro*, și Constans 
este unii politician!! cu multfi mai rafinată, 
decâtfi ca aparința lui să nu aibă dre-care 
însemnătate.

*
Se pare, că îinperatulfi Germaniei 

umblă în ruptulfl capului, sâ-șl suspină bu
nele relații cu monarchii din fruntea state- 
lorfi, oarl oompunfi tripla alianță. După-ce 
a mersfi în persdnă la Viena la îmormen- 
tarea archiducelui Albrecht, elfi are de gândii 
să mârgă și la Roma. Pentru a-șl pregăti 
acâstă cale, elti va trimite mai întâiu în 
Italia pe ministrulfi său președinte. Despre 
acâsta aduce scire o telegramă din Veneția, 
care dice, că prințul!! Hohenlohe va avâ o 
întâlnire în scurtă vreme cu ministrulfi pre
ședinte italianfi Crispi în Monza. Cance- 
larulfi germani! va fi dspele regelui Italiei.

Cum a vorbitu Bânffy.
— Din dieta ungară. —

Ședința dela 8 Martie a dietei ungu- 
rescl aprope nu are părechiă în istoria par
lamentului unguresefi din Peșta. După o 
desbatere înfocată de aprdpe două sâptS- 
mâni asupra budgetului pe 1895, desbatere 
în oare oposiția a scărmănată rău ''capacitatea 
cabinetului actualfi, direcția lucrărilorfi lui, 
și în care singuratici membri din cabinetfi, 
der mai alesfi persona ministrului preșe
dinte a fostfi obiecte de atacuri și ironi- 
sărl pișcătore — a luată în urmă cu- 
ventulfi

Br. Desideriu Bânffy, șefulfi cabine
tului actuală. Elfi începu prin a spune, 
că nu se va lăsa răpită de personalitățile, 
cari caracterisăză acâstă desbatere și cari sunt 
spre paguba prestigiului parlamentului. 
(Mare sgomotfi. Așa e! în drepta. Hoho! 
S’audimfi pe președintele! în stânga).

Br. Bânffy : Așa credfi on. Cameră... 
(Ilaritate sgomotdsă în stâuga și stânga es
tremă).

Președintele rogă pe deputațl se fiă 
liniștiți și să asculte pe vorbitorfi.

Br. Bânffy: Așa credfi, on. Cameră, 
că n’am nevoiă de-a mă lăsa ',1a amănunte 
și de-a numi indivicfl; gândesefi, că veți 
bine-voi a fi destulă de obiectivi în pri
vința acâsta, ca să recunosoețl, oă îutregă 
șirul fi vorbirilorfi în multe cașuri au voitfi 
sâ fiă forte vătămătăreși dejositore (Așa e! 
în drepta. Sgomotfi și mișcare în strângă). 
Eu sciu una, oă pe întregfi terenulfi acti
vității mele publioe, nisuința mea a fostă 
a servi interesului publică. Guveruulu ține 
ou hotărîre la programulă său și e hotărîtfi 
și acum, ca legile bisericescl-politice sanc
ționate să fiă esecutate la timpulă fixată;

ca toți prefecții și tribunii, dimpreună cu 
poporulfi, să depună armele, căci la din 
contră totfi. natulfi îlfi. va trage prin ascu- 
țișulfi armelorfi sale victoriose. (Ezer csa- 
tâkban megedzețt fegyvereim elen fog ki- 
mulni). Dreptfi1 răspunsă însă i-amfi trimisă 
în copie două scrisori de-ale lui Kossuth, 
adresate lui Simonffy pentru Iancu, și i-s’a 
mai scrisă, că după-ce mințesce capulfi 
lorii, noi Românii nu mai credemă nici 
unui Ungurii, ci ne încredemă în armele 
nostre, cari au să decidă intre noi și ei.

Acestă răspunsă l’a concepută în limba 
maghiară Ionii Faurii, care de presentă se 
află în România, ca proprietară ală unui 
pensionată de copil.

In urma răspunsului, ce i s a dată 
din partea nostră, se începură ârășl ostili
tățile între noi și Kemeny. In totă dimi- 
neța îlfi atacamă din patru puncte, și fiind
că dimineța îi atacamă numai anteposturile, 
cari constau numai din câte-o companiă, 
totdeuna îlfi băteamă noi și-lfi alungam!! 
pană la Abrudfi, dâr mai târdiu, avendă 
elfi putere disponibilă, pe care o trimetea 
în contră-ne, victoria dilei era mai tot
deuna pe partea lui.

(Va urma). 

aoâsta o vomă faoe și din oausă, că ese- 
outarea aceBtorfi legi e potrivită pentru li
niștirea spiritelorfi.

Scimfi, on. Cameră, că... (Mare sgomotfi 
în stânga. S’audimfi !)

Președintele: Mă rogă de liniște, 
d-lorfi.

Br. Bânffy : Scimfi, on. Cameră, că.... 
(Mare sgomotfi în stânga. S’aucjimă! S’au- 
(jimfi!)

Președintele: Cerfi liniște în stânga.
Polonyi: Să-Iii lăsămfi să și-o oe- 

tâscă (Mare sgomotfi și mișcare. Strigări în 
drepta: La ordine)

Br. Bânffy: Am aurită 4ic®U(^u_se> 
mi-se permită a-ml oeti vorbirea. Eu m’așl 
folosi de acestă binevoitore recomandațiă a 
d-lui deputată Polonyi, dăcă ași.ave scrisă 
o vorbire în ordine ; regretă îiîtă on. ca
meră, oă nu sunt în posițiunea de a pute 
învăța pe dinafară o întregă vorbire... 
Scimfi on. oameră, că partida liberală ne 
garantăză sucoesulii realisărei unorfi pro
bleme grele, mai alesă atunci, când cabi- 
netulu e în deplină consciință, că posedă 
încrederea domnitorului. (O voce în stânga: 
Trebue să aveți și încrederea națiune!) Noi 
credemă, că nu se pote face politică idea
listă. Direcția reală ne impune, să ținemă 
în vigore paotulfi dela 67, așa cum s’a fă- 
oută în totă întregimea sa, și să nu sufe- 
rimfi schimbări în elfi... Datoria nâstră este 
ca în tote împrejurările să apărămfi acestă 
paotfi și esecutarea lui față cu oposiția, ce 
stă pe basa dreptului publioil.

