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în Viena: M. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Mosse, A. Oppeltks 
Naohfolger; Oppelik, J.
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care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoiala.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. sdu 80 bani.

„&azeta,c iese în M-care iji.
ÂScnamente pentru Âustro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoă 2 fi. pe an.

Psm România si strămătaie: 
Pe un an 40 franol, pe s6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 fronol. 

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la di colectori.
Alwnamonnil pontru Brasov 

adminiatratiunna, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe «ăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamon- 
tole cât și inserțiunile sunt 

a ao plăti înainte.

Brașov, Mercmi, 26 Aprilie (8 Mai) 1895.

La anul.
Brașov, 25 Aprilie v. 1895

Astăzi scriem 7 Maiu.
In acâsta c|i, înainte c’un an, 

stradele Clușiului gemeau de mul
țimea Românilor, carî furnicau 
prin ele.

Era cțiua, în care s’a început 
faimosul proces al Memorandului.

Miile de țărani români, conduși 
de fruntașii lor cărturari, salutară 
cu căldură și cu iubire pe membrii 
comitetului acusat și pe apărătorii 
lor. Delaun colț la altul Clușiul ră
suna de strigătele lor însuflețite.

Ce însemna acesta manifestațiă 
grandidsă a poporului român întru
nit acolo ?

Fost’a ea o manifestațiă pentru 
comitet și pentru membrii lui trași 
înaintea judecății, ori o manifestațiă 
în contra tribunalului unguresc, în 
contra autorității publice, ori chiar 
în contra legalității și a statului ?

N’a fost nici una, nici alta.
Românii, cari au alergat cu 

miile din tbte ținuturile Transilvaniei 
și ale Ungariei în 7 Maiu 1894 la 
Clușiu, în acest focular al persecu- 
țiunilor naționale, veniseră ca să fîă 
mărturiă viuă în favorul românismu
lui lor amenințat.

Ori cine ar fi stat pe banca acu- 
saților și ori cari ar fi fost judecă
torii, n’ar fi schimbat nimic din în
suflețirea, de care a fost cuprins po
porul adunat, căci înaintea lui nu 
se tracta de persbno, ci de causa cea 
mare a națiunei sale; ceea ce vedea 
și simțea fiă-care era, că acolo se 
pornise un proces monstru, ce se 
tăcea românismului însuși de cătră 
contrarii sei seculari, că Memorandul 
era numai pretextul de a da o nouă 
și mortală lovitură desvoltării națio
nalismului românesc.

Intr’asta culmineză estra-ordinara 
însemnătate a manifestației naționale 
române din $iua de 7 Maiu 1894, 
care a făcut atâta bătaiă de cap au
torităților unguresc!, dâr, precum ele 
înse-le au trebuit să se convingă, 
fără de temeiu, căci acea manifes
tațiă nu era îndreptată în contra or- 
dinei legale și a judecății legale, ci 
numai și numai în contra spiritului 
și a tendințelor politice, ce s’au ur
mărit cu acest proces, ne mai po
menit în analele statelor constitu
ționale.

Uralele și strigările însuflețite 
de „să trăiască0, ce au făcut se bu
buie ferestrile vechei capitale arde- 
lenescl înainte c’un an, n’au fost 
așa-dără o preamărire a personelor, 
pe cari trista sorte a națiunei nostre 
le-a încurcat în acest proces, ci au 
fost un protest sărbătoresc în contra 
spiritului și a tendințelor dușmănăse 
Românilor și dreptului lor de esis- 
tență națională, ce s’au dat pe față 
cu acăstă ocasiune; au fost o viuă 
și puteri că dovadă despre consciința 
națională a poporului.

Contrarii noștri au înțeles acâsta 
prea bine și de aceea și-au și dat 
tăte silințele de-a nimici marele efect 
al acelei manifestații naționale, în- 
fățișându-o ca o demonstrațiă ordi
nară, pusă în scenă de comitet și 
de omenii lui cu bani și cu amăgiri, 
și în sensul acesta au și luat măsu
rile cele mai draconice de terorisare 
a poporului nostru în L6tă țera.

Dâr ore înțeles’au și conducătorii 
poporului nostru cum se cuvine ma
rea însemnătate a mărturiei solem
nele, ce a dat’o el pentru nestră
mutata credință și alipire, cu care 
este legat de causa românismului 
seu?