Bânffy polemisâză apoi cu Apponyi 
în cestiunea armatei și cjice, că Maghiarii 
au dobândită de-oaamdată, ca corespon
dența între comandele militare și între au
torități, să se facă în Ungaria în limba ma
ghiară. Volutarii, cari nu posedă limba 
germană, potfi se facă esameuulfi de ofițerii 
în limba maghiară, dăr să recere dela ei 
să eoie și nemțesce. Acâsta e oerință .în
dreptățită (Mare sgomotfi în stânga), fiind
că organismulfi armatei, comanda și limba 
ei suntfi oesliunl, cari cadă in cadrulfi drep- 
turilorfi speciale ale Majestății Sale...

Nic. Bartha : Rege maghiară! (Așa 
e! în stânga estremă. S’aucjimfi ! în drăpta) 
Rege maghiară! (Sgomotfi. S’audimfi !) 
Nu împăratu austriacă! (Sgomotfi. S’au
dimfi !)

Br. Bânffy continuândfi spune, că nu 
e lipsă să se înființeze o academiă ma 
ghiară pentru ofițeri, căci o astfelfi de aoa- 
derniâ (Mare sgomotfi și neliniște în stânga 
și stânga estremă) ar ave de urmare peri- 
culosă valorarea aspirațiuniloră de naționa
litate. Incâtfi privesce alte postulate ale 
oposiției d. e. stindardele, în privința acăsta 
se scie, că pa lângă stindardulfi Majestății 
Sale se arborâză cu ocasii festive în strei - 
nătate și stindardulfi maghiarii etc.

Bânffy declară apoi, că guvernulfi 
crede, că politica reală îi impune să urmeze 
calea indicată da pactulfi. dela 67 și a nu 
căuta după idealisme, cari ar periclita le
gătura esistentă între Ungaria și Austria. 
Noi scimfi, c& partida liberală se pote
încrede în sine, și prin urmare cabinetulfi 
primesce lupta, cu tote că contele Iuliu 
Szapâry voesce să se aplice un fi altfi sis
temă de deslegare a cestiunei militare. Noi 
însă aflămfi de periculoșii aclstfi sistemă, 
precum și acela propușii de Apponyi. Cere 
apoi, ca dieta să respingă proiectele dere- 
soluțiune ale lui Apponyi și Ugrcm.

Sfirșindfi Bânffy între rîsetele oposi
ției, se face votarea. Cu nu au votatfi 166 ; 
cu da au votată 222; au rămasă departe 
62. Lrin urmare proiectulfi de budgetfi s’a 
primită cu 56 voturi majoritate.

A urmată apoi desbaterea pe para
graf! încă Vineri și s’a continuată și Sâm
bătă. La desbaterea specială au vorbită 
mulțl oratori, punândil discuția pe-o basă 
largă, peste obiceiu. In ședința de Sâm
bătă, contele Apponyi a declarară, că elfi 
și ai lui se luptă contra politicei nenaționale 
a unui țjtivernii nenațională.

*
E interesantă să scimfi, cum se pro

nunță pressa ungurâscă asupra modului de-a 
vorbi a lui Bânffy.

„Hazănk* dice: „Ministrulfi președinte 
br. Bânffy s’a ridicată și a începută să vor- 

bâscă. Oposiția l’a ascultată cu respectă, 
der din vorbirea lui au cătjutfi rachetele 
soandalisării, și în timpii scurtă de trei pă
trare de 6ră ministrulă-președinte a făcută 
să arejă în jurulfi lui onorea parlamentară, 
tdtă puterea răbdărei. înaintea lui zăcea 
vorbirea purisată cu îngrijire. Acum o ce- 
tia, acum o recita, și ori o ceti a, ori o re
cita. sărmana limbă maghiară suferia amară, 
fiind-că nu este protocol!! de încassare a 
dărei, oare n’ar manua limba maghiară cu 
mai multfi respectă, decâtfi ministrulfi-pre- 
ședinte. Vorbirea acăsta a infocată cu de
săvârșire oposiția în demonstrațiunl. Cu totfi 
dreptulfi, fiind-oă forma era supărătdre, 
conținutulfi vătămătorii și mai pe susfi 
de tote dejositoră era pentru parlamenta- 
rismulă maghiarii, jtonulfi declarații lor ii mi- 
nistrului-președinte"..,

„EgyetMds* cjice: „Br. Desid. Bânffy, 
ministrulă-președinte alfi Ungariei, de adl 
înai...te s’a făcută imposibila. P6te s’o mai 
trăgăneze, der în urma flascului rușinoșii, 
ce l’a ajunsfi adl în dietă, căderea lui e 
pecetluită. Unii astfelfi de omfi, care prin 
rolulQ său parlamentarii nu e oapabilO să 
provăce deoâtii hohotii publică, nu pote fi 
acomodată, de-a conduce afacerile țării.... 
In urma celorfi ce s’au întâmplată adl în 
parlamentă, reputațiunea țării, autoritatea 
parlamentului maghiară pretindă neamânatfi, 
ca br. Bânffy se părăsâscă loculii de mi- 
nistru-președinte.... Br. Bânffy a fostă de 
rîsfi în parlamentă nu din antipatia, ci pen- 
tru-că nici odată la postulă de ministru- 
președinte n’a stată o figură mai comică... 
Br. Bânffy, când a ocupată soaunulă de 
minisLru-președinte, n’a adusă cu sine de- 
oâtă o mare dosă de ambițiă gblă și 
o mare dosă de încredere în sine.....
Br. Bânffy a încurcată multe într’o pre
tinsă ungurâscă, der ungurismulă stilului 
seu este atâtă de neungurescă, încât fi con
strucțiile lui se ascundă într’unfi întuuerecă 
grosă. Se vede, că s’a pregătită fundamen
tală la acestă vorbire, în mintea lui însă 
s au încurcată ideile și cugetele"....

„Magyarorszâg*, sub titlul!! „Iiușinea 
țerii* publică unii articoifi și cjice între altele : 
„Partida liberală opărită și rușinându-se a 
ascultată fiasculă nemăsurată ală „șefului" 
ei, și nu s’a aflată nici ună membru ală 
partidei, care să fi cutezată a sta înaintea 
publicității cu solidaritatea față de conducă- 
torulfi loră".

Eoile guvernamentale din Peșta tacă 
rușinate, ba „Fester Lloyd*, care tot deuna 
obic’nuesce a cânta osanale stăpânilorQ săi, 
de rânduit! acesta nu se prea pronunță fa
vorabilă din punctă de vedere oratorică 
față de Bânffy. Singură „Magyar Hirlap" 
ia pe față în apărare pe Bânffy într’ună ar- 
ticolă iscălită de Iuliu Horvâth.

Bietulă Bâuffy! Adl, mâne vomă ave 
păte ocasiă să vedemă aplicându-se ună 
nou proverbă: „Nu te face de rîsă, ca 
Bânffy".

Din incidentulu vorbitei contelui 
Iuliu Szapâry, ținută săptămâna tre
cută în parlamentiilu ungaru, în care 
elu face observarea, că și naționali
tățile ar trebui se fiă repreaentate 
în cameră, faptă, care e condiționată 
de o nouă împărțire ■ a cercuriloru 
electorale — cțiarulff vienesd „Par- 
lamănter* scrie, sub titlulu de mai 
susu, und articoifi de fondu, din care 
citămfi următorele:

Conducătorii Maghiarilor!!, cari după 
suprimarea rebeliunei nu veniră în persbnă 
la furci, ci se lăsară a fi representațl prin 
table acățate, fugiră în Italia, Francia, An
glia și Germania, pentru ca să scape de 
prigonirile sistemului lui Bach, care îi căuta 
și prin cele mai ascunse unghețe ale pus
tei. Pe aoolo ei se plânseră și se văerară 
asupra asupritorilorfi tirani, numai ca se 
nască în totfi locuia simpatii pentru săr
mana națiune asuprită, și peutru ca s > tim
breze pe Austria, în opiuiunea pubhcă și 
în pressă, ca pe ună stată tirană. Le suc
cese a duce pe ghiață și pe Slavii naivi, 
cari din tote puterile îi sprijiniră în aspi- 
rațiunile loră, credendă asigurăriloru fă- 

oute de ei, că de libertatea, pe care o vorfi 
câștiga Maghiarii, se vorfi bucura și Slavii 
din Ungaria. De aceea Slavii ușorfi credă- 
torl nici nu făoură oposițiă contra pactului 
maghiară. De abia însă deveniră Maghiarii 
ârășl domni, îndată se și schimbară, și din 
fugarii, cari implorau milă și simpatii, se 
făcură asupritori ai Slavilor!! și ai celor
lalte popore nemaghiare.

E strigători! la cerfi a sci, ce au 
avută de suferita sărmanii Slovaci în acestă 
eră maghiară de 30 ani. Ei n’au fostă trac
tați din partea Maghiarilor!! oa omeni, ci 
oa ființe neraționale, și asuprirea nu se res- 
trînse numai pe lângă libertatea personală, 
ci se estinse și pe terene curată culturale. 
Chiar și limba li-se răpi în modu tiranicii 
sărmanilor!! slovaci; cele mai curate insti
tute culturale Slovace, cari eschideau orl-ce 
politică, precum museulfi din Turoță-Sân- 
Mărtinfi și câte-va altele, li-s’au răpită, ba 
mai multă, crescândă apetitulă asupri- 
torilorfi, ei smulseră chiar și copiii dela sî- 
nulfi mamelor!! slovace, și ii împrăștiară 
printre Maghiari, ca sărmanii copilași, să 
devină sclavii acelora.

In privința politică Maghiarii desvoltă 
ast-felfi de acte volnice, de cari Europa 
vestică nu are nici ideiă. Scutulă personală, 
chiar și scutulă posesiunei față cu Nema
ghiarii, este în Ungaria ună lucru necu
noscută. încătușarea politică merge atâtă 
de departe, încâtu milione de Slovaci n’au 
nici ună deputată în camera ungară, pressa 
nemaghiară se suprimă, și aceia, cari pro
testezi contra nedreptăților!! ne mai audite, 
ba chiar și contra profauărei morminteloră, 
ca Hurban Vajansky, se întemnițezi pe 
ani, și Be pote numi ferioită celă ce nu 
se nimicesce trupesce și materialicesce, ca 
conducătorulă Sârbilor!!, Mileticl.

Ast-felă se portă Maghiarii, cari odi ■ 
moră implorau milă, compătimire și sim
patii. Faima despre aceste fapte neumane, 
pe cari le comită ei față cu naționalitățile 
nemaghiare, a străbătută și la acele națiuni, 
oarl odinioră li-au oferită Maghiariioră scutii 
și ajutoră, și timpă îndelungată nu au voită 
șă crâdă în Europa, oă acestă națiune ca- 
valerescă (O, tu ironiă a vieții!) ar fi în 
stare, după cjflele de durere abia suferite, 
să desvolte atâta brutalitate față cu alte 
popore. Maghiarii au sciută să arunce timpă 
îndelungii nisipu în ochii Europei vestice, 
motivândă ori ce prigonire cu aceea, că 
s’ar face din causa agitațiuniloră pansla- 
viste și panrusescl.