Contrarii noștri s’au folosit cu 
prisos de procesul Memorandului 
spre a face să triumfeze spiritul și 

tendințele politicei lor de distrugere 
a forțelor nostre naționale. Dela 7 
Maiu anul trecut a urmat lovitură 
după lovitură, desvelind un sistem 
întreg de nouă prigoniri și încălcări 
a drepturilor ndstre, âră noi am fost 
condamnați de sorte a-le înregistra 
aprope dilnic, ca se vadă generațiu- 
nile viitor© prin ce amare 4^® au 
trecut înaintașii lor

Dâr aceste generații vor întreba 
cu drept cuvent, cetind cele petre
cute în anul, ce se încheia cu 4iua 
de a4i: unde au fost în acele tim
puri grele și viforos© conducătorii 
poporului? Ce au făcut ei, cum au 
lucrat și cum s’au luptat ei, ca să 
delăture periculele și se apere causa 
cea mare și sfântă, pentru care bra
vul popor a fost atât de însuflețit?

Ce vor răspunde conducătorii 
poporului român, când vor trebui să 
dea săma înaintea națiunei despre 
faptele lor?

Vedem, că dușmanii românis
mului au sciut și sciu să tragă tote 
consecențele din procesul Memoran
dului în favorul politicei lor. Trasu- 
le-au 6re și Românii în folosul drep
telor lor nisuințe?

Am cțis, că sârtea ne-a condam
nat să înregistrăm cjilnic lovirile în
dreptate în contra națiunei nostre. 
Dâr mai mare pedepsă a pus acesta 
vitregă sbrte pe noi atunci, când 
ne-a osândit să nu putem înregistra 
din partea celor prigoniți o apărare 
demnă și bărbătâscă în contra aces
tor lovituri, se nu putem aduce nici 
o veste îmbucurătbre despre o lu
crare sinceră frățescă, despre o luptă 
leală dâr energică a lor.

Aceste sunt tristele constatări, 
ee datori suntem a le face în 4iua 
de a4L care ne reamintesce curata 
și măreța însuflețire a poporului pen
tru sfânta lui causă.

Le facem în speranță, că vom 

fi înțeleși de toți Românii bine sem- 
țitori, cari trebue să fiă adânc îngri- 
jați de urmările stărei de lucruri din 
sînul nostru, care amenință organis
mul nostru național cu totala des
trămare.

Le facem însă și în firma cre
dință, că, după atâtea esperiențe du- 
rerăse, se vor convinge cu o oră mai 
curând toți Românii de bine, că nu
mai printr’o strînsă concentrare a 
tuturor elementelor resolute și cin
stite din sînul nostru vom pută să 
salvăm causa românismului, deopo
trivă amenințată de dușmanii noștri 
interni și es terni.

Conflictul Kâlnoky-Bănffy.

Ca întregire la telegramele din 
Viena, ce le-am publicat eri asupra 
conflictului dintre Kălnoky și Bânffy, 
mai aducem următdrele, ce se rapor- 
tăză lui „Pester Lloyd“ tot din 
Viena :

După ce se spune, că iritațiunea 
contelui Kalnoky vine mai cu sâmă de 
acolo, că politica sa, „deși tinde a sprijini 
politica ungur âsoă și în esecutarea programu
lui ei bisericesc politic", totuși întâmpină așa 
de aspre atacuri din partea cercurilor libe
rale maghiare, se dice, că aceste atacuri l’au 
mâhnit pe contele Kalnoky cu atât mai mult, 
cu cât nu suut fundate.

Dâoă dâră i-se cere acuma contelui 
Kalnoky, ca să facă cu putință o aplanare 
onorabilă a conflictului, atunci acesta — 
cjic amicii lui — s’ar pute întâmpla numai 
așa, dâcă nu s’ar ave în vedere numai o 
delăturare superficială a conflictului pe 
scurt timp, bună-oră pănă după viitorele 
delegațiunl, ci s’ar găsi un mijloc spre a 
delătura sincer neînțelegerile și s’ar stabili 
o pace cinstită și durabilă, care singură 
pote face cu putință o oonlucrare salutară 
a oficiului de esterne cu guvernul unguresc. 
In scopul acesta e neapărat de lipsă, ca să 
se constate, că nu este admisibilă o enunciare

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

fosele dan Balcon.