Cată timpă a durată persecuțiunea 
maghiară contra popfireloră slave, Maghiarii 
tot-deuna puteau conta la aceea, că lumea 
cultă va închide unuia său amândoi ochii; 
când îfisă ei începură a-șl estinde volniciile 
loră și asupra Româniloru, la cari nu pote 
fi vorba de panslavism^, seu de panrusismu, 
când începură a strînge de gâtă și pe Ro
mâni, întemnițându-le inteligința, și chiar 
și femei, pentru că voiră să remână Ro
mâni, atunci să ridica ună strigătfi de 
grdză în întregă Europa asupra drăciei 
Maghiariioră, și fugarii de odinibră trebuiră 
să-și au4ă ouvinte, pe cari de sigură nu 
le vorfi espune la sărbătorea mileniului...

Abia acuma voră fi observată unii 
Maghiari mai cuminți, că popbre crude 
n’au loeă în Eurcpa, nu potfi câștiga sim
patii și vorii cugeta la aceea, oă au fostă 
în Europa popore puternice și culte, a că
rora domniă s’a nimicită, și s6 cumpănescă, 
că ună ast felfi de momenta pote se vină 
și pentru Maghiari. După actele sâvîrșite 
față cu popbrele nemaghiare, să nu mai 
caute Maghiarii în Europa nicl-odată soută 
și compătinrre...

Oelă ce pănă acuma n’a creijutfi, că 
naționalitățile nemaghiare suntă eschise 
din dietă prin forța brutală., acela va găsi 
confirmată acâsta în cuvintele contelui lu- 
liu Szapary, care a disfi: „Trebuia se se 
dea naționaliiăfiiloru locă și votă in dictă*...

27 Februarie.
Cum se satisface cereriloru române. 

L-ifi canonică preposită Teodoră Kbvary 
dela Oradea-mare — c)lGe H.“ — și
mai mulțl advocav români, au acusată pe 

fapt.fi
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căpitanulă poliției din Oradea, Carol Rimler, 
Că eu ooasia vandalismeloră săvârșite în 
vara anului 1892 asupra reședinței episco
pului Pavelă, nu s’a îngrijită să ia măsuri 
trebuincidse contra turburătorii ord, deși se- 
secretaiulă Ciceronescu l’a făoută atenta 
înainte, că se pregătescă demonstrațiunl. 
Ministrulă de interne a trimisa acusa la 
ComitatO și comisiunea comitatensă a ho- 
tărîta Vineri în acâstă afacere. Hctărîrea 
acâsta sistfaă procedura mai departe cu 
motivarea, că căpitanuld Rimler a luata 
tdte disposițiunile de lipsă. — Astfelă se 
sa'isfacd cererile Româniloră de cătră fo
rurile ungurescl! Mai caută dreptate, dâcă 
ai unde!

— o —
„Foia de Duminecă", care dela 1 

Ianuarie a. c. nu mai apare ca adausO la 
„Dreptatea14, ci de sine stătătoru, a fosta 
oonstrînsă de autoritate a-șl sista deocam
dată aparițiunea. Lucrulă, precum ne spune 
„Dreptatea14, s’a petrecuta astfeliu: Cauțiu
nea pentru „Foia de Duminecă14 de 5250 
fi. a fostă intabulată pe o realitate a d-loră 
Alexandru, Zeno și Eugenă Mocsonyi din 
Timișora. In actulă de întabulare se ep°eî 
că cauțiunea „e pusă la disposițiunea judecă
toriei de pressă,u Primarul ă Timișorei însă 
n’a fostă mulțumită cu acesta formulare, 
susțiindă, că cauțiunea e intabulată pe 
„Foia de Duminecă44 și nu în favorulH erariu- 
lui. Editorulă a recursă la ministrulă de 
interne, oare a decisă în sensulă primarului, 
respingendă recursulă sub cuvăntă, că „deși 
legea nu pretinde ca cauțiunea să fiă inta
bulată în favorulă ereriului, der spiritulă 
legii ar pretinde44. Urmarea este, că „Foia 
de Duminecă1 a fostă oonstrînsă să-și curme 
aparițiunea, pănă oe se va transcrie cauțiu
nea în favorea erariului. Der n’a fostă 
destulă cu atâtă, ci procurorulă a mai 
pornită acțiune în contra editorului Dr. V. 
Branisce, sub cuvântă, că a edată dela 1 
Ianuarie a o. încependă „Foia de Dumi
neca44 fără, de cauțiune. Ou dreptă cuvântă 
■dice der „Dreptatea44, că aceste nu suntă 
decâtu șicane „patriotice44, cu cari domnii 
din Budapesta în amețăla loră ere dă a 
pute „edifica statulă ungară în direcțiune 
națională maghiară.44 — Pănă ce va pută 
să reapară „Foia de Duminecă44, abonenții 
ei voră primi numărulă de Sâmbăta ală 
„Dreptății.44

— o —
Miculiî principe Cnrolu bolnavu. Ce- 

timă în „Timpulă44: In cele două cjile din 
urmă sănătatea principelui Carolă lăsa de 
dorită. Din fericire, în urma a două injec- 
•țiunl ou seră antidiftericu făcute de domnii 
doctori Leonte și Cantaouzino, cari au pe- 
treoutu tâtă noptea de alaltă-erl la Paiață, 
miculă principe e acum aprope res
tabilită.

—o—
„OrgauisareaSașilorfi moderați". Sub 

titlulu acesta publică „Budapesti Hirlap44 o 
scire, ce i-se trimite din Brașovă, în oare 
se <jice> că Sașii moderați din Țera-Bârsei 
au ținută Vineri o conferență bine cerce
tată și au hotărîtă, să organiseze partida. 
Au alesă numai decâtă ună Oomitetă ese- 
outivă. Partida va avă ună organu ou tit- 
lulă ^Kronstădter Tageblatt'1,, care va apăre 
ou fine lui Martie. Aceștia suntă Sașii gu
vernamentali. Organulă Sașiloră oposițio- 
nall e „Kronstiidter Zeilung'1. Așa dice, dâră 
prin acâsta s’a începută ruperea formală a 
partidei poporale săsescl.

—o -
Agatha Bârsescu a sosită în Brașcvă 

:și va da ac]I prima representațiă în tea- 
trulă germană de aici. Mâne, Marți, se va 
juca cu concursulă distinsei artiste piesa 
„Der Sohn der Wildniss44 de Halm.

— o—
Intrarea viteloru americane oprită 

în Francia. Cetimă următorele în „Cur. Fi
nanciară44 din România: O soire bună pen
tru crescătorii noștri de vite, cari de alt- 
felă n’au dus’o de locă rău anulă acesta, 
este, că ministrulă de agricultură francesă, 
printr'ună decretă, interzice ou desăvârșire 
Introducerea în Francia a viteloră ameri
cane. Măsura aoesta e motivată pe faptulă, 
că o bolă cumplită — tuberculosa — bân- 
.tue printre vitele din provincia Texas. 

Franoia îșl procura pănă acuma carnea ne- 
oesară esclusivă din America, care furni- 
sâză de altfelă vite și conserve de carne 
nu numai Franciei, ci și Germaniei, Belgiei, 
Elveției etc. Măsura luată de guvernulă 
francesă nu va întârzia a fi imitată de ță
rile respective, căci boia, de care i vorba, 
e de ună oaraoteră gravă, așa că ne pu- 
temă aștepta de sigură la o urcare în preță 
a viteloră ndstre și la o oăutare mai mare, 
oa în vremea din urmă. Atragemă deci bă
garea de sâmă a agricultoriloră noștri asu
pra acestui faptă, care va avâ negreșită 
resultate neașteptată de bune pentru piața 
nostră de vite.

— o—
Unii bravii învețătoru românii. Invă- 

țătorulă română din comuna Moroda, co- 
mitatulă Aradului, cu numele Petru Costină, 
trimise primarului comunală o listă a co- 
piiloră, cari su lipsită dela șeolă, scrisă în 
limba română. Primarulă la acâsta răspunse 
învățătorului, că elă nu primesce scrisori 
românescl. Bravulă învățătoră la rândulă 
său retrimise rescriptulă primarului, cu ob
servarea, că „acela e scrisă într’o limbă pe 
care elă n’o pricepe44. Comisiunea adminis
trativă a comitatului Aradă, la arătarea 
inspectorului școlară Varjassy, a intentată 
din causa aoâsta cercetare disoiplinară în 
contra bravului învățătoră, care n’a făcută 
altă-ceva, decâtă șl-a apărată limba, și pe 
oare pentru acâsta foile jidano maghiare îlă 
numescă „renitentă44.

— o—
Agitațiuni socialiste în armată. Din 

diferite părți începă a-se lăți faime îngri- 
jitore, că s’au făcută încercări de-a stra- 
plânta agitațiunea socialistă și în trupele 
austriaoe. E lucru curiosă, că încercăriloră 
acestora li-s’a dată de urmă mai desă în 
garnisonele ungare, decâtă în cele austriace. 
In cele mai multe cașuri s’a intenționată 
împrăștierea de scrieri anarchists printre 
soldați, prin cantine, grajduri și casarme. 
Autoritățile militare de sigură voră lit a 
măsuri forte stricte contra acestoră inci
dente foi te îngrijitâre cari, negligiute fiindă, 
cu timpulă ar pute să sdruncine totă dis 
ciplina în armată.

—o —
Unii (Jiarii „maghiarii44 oprită în 

Ungaria! Ministrulă de interne a detrasă 
debitulă poștală (jianului maghiară „Ame- 
rikai Nemzetor44, ce apare în New-York, 
de ore-oe despre numitulă fiiară s’a dove
dită, că lățesce idei și învățături socialiste. 
— Se vede, că Maghiarii au începută acuma 
a-se teme nu numai de daco-romanismă, ci 
și de socialismă.

— o —
Alegerea din Neutra. Ofioiâsa „0.12.14 

publică următorea telegramă: „In urma 
agitațiuniloru neînfrânate ale corteșiloră 
partidei-Zichy, în mai multe comune s’au 
întâmplată ciocniri sângerose. Din ținuturi 
depărtate popii năvălescă în cerculă nos
tru și terorisâză în modu grozavă poporulă. 
Din Pojună a sosită aici l1/2 companiă 
soldați, dâr e lipsă și de altă putere înar
mată. Tabăra Latkoczy are cu tote acestea 
asigurată majoritatea44. /

— oj—
Prințulii Iturbide. In Ajaccio a mu

rită cjilele trecute prințulă Iturbide și s’a 
îmormântată în Veneția. Numele prințului 
reamintesee tragedia mexicană, ală cărei 
erou fusese archiducele Maximiliană, fra
tele monarchului nostru. Pe prințulă Itur- 
hide îlă adoptă împăratulă habsburgică, ca 
în casulă unei restaurațiunl monarchiste 
elu să fiă purtătorulă coronei în Mexico. 
Republica în Mexico sustă de aprope 70 
ani. Dușmanulă împăratului Maximiliană, 
Juarez, a fostă alesă de patru-orl preșe: 
dinte. Iturbide a fostă descendentulă fami
liei vechi împărătesei mexicane, și tatălă 
său a fostă proclamată ca împărată sub 
numele de Augustină I. Generalulă Santa 
Anna însă proclamă republica și sili pe 
Iturbide să abcjică.

— o—
Copila lui Billroth. Copila prea ves

titului chirurg și operatoră Billroth, care 
ani de-a rândulă a fostă mândria universi
tății din Viena, a începută, în urma mor- 
ții tatălui său, să învețe cursulă de îngriji- 

tore pentru bolnavi, ceea-ce și face acum 
cu totă devotamentulă posibilă în spitalulă 
Rudolf din Dobling. Domnișora Billroth 
este de o frumusețe rară și pănă în tim
pulă din urmă a fostă una dintre cele mai 
desmierdate favorite ale distinsei societăți 
vienese, admirată acolo și oa escelentă că- 
lărâță. După mortea ilustrului său tată, 
densa s’a retrasă cu totulă din societatea 
capitalei și s’a decisă, să intre în spitală 
ca îngrijitore de bolnavi, spre a alina du
rerile suferinejiloră.