Regina florilor pe continentul nos
tru îșl are patria la pâlele sudice ale 
muntelui Balcan din Turcia europenă. In 
apropierea unuia dintre cele mai însemnate 
păsuri, cari strătae Balcanul, se află cea 
mai mare grădină de rose în Europa, adecă 
valea Kasanlik. Mareșalul conte de Moltke, 
care ca oficer tinăr călătorise prin Orient, 
a numit valea Kasanlik „Casemirul Europei."

Cam la mijlocul muntelui, ce desparte 
Rumelia de Bulgaria, se află drumul, ce 
duce dela Gabrovo la Kasanlik, tăind vâr
ful Balcanului la Șipka. Dela vârful acesta 
spre Nord se pâte vede natura aspră și 
sălbatică, spre sud însă ochiul încântat pri- 
vesce asupra unui platou, încungiurat de 
deluțe undulatore, cari îl apără contra 
furtunelor. Platoul acesta e o adevărată 
grădină de rose și de sămănături aură, 
din mijlocul cărora lucesc numerose sate 
cu coperișe de țigle roșii și cu minarete 
albe, situate între serpentine strălucitore 
de ape și între grupe de nuci. Acesta este 
admirabila vale de rose dela Kasanlik.

Nu mai puțin ca 42 de localități se 
află în acâstă vale, ai cărei locuitori se 

ocupă cu prăsitul roșelor în scop de-a pre
para ulei de rose. In calculul mediu, în fiă- 
care an se prepară în tote satele cam 800 
chlgr. de ulei de rose. Pentru prepararea 
unui chlg. de ulei sunt de lipsă 3200 chlg. 
de rose; din calculul acesta se pote socoti 
cât de mare trebue să fiă terenul, pe care 
cresc roșele. Esența acesta admirabilă se 
esportâză în întrâgă Europa, pe când Orien
tul e provădut ou ulei de rose de prin 
India, Persia și Egipet.

Producțiunea, precum și întrebuin
țarea roșelor 5 I a. originea în Orient. Se 
dice, că vechii BabilonenI au fost cei din- 
tâiu, cari le-au cunoscut. După conceptele 
estetice europene, cu privire la originea 
roșelor sună mult mai poetic legenda din 
vechia capitală dela Eufrat, decât aceea, 
pe care a propoveduit’o urcjitorul Islamului, 
Mohamed. După Coran, roșele s’au născut 
în decursul călătoriei de nopte a Profe
tului : și adecă roșele albe din sudorile lui, 
cele galbene din sudorile animalului său, âr 
cele roșii din sudorile archanghelului Ga- 
vrilă. Noroc, că damele nostre nu sunt si
lite cu ocasiunea întrebuințărei uleiului de 
rose, să se gândâscă la originea flârei fa
vorite, căci altfel nici archanghelul Gavrilă 
nu le-ar putâ împiedeca, de-a nu strîmba 
din nas. Din contră poetic și estetic este 

oeea ce se povestesce despre cultivarea 
roșelor în sudul Balcanului.

Intre multele câmpii și văi ale Tra- 
ciei nici una nu se pote asemăna cu valea 
Kasanlik. Ea e fârte bogată și de apă și, 
precum în Lombardia, așa și acolo grădi
nile .și câmpiile în fiăcare di se adapă cu apa, 
oe ourge în tote părțile prin canalurl. Fer
mecător este aspectul câmpiilor, când suflă 
un vânt lin și ele lucesc în colori ar4ătore, 
tocmai contrarul dela piscurile albe ale 
Balcanului, ce se pot vede în dile limpefll 
de vâră, când cerul e închis-azuriu.

Cea mai mare plăcere o simte omul 
cu ocasiunea oulesului roșelor. In caravane 
mioî, trec tăetorii de flori prin oraș, âr 
mulii lor duc coșeroile cu rose. Fete bul
gare, îmbrăcate pitoreso, cu cămeși albe și 
fârte ourate, urmeză animalelor. Totul are 
înfățișarea unui convoiu sărbătoresc, de- 
orece nu numai capul frumos al fe
telor, ci și bețele, ce le întrebuințâză ele 
la mânatul animalelor, sunt împodobite cu 
cununi de rose.

Prepararea uleiului de rose șe face 
mai ales de cătră fete și femei mai tinere, 
după cum și productul e destinat în cea 
mai mare parte pentru sexul femeesc. — S.