—o—
Directorii de școlă aruncată pe fe- 

răstră. O telegramă din Belgrad aduoe 
scirea, că studenții șerbi dela Academia 
din Niș au aruncată afară pe ferestră 
pe directorulă institutului, oare căijândă pe 
pavagiu ’i s’au sdrobită aprope de totă 
membrele. Guvernulă serbescă a introdusă 
cercetare contra culpabililoră.

—o—
Servitorii în România. „Monitorulă 

oficială44 publică o statistică tabelară con- 
statatore din numărulă servitoriloră anga
jați la orașele din tâtă țâra în cursulă tri
mestrului Aprilie 1894, Din numărulă totală 
de 10,022 servitori angajați, 5539 au fostă 
bărbați și 4483 femei; 6009 de naționali
tate română, 745 IsraelițI, 2181 Austro- 
Ungarl, 103 Germani, 59 Ruși, 227 Turci, 
164 Greci, 3 Italieni, 1 Elvețiană, 6 Fran- 
oesî, 48 Sârbi, 368 Bulgari, 34 PolonesI și 
75 de site naționalități.

Concertnlu Ondriăek. Unulă dintre 
artiștii în violină cei mai de frunte de as 
tăcll, Fr. Ondricek, a dată alaltăerl sără, în 
teatrulă din locă, ună concertă, cu con
cursulă pianistului C. Lafite. D-lă Ondricek 
este cunoscută încă dela concertulă de acum 
ună ană publicului brașovenă și în genere 
e ună virtuoșii deja cunoscută de întrega 
lume musicală. Deși elă nu s’a desvoltată 
într’o singură direcțiune pănă aprope de 
perfecțiune ca d. e. Ioaehim în arta de-a 
preda neîntrecută piesele clasice ale lui 
Beethoven, seu ca Wilhelmy, care escelâză 
în predominarea arcului și prin acesta a 
tonului, seu în fine ca Sarasate, care te ră
pește cu joculu seu pasionată spaniolă, to
tuși elă cu totă dreptulă pote sta alăturea 
cu numiții trei artiști violiniștl, întrunindă 
în sine multă puțină câte-o însușire spe- 
oială a fiă-căruia dintre ei. Afară de acestea 
Ondricek e renumită și prin desteritatea și 
dibăcia că, singurulă dintre artiștii de as- 
tăcjl, elă e în stare a cânta orl-ce piesă 
grea prima vista, fără de a-o cunosce și 
fără de nici o pregătire. Tdte piesele, ce 
le-a predată alaltă-sâră, de-opotrivă au do
vedită măestria par excellence a concer
tantului. Amintimă însă dintre ele „Cha
conne44 de Bach și „Moto perpetue44 de 
Paganini, îu care in deosebi ni-se pare că 
a escelată d-lă Ondricek prin technica ui- 
mitâre, ce a desvoltat’o. Elă a fostă acom
paniată de artistulă în piană, d-lă C. La
fite, care în piesele (soluri) cu cari s’a pro 
dusă, și mai alesă în „Ballada", de Grieg 
și în „Berceuse44 de Chopin, a dovedită 
ună modă de predare atâtă de eminentă, 
încâtă cu dreptă cuvântă pâte fi numărată 
între cei dintâi pianiști moderni. D-lă 
Ondricek, după cum amă înțelesă, are de 
gândă să rnergă din Brașovă la Sibiiu, 
apoi la Sighișora și la Alba-Iulia, unde 
asemenea va da câte-ună concertă.

Canalultt din marea nordtt-ostîcă.
Despre canalulă din marea nordh- 

oatică, a cărui deschidere se va serba 
în proxitnulu. timpu cu atâta festi
vitate, aduce ijiamlu „Văterland41 
următorele date interesante:

In câte-va săptămâni canalulă diu 
marea nordă-ostică se va preda circula- 
țiunei. In privința întocmirilor^ sale tech
nics și a perfee.țiunei nautice, acesta e celă 
mai însemnată canală pe teritoru germană. 
Festivitățile, ce se voră arangia cu oca- 
siunea deschiderei lui, promită a fi fărte 
strălucite. împăratulă Wilhelm va conduce 
în persână serbarea, și marina de răsboiu 
aprope a tuturoră stateloiă europene va fi 
acolo representată.

Canalulă acesta va servi ca legătura 
multă dorită între marea nordică și ostică, 
tăindă provincia Holstein între gura Elbei 
și portulă dela Kiel. Are o lungime de 
98'6 chilometri, o lățime de 62 metri, și o 
afundime de 9 metri, așa încâtă oele mai 
grele cuirasate germane potă trece prin 
elă. In cursulă său oanalulă strătae 4 linii 
ferate și 5 șosele. Opera acâsta colosală, 
oare a costată 156 milione de maree, s’a 
isprăvită încă înainte de decurgerea a optă 
ani, prevăduțl spre acestă scopă, lucrândă 
la elă în oontinuu 3—8000 lucrători ou 
diferite mașini și instrumente, cu cari au 
săpată 75 milione metri cubici de pămentă.

Prin construirea acestui canală, pu
terea armată a Germaniei oâștigă fârte 
multă, și marinarii atâtă germani, câtă și 
oei străini salută cu multă îndestulire acâstă 
scurtare a drumului pe mare, mai îuainte 
adese-ori fârte periculosă.

Stațiunile balneare din Homânia.
O comisiune de trei a fostă însărci

nată din partea ministerului domeniiloră 
din BucurescI, să studieze oestiunea stațiu- 
niloră balneare. In acestă scopă ea a visi- 
tată mai multe stațiuni balneare dintre cele 
mai renumite din Austria, Germania, mai 
alesă însă din Francia, apoi din Italia și 
Stiria. Ou privire la resultatulă ceroetări- 
loră „Timpulă44 scrie:

Comisiunea a visitată stațiunile bal
neare cele mai renumite, mai alesă în ce 
privesce băile de nămolă, sărate și puciosă. 
Observațiunile făcute comisiunea le va ex
pune într’ună amănunțită raportă, în care 
va arăta îmbunătățirile, ce trebue introduse 
stațiuniloră nostre balneare.