Prima pușcătură în resbelul de 
septe anT.

Prima pușcătură în resbelul de șâpte 
ani a fost descărcată dintr’un pistol pru
sian, âr oel ce a descărcat’o a fost un El
vețian. Succesul a culminat în ocuparea 
unei fortărețe de munte din Sacsonia, oeea 
ce, din punctul de vedere al oonexiunei 
generale strategice, apare forte ciudat. 
Dâr cu mult mai ouriâse și ridicule tot
odată sunt amănuntele și particularitățile 
acestei prestațiunl răsboinioe, despre care 
istoria face amintire. Ca o icână a unui 
timp, ce de mult a trecut în oaosul vecl- 
niciei, le aducem acum la cunoscința ce
titorilor.

Erumpând resbelul de 7 ani, Prușii 
hotărîră să intre fără veste în Sacsonia; 
dâr avantgarda, constătătore din o brigadă 
de cavalariă, comandată de loootenentul 
general de Lestvit, avea în oalea sa o 
fortărâță de munte inimică, numită „Stol
pen". După direcțiunea dată, era imposibil 
de-a merge pe alte căi, așa ca fortărâță să 
rămână la o parte. Ge să facă dâr? Loco- 
tenentului-colonel de Varnery îi trăsni prin 
minte să facă un atac de tot cutezat. Ișl 
ceru deci, spre scopul acesta, un husar, 
1 hornist și încă 20 de soldați, cari sub 
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oficială aspura afacerilor esieridre într’unul 
din cele două parlamente ale monarchiei, fără 
scirea prealabilă și fără consimțământul prea
labil al ministrului de esterne, pentru-că 
asemeni enunciărl, fără de o înțelegere 
premersă cu ministrul de esterne, și atunci, 
când nu se face provocare directă la el, 
pot nasce grave complioațiunl; dâcă însă 
se mai face și provooare directă la minis
trul de esterne, se pot nasce complicațiunl, 
cari ar face cu neputință conducerea afa
cerilor esteriore. Contelui Kalnoky nu-i 
este nici în cașul de față de persona sa, 
ci de demnitatea și de tradițiunile oficiu
lui său, și de aceea dâoă ar primi garanții, 
că pracsa introdusă și probată dela 1867 
încoce, — după care asemeni enunciațiunî 
în parlamentul unguresc, numai în urma 
consâmțămentului prealabil și a unei înțe
legeri cu ministrul de esterne se pot face, 
— se va respecta și în viitor, aceste garanții 
i s’ar părâ lui Kalnoky așa de prețiâse, 
încât ar fi gata a da espresiune din parte-i 
părerei sale de rău asupra formei, în care a 
fost ținut comunicatul din „Politische Cores
pondez11. Acâstă comandă onorabilă — 4’° 
amicii contelui Kalnoky — în legătură cu 
constatarea, că de fapt esistă o consonanță 
a părerilor actualului ministru de esterne 
cu actualul ministru-președinte unguresc 
cu privire la călătoria nunciului papal, ar 
pută să fiă privită din partea lui Bânffy, ca 
satisfacțiune îndestulitore.*

piarului ^Magyar Hirlap^ i-se te- 
legrafiază din Viena următorele :

Mijlocirea lui Josika va avă succes, 
întru cât s’a iscodit modalitatea pentru 
aplanarea conflictului, că adecă* contele 
Kâlnoky îșl va esprima regretele asupra 
comunicatului său faimos din „Pol. Corr.“, 
declarând, că acela nu s'a scris cu inter țiunile, 
ce se scot din el. Demarșa la Vatican se 
va întâmpla, dăr Kâlnoky cere, ca pre
cum pănă acjl, așa și de aici' înainte, să nu 
se întâmple nici o declarațiune în afacerile 
esterne ale celor două state, fără de pre
alabila înțelegere cu ministrul de esterne.*

„Fremdenblattu, organul miniate- 
riului de esterne, scrie un articol 
în Nr. său dela 5 Mai, în care c|ice 
între altele:

„Contele Kâlnoky, imediat după ce a 
avut cunoscință despre declarațiile lui 
Bânffy în afacerea Agliardi, a hotărît să-și 
dea dimisia. Prin aceste declarațiunl lui 
Kâlnoky i-se atribuia un pas, pe care el 
nu l’a făcut încă și pe oare ar fi trebuit 
să-l facă la dorința guvernului maghiar. 
Deolarațiunile lui Bânffy au trebuit să in- 
fluințeze forte vătămător asupra Curiei, la 
care aveau de gând să recrimineze. Contele 
Kalnoky și-a dat dimisia înainte de a eși 
în publio comunicatul din „Pol. Corr.u prin 
care se rectificau aserțiunile lui Bânffy din 
parlament. Cel ce a înțeles comunicatul 
acesta ast-fel, ca și când prin el s’ar fi de- 
olarat răsboi guvernului maghiar și partidei 
liberale, acela trebue să recunoscă, că are 

conducerea unui ofițer, aveau să-l urmeze 
la o distanță anumită. La societatea aoes- 
tor temerari se mai alătura și un major cu 
numele Bayer.

Elvețianul Varnery, majorul, husarul 
și hornistul călăriau în sus cătră cetate, fără 
a mai observa, că ofițerul cu cei 20 de 
husari într’aceea fuseseră siliți a se reîn- 
tdree în urma unui contra-ordin, ce li-s’a 
dat mai tâixjiu și despre care ofițerului i-a 
fost imposibil a însciința pe Varnery.

Scopul era, ca sub pretextul unor 
pretinse condițiunl de capitulare, să țină în 
șah pe comandantul fortului, pănă ce, colo 
jos, cavaleria prusiană va fi trecut pe sub 
pola muntelui. Și ocasiunea acâsta era prea 
ademenitore și prea binevenită, decât ca 
Varnery să nu o folosâsoă, spre a-și valora 
îndrăsnețul său spirit, de-a întreprinde ata
curi cutezate. Dela un soldat din garnisona 
fortăreții, pe care îl ajunseră în cale, și pe 
care amenințându-1 l’au alungat îndărăt, 
soiriciră, că sentinelele dela portă, ce e 
drept au arme, însă glonțe ca ’n palmă. 

o părere greșită. Nici odată contele Kalnoky 
n’a jucat rolul, ce i-se atribue de unii ora
tori și de unele 4iare din Budapesta: el 
nici odată nu s’a amestecat în afacerile 
interne, n’a fost nici odată dușmanul acelei 
partide, „care a condus afacerile statului 
maghiar independent^.

Cuvintele aceste ale toiei vienese 
apar cu un fel de justificare a lui 
Kâlnoky față de Bânffy, care sus
ține morțiș, că e vătămat. Lumea 
nepreocupată aștepta mai mult cu- 
ragiu dela ministrul de esterne fața 
de fostul „caporal11 dela Bistriță- 
Năseud.

*
Ofîcidsa „Keleti Ertesitbil publică 

acele pasagii din vorbirea nunciu
lui Agliardi la Oradea-mare, pe cari 
Bânffy li-a aflat de vătemătdre 
Etă-le:

„D-Vostră (vorbind cătră corpul pro
fesoral dela Academia de drept), d-lor, aveți 
misiunea, ca să influințațl în mod lămu
ritor nu numai asupra ascultătorilor, ci și 
asupra opiniunei publice întregi. îndepliniți 
o frumâsă și sfântă problemă, dâcă reflec
tați asupra esenței păgubitore a legislațiunei 
moderne, valorând față cu acesta pretensiunile 
deptului etern11.

La toastul lui Ferdinand Zichy 
nunciul să fi răspuns între altele:

„Pe cum odinioră nobilimea evului 
mediu a stat în fruntea răsboielor cruciate, 
ast-fel a4l aristocrația, mai ales nobilimea 
din imperiul Măriei, are datoria, ca să con
ducă răsboiul cruciat contra legislațiunei mo
derne11.

CRONICA POLITICĂ.
■— 25 Aprilie.

Fiul „marelui11 Kossuth scrie în 
„Egyetertăs^ de erl un articol, în care se 
ocupă de misiunea lui Bânffy la Viena. 
Franciso Kossuth vorbesce despre minis
trul președinte unguresc c’un fel de sim- 
patiă, presentându-1 oa apărător al indepen
denței Ungariei față de Roma. El dice, 
că declarațiile lui Bânffy față de pășirea 
nunciului în Ungaria, au fost în esența lor 
fărte corecte, nu însă și în formă. Corect a 
fost, ca ministrul președinte maghiar să 
protesteze contra amestecului unei puteri 
străine în afacerile Ungariei. Prin acâsta 
br. Bânffy n’a făcut, decât să apere inde
pendența Ungariei si autoritatea ministru
lui președinte. începutul a fost greu, dice 
Franciso Kossuth; însă oel ce pote, spune 
ce scie. „Dâr când Bânffy apără indepen
dența patriei nostre, să-și aducă aminte, 
că nu numai în Roma e3te ereditar spiri
tul de a-se amesteca în aface rile altor țări, 
ci și alt undeva, și încă acolo, unde noi 
am zidit un amestec îndreptățit, numindu-1 
afacere comunău. Adecă Kossuth Ferencz 
vrâ să dică și să oâră, ca Bânffy-vitâzul să 
nu se dea îndărăt nici față cu Viena, oum 
nu s’a dat față ou Roma. Frumos pro
gram.

Numai acâsta i-a mai trebuit aprigu
lui Varnery. Cele două sentinele dinaintea 
cetății au și fost surprinse atât de repede, 
încât la provooarea aventurierilor, cari nu
mai decât întinseră pistolele asupra lor, 
fură silite, sărmanele, să-și arunce armele în 
șanțul cetății și s’o ia la sănătosa. In mo
mentul următor, ou o lovitură de sabiă, 
rupseră funia clopotului de alarmă din 
apropiere, apoi pe neașteptate atacară și 
al doilea rond de sentinele, desarmându-le 
și alungându-le și pe acestea.

Der curând după acâsta urmă un mo
ment fârte or tic pentru acești temerari. 
Varnery comanda din răsputeri: „marș! 
marș!u Comanda lui suna la adresa celor 
20 husari, pe cari îi credea încă tot în urma 
lui. împrejurarea acâsta însă deșteptă aten
țiunea sub-ofițerului și soldaților aflători 
în alt loc la pază. Aceștia voiră să pună 
mâna pe arene, dâr era prea târdiu, căci 
țevile pistolelor îndreptate de odată asupra 
lor îi siliră să arunce armele și s’o ia și ei 
la fugă. Aoum Varnery, Bayer și horuis-

Un preot catolic distins, publică în 
4iarul slovao „Narodnie Novinyu un aticol, 
în care el precisâză atitudinea, pe care ar 
trebui să-o observe Slovacii din Ungaria 
față cu partida poporală ungară. In amin
titul articol preotul 4*00 între altele: 
„Slovacii, ca fii sinceri și fideli ai patriei 
ungare, nu au oe căuta în partida poporală. 
Slovacii nu pot avă înerdere în ea, pănă 
când nu se vor încredința despr intențiu- 
nile ei seriose și drepte. Pănă acuma par
tida poporală ungară n’a făcut nimica în 
direcția acâsta; ea nu a schimbat nici, o 
vorbă cu conducătorii noștri. In aoele cercuri, 
în oari s’a organisat, ou intențiune încun- 
giură pe bărbații noștri, și nu-i întrâbă 
nicl-odată de sfat. Conducătorii partidei po
porale, în vorbirile lor, sâu nu amintesc 
de loc cestiunea națională său o absolvă, 
ca și liberalii, cu dre-care frasă golă. Pănă 
acuma încă nici un membru al partidei po
porale n’a declarat în public, cum cugetă el. 
Chiar și frasa, pe care partida a luat’o în 
programa sa, privitore la echitatea și drep
tatea față cu naționalitățile, nu este alta, 
decât o copia fidelă, verbală, a declarațiu- 
nilor tuturor partidelor politice de pănă 
acuma, cărora însă nici când nu le-a trăs
nit prin minte se procâdă drept și legal 
față cu naționalitățile.