Afară de acâsta d. Istrati, șefulă ser
viciului mineloră, va aloStui ună altă ra
portă specială, menită să arunce o lumină 
mai viuă asupra bogateloră nâstre ape mi
nerale. Și în aoâstă privință e de ajunsă o 
comparațiune între băile străine, ca așeză
minte balneare propriu 4’80; ȘÎ ale nostre.

Convingerea șefului serviciului mine
loră este, că apele nâstre minerale potă 
concura cu suocesă cu oele străine, ba 
unele suntă chiar superidre. Ast-felă nă- 
inolulă dela Laculă Sărată e cu multă 
superioră nămolului de la Franzensbad, 
unde alergă atâta lume în timpulă verei, 
pentru a-șl cauta sănătatea într’ună nămolă 
preparată artificială în timpulă iernei.

Observațiunile comisiunei făcute în 
multă lăudata străinătate oonstată, că rău 
facă toți aceia, cari desprețuescă stabili
mentele nâstre balneare. Publiculă nostru 
ar trebui să țină oontă de neînsemnatele 
sume cheltuite la noi în acestă scopă și de 
puținulă timpă, de cândă stațiunile bal
neare ale României suntă puse în exploa
tare. Noi credemă, că nu e departe vre
mea, cândă vomă pute să ne căutămă de 
sănătate, bine și eftină(.în țâra nostră,

Sciri telegrafice.
Budapesta, 11 Martie. Instalarea 

custodelui corbnei, br.. Radvânszlcy, a 
decursă conforma programului.

Neutra, 11 Martie. Contele Ioană 
Zichy îșl ținu erl vorbirea-programu. 
Au fostu de Față mai mulți cano
nici, preoți, țărani și femei din sa
tele învecinate.

Viena, 11 Martie; 15.000 de mun
citori merseră la mormintele celoru 
căduți în 1848 și depuseră pe ele 
30 de cununi. Sera merseră 2000 de 
muncitori în rânduri și cântându di
ferite melodii înaintea parlamentului, 
unde începură a striga „Dați-ne dreptă 
de alegere!1 „Josu cu capitalismul#. \ u 
La întrevenirea poliției, mulțimea se 
împrăștiă.

Londra, 11 Martie. Starea sani
tară a ministrului-președinte Roseberry 
s’a îmbunetățitu.

Boma, 11 Martie. In Messina, Ca
labria și Milazzo s’au simțită cutre
mure de pămentu.

Proprietarii; Aurel UBisreșian-.i. 
Redactors responsabilii: Sregasma ISaiopiu.



Pagina 4 

Cursulu ia bursa din ¥iena.

GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 46—1890.

Din 9 Martie 1895.
Renta ung. de aurii 4°/0 . . . 124.95 
Renta de oordne ung. 4°/0 • • • 99.20 
Impr. oăil. fer. ung. în aurii 472% • 127.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 104.30 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.40
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 152.50
Renta de hârtie austr..............101.15
Renta de argint austr........... 100 25
Renta de aur austr...................125.—
Losuri din 1860   125.—

Acțâi de ale Bănoei austro ungară. 1064.—
Acții de-aleBăncei ung. de credite. 455.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 390.50
NapoleondorI........................................ 9.79*/2
Mărci imperiale germane . . . 60.47/’.2
Londou vista....................................123.55
Paris vist.a.................................. 49.—
Rente de oordne austr.40/0 • • • 101.20
Note italiene.................................. 46.60

Ruble rusescl Cump. 1,31 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 60.— Vend. —.—
Scris, fono. Albina5°/0 100.75 Vend. 101.75

CursuEu pieței Seașovu1
Din 11 Martie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.74 Vend. 9.77
Argint român. Cump. 9.65 Vend. 9.68
Napoleon-d’orI Cump. 5.75 Vend. —.—
Galbeni Cump. 5.84 Veod. 5 89

Traverse jantru zidiri
SBejpoia Bsaare, ori și ce can

titate se află la .

nomas, SchflBsor & Baltz
BsmgazBc de fererie

■W" Br-asoi?y âira piață. "W? 
’ 650,1—4.

Annnciuri
(inserțiuni și reclame)

Suutfi a se adresa subscrise, 
administratăunif. casuiu pu
blicării usaui anunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtii publicarea 
se face mai de muite-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Giro-Conto
Ia banca

Austro-Ungară.

TelefuMB 
Bir. a».

Cec-Conto la 
postă nr. 969.

Casa de "bancă
Giro-Conto 

Ia banca 
imp. germană.

JACOB L. ADLER,
Brasovâ.. mare Ir. i. Sibiiu.

Cimqieră șl vhMle monede, hârtii de valore, devise după 
cursulu cjilei celă mai mare — respective eelă mai mică; 

resciramperă fără Basci o detragere tetă felitala 
de copane;

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

efectueză igicassări de polițe, asignațiT, recipise, pe tete 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurY, monede pană 
la 90%;

predă asin*nații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă forte ieftiou, asigoațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spi’e fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile funciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albineiu, institute de credită .și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcjî aducă 5% interese; 

asigură forte ieftină ori și ce losuri la sorțirî cu câștigulă 
celă mai micii, contra diiereuții cuisului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,1 50.
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Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamentu
Ia

foiă ilustrată pentru familii.
„VATRA“ îndeplinind^ tbte condițiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitor© atât la istoria nemului românescă, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este Cea mai reS“ 
pândită revistă ilustrată și ocupă I-ulu locă în 
literatura beletristică română.

„VATRA/ apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosă pe hârtie extra velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulă abonamentului pe unu ană este . .