*
In legătură cu soirile, ce le-am adus 

ieri despre evenimentele din Serbia, mai 
adaugem după foile de adi următorele 
amănunte: O telegramă din Niș spune, că 
vorbirea ce a ținut’o ministrul-președinte 
Cristici în ședința dela 4 Mai a Scupștine1, 
a făcut o adâncă impresiune, mai ales în 
părțile pin oari a deolarat, că el și colegii 
lui rămân la postul lor, și că vor servi cu 
credință și devotament pe rege și patria. 
Declarațiunea acâsta -a lui Cristici a sur
prins cu atât mai vîrtos, că se credea 
dimisionarea ministeriului în urma disolvării 
Scupștinei. Despre călătoria lui Milan se 
spune, că ea s’a făcut pe nesciute. El n’a 
așteptat sosirea Nataliei, pe oare voia s’o 
primâscă în mod deosebit de sărbătoresc, 
niol votul Scupștinei asupra apanagiului. 
Se crede, că Milan nu se va reîntorce lung 
timp în Serbia, cu atât mai vîrtos, că — 
după cum se susține — între el și regele 
Alexandru ar fi un aspru conflict. La ple
care Milan nici nu șl-a luat rămas bun 
dela fiul său. Conflictul s’a iscat din causă, 
că regele Alexandru s’a opus cu tâtă ener
gia unei lovituri de stat, plănuită de Milan, 
cu scop de a aduce la guvern pe Pasicl. 
Regele Alexandru nu voia să audă despre 
o schimbare de sistem, și a făcut aspre im
putări lui Milan, că voiesoe se espună Ser
bia la nouă sguduirl interne.

*

Din cercuri militare s’a lățit scirea, 
că ministrul de resbel austriao are de gând 
a sistemisa în armata austriacă mai multe 
posturi de locotenonți coloneii cu l<5fă mai 
inare, și din contră, săoasseze un egal nu
măr de posturi de coloneii. Idea conducă- 
tore privitor la acâsta disposițiune este, ca 

tul străbătură în interiorul fortului, unde 
comandară hornistului să sufle: „Apelu. 
In momentul următor apare comandantul 
fortăreții, general de Libenau, și întrebă: 
„Ce însâmnă acâsta ?u Varnery îi răspunse : 
„Fortăreța „Stolpen“ este din acest mo
ment în mânile Prușilor. Escelența ta tre
bue să te predai numai decâtu. Dâr gene
ralul de Libenau, în loc de-a se preda, 
soâse sabia spre a se apăra, âr pe câțl-va 
soldațr, ce formau restul garnisonei și cari 
se aflau într’o suterană din apropiare, îi 
provocă să prin4ă pe acești inimici scele- 
rațl, sâu să-i taie bucăți.

Acâstă posițiă critică îl sili pe Var
nery să descarce pistolul asupra genera
lului, căruia glonțul îi sfredeli piciorul... 
Acâsta a fost prima pușcătură in resbelul 
de 7 ani. Vulnerat fiind generalul, mica 
garnisână era ca scosă din minți și.... a 
capitulat.

colonelii să fiă numai comandanți de regi
ment și să nu mai obvină cașuri, ca sin
guratice regimente să numere câte trei co
loneii, dintre cari doi pot comanda numai 
batabone. Prin procsderea amintită s’ar 
putâ ținâ în serviciu timp mai îndelungat 
astfel d9 ofioerl din statul major, cari nu 
posed capabilitatea de-a fi comandanți de 
regiment, der, cari îșl împlinesc destul de 
bine datorința ca conducători de batalion.

SOIRILE OBLEI.
— 25 Aprilie.

Malhenr-ul cel mai mare al lui Bânffy. 
Este caracteristic modul, în care „Pester 
Lloydu se silesce a preveni pe oontraril 
ministrului-președinte Bânffy, arătâud causa 
pentru care acesta n’a fost de față la pri
mirea, oe s’a făcut la Curtea din Viena 
Duminecă sâra. Foia guvernului o spune 
franc, că voesce să împiedece de a se face 
capital din acâsta. Causa, 4ice, pentru care 
Bânffy nu s’a presentat înaintea Majestăți- 
lorLor este forte prosaică. El adecă n’a pre- 
vădut, că va petrece încă și Duminecă în 
Viena, și de aceea nu și-a luat cu sine cos
tumul național și ordinele acele, fără de cari 
nu se putea presenta la Curte. „Numai din 
pricina acâsta Bânffy n’a fost vă4ut în so
cietate cu contele Kâlnoky și cu nunciul 
Agliardi, Duminecă sâra la curte“. Se ’nțe- 
lege, că dâcă s’ar fi dus acolo Bânffy în 
frac și cu cravată albă (ordinele le-ar fi pu
tut împrumuta în grabă), atunci prietenii 
săi din fracțiunea „Kossuth-Eotvos11 ar fi 
strigat, că trădarea e perfectă și Țâra 
ungurâscă e vândută Neamțului. Și pote nici 
nu-i ședea bine lui Bânffy în costumul eu- 
ropân, care ar fi ilustrat forte nepotrivit 
calitățile sale de diplomat sui generis.

— o —
Congresul bisericei române gr. or. 

„Dreptatea'1 află, că în 2 Mai n. a sosit la 
ministeriul din Budapesta resolutiunea prâ 
înaltă, care încuviințeză întrunirea Congre
sului național-bisericesc. Se sperâză, oă în 
2—3 săptămâni Congresul se va întruni,

—o—
0 broșură slovacă sensaționaiă spun 

foile ungurescl, că s’a găsit răspândită în 
multe esemplare la poporul din comitatul 
Gomor. Broșura a fost tipărită în tipografia 
„ Guttenberg11 din Budapesta și conține în
tre altele următorele pasage : „Slovacul nici 
nu este privit (din partea Maghiarilor) ca 
om, numai fiind-că vorbesce slovăcesce. In 
școlele slovace se impune limba maghiară, 
din care oausă copiii nu înțeleg, ce învață, 
și sunt siliți să rămână proști, numai fiind
că s’au născut Slovaol. Nu avem școle slo
vace și ne cresc astfel de preoți și învă
țători, cari nu sciu vorbi cu noi“. Broșura 
vorbesce apoi despre tirăniă, dicând, că 
aici nu mai e altă scăpare, decât social-demo
cratismul. In alt loo 4ioe: „Sunt o miiă de 
ani, de când suferim! Poporul nostru slo
vao a adormit, el a fost silit să tacă, căci 
’i s’a luat limba. Ii răpesc moralitatea, șco- 
lele și tote ale lui. Sistemul actual nimi- 
cesce poporul slovac. Să arătăm, că nu mai 
suntem cerșitorl în acâstă patriă, în care 
nu ne mai dau nici o gliă de pământ, în 
care să ne depunem spre veclnică odihnă 
âsele11 etc. Se înțelege, răspănditoril aces
tei broșuri sunt urmăriți de autorități.

Procesul abiturienților din Brașov, 
în cunoscuta afacere a celor 5 abituriențl 
din anul trecut dela gimuasiul român din 
Brașov, afară de tinerii universitari A. Le- 
mânyi și A. Ciato, Sâmbăta trecută după 
amâ4l a mai fost ascultat la judele inves
tigator din Timișora și al treilea soț al lor, 
tinărul Nicolau lonescu, student în drepturi 
și colaborator intern la „Dreptatea11. Inte
rogatorul ’i-l’a făout judele GerdanovicI, 
care s’a produs prin o prooedură cât se 
pâte de bruscă față de numitul aousat. 
începând să-i asculte în limba maghiară, 
tinărul acusat a refusat orl-și-oe răspuns în 
acâstă limbă, la ceea ce judele investiga
tor, voind să-l teroriseze, a ohiămat nu
mai decât pe un pandur. Tinărul aousat a 
rămas neclintit și a pretins să fiă ascultat 
în limba română. In fine judele s’a vă4ut 
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silit să-1 asculte prin tălmaciu; protocolul 
însă, luat fiind în limba maghiară, acusatul 
nu l’a subscris.

Espediținnea fantastică a contelui 
Eugen Zichy. După cum se scie și cum 
anunțasem și noi, contele Eugen Zichy se 
hotărî să întreprindă o espedițiune în Asia 
pentru de a căuta țâra natală a Maghiari
lor, care nici pănă aoum nu e cunoscută 
încă. Chiar și organul academiei maghiare 
din Budapesta ia în zeflemea acest plan fan
tastic al contelui exaltat, care de-altmin- 
'trelea nici nu ar avă să caute după origi
nea strămoșilor săi, cum îi numesce el, 
prin acea parte a Asiei, de unde se crede, 
că veniră Hunii și Maghiarii, ci ar trebui 
să plece la Rusia, căci e lucru constatat, 
că Zioh-escil sunt de origine slavă. Dâr 
„bunul și marele patriot" maghiar Eugen 
Ziohy cu tdte aoestea a plecat dilele tre
cute în călătoriă, mai întâiâ spre Lemberg. 
In S. A. Ujhely s’a alăturat espedițiunei și 
prof, de universitate din