1/n i? n /2 w » ' •

fl. 12
•- .” 6

Cei ce dorescu a se abona, suntu rugați se binevoiescă 
trimite costulu abonamentului, prin mandatu postalu la librăria 
editore, C. Sfetea, Bucurescî, căci „Vatra" n.t se trimite de câtu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legale cu 13 fl., er’ numai scoițele cu fl. 1.50.

600,17—30

a

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din I Octom^re K894L
ESsadaipesta, gara de vest—Rușava—Vercerova

6.47

Trend Trenu Trenu Trenu Tronu Trenu Trenu Trenu Trenude de de
mixtu peraân person. accel. persân. person. acoel. persân. person. mixtu

10.- 8 05 2.15 pl. Viena . . . gos. 6.02 “7.20 3.-
8.05 1.55 10.- 1 Budapesta. . a 7.35 1.20 6.30

3.10 4.24 11.10 4.- 1.37, , , — Y Solnocfi. . . 4.31 J 1.22 3.- 9.30 11.35
9.10 8.42 3 55 6.05 6.10 SOM Aradu . 1 P'- 11.30 8.20 9.45 5.18 3.56
2.30 7.25 4.30 7.05 6.30 pl. J 1 808. 11.- 8.10 8.55- 7.—
2.44 7.42 4.42 6.401 ’ Glogovațâ. . **■ 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 PaulișQ . 10.11 8.08 6.02
3.58 8.58 5.32 7.50 7.35 Radna Lipova 9.58 7.29 7.56 5.47
4.30 5.50 7.58 Conopii. . . 9.25 7.2^ 5.09
4.50 6.12 8.14 Berzava. . . 9.09 7.07 4.50
5.40 7,— 8.51 8.56 Soborșină . . 8.21 6.83 6.26 4.-

7.28 9.10 9.24 Z im . . . . 7.45 6.07 5.4o
7.54 9 50 Gurasada . . 7.18 5.19
8.10 9.34 10.06 Ilia . . . 7.08 5.44 5.081
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) 6.05 5.05 3.59 11.16
6.10 10.06 10.37 11.43 OrSștie . 5.09 4.40 3.18 10.37
6.39 10.29 12.061 JibotO . . . 4.14 2.56 9.03
7.11 10,53 12.30 Vințnl de-joe . 4.22 2.32 9.12
7.28 11 07 11.01 12.44! "I* Alba-Iulia . . • 1 4.04 3.59 2.14 8.53
8.13 11.54 11.10 1.02 sos. Teinșfi ... pl. j 3.19 3.35 1.35 8.11 8.55

IB ir a ș ® V â-Chezdi-Oș ® r ii e i is

11.05

trenă
mixtu

trenu
mix tu

tronu 
mix tu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

11.31
11.37
11.45
10.55

8.36
Vineri 

~fi30 
Circul, 
i minai 
Sâmb.

4.43
4.49
6.03

Orient. Troriu
de

Expres pers6n.
Trenu
accel.

9.—

Trenu 
de 

persân,

Trenfi
accel.

Trenu 
de

Trenft
de

Orient. Tren* 
de

Trenu
person, person. ®xPr0S accel. p0rB(5n.

9.15 4.- pl. Viena . sos. 5.50 7.02 7.05 6.45

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

I
I Brașovu . . sos.

PrejmerQ . . a

Sepsi S. Georg. I 
Covasna . . A 
C.-Oșorheiu . pl.

8.19
7.41
6.35
4.55
4.-

1.50
1.20

12.29
11.13
10.30

7.20
6.42
5.36
3.51
2.45

8.30
10.30
10.40
1.47
2.12
5.05

2.25
3-41
3.46
5.49
5.55
7.54

7.-
9.21
9.03

12.52
1.30
4.59

10.-
11.15
11.21
1.20

pl. Budapesta . sos. 
p®’} Czegled. . .

8p°]S' I SeghedinO . . {

pl.sos.

6.30
4.19
4.04

12.53
12.26
9.20

10.20
8.21
8.13
5.10

2.10

Timișora .

10.50
10.45
8.55

1.25
12.11
12.06
10.01
9.53
7.50

6.15
7.26
8.21
9.33

8.02
8.49
9.23

10.25
11.15

12.28
12.39
12.56

1.11
1.20
1.40

5.52
~6J57

7.42
9.10

10.02
11.37
11.47
11.59
12.16
12.31
12.40

l

pl. sos.
Topcloveț. . 
Lugoșîi. .
Caransebeșîi . 
Teregova . .
Mehadia . .
BăileHeroulane 
Topleță

Vercerova.
BucurescI .I

8.28
7.25
6.48
3.39
4.35
3.15
3.02
2.46
2.21
1.09
fi

ll.25

7.13
5.53
5.10
4.05

8.49
« 
E 
0 a a?
ks’c

a
.s 
o
4.35

7.42
6.56
6.28
5.39
4.40

4.05
3.49
3.40
7.10

Dumin.

3.23
3.08
2.51
2.19
2.10
5.50

8.02
6.01
6.—
2.31
2.11

11.-
Trenu 
mixtu
3.30
1.58

12.58
11.01
8.07
5.34
5.12
4.4g
4.10

Simeria (Piski) — 3® e tr ® ș en i—Bj u p eiii

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

----- --------
trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

6.10
7.31
9.55

10.15
11.27
11.50

11.28
12.48
3.40
4.05 

’ 5.10
5.30

4.20
6.03

pl. Simeria . . sos.
HațegO. . .

Petroseni . .

Vulcanii . .
eoe. Lupenl... pl.

10.33
9.05
6.10

3.24
2.03

11.25
9.48
8.57
8.25

8.47
7.34

9.05 5.25
4.54
3.56
3.21

5.15
6.20
6.40

8.38
7.47
7.15

Nota: Orele însemnate în stânga stațiun'lort: sumă a se oeti de susă în joșii, oele însemnate îndrepta de jostt în susfi. Numerii în cuadrațl ou linii mai negrii 
însemnezi orele de ndpte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


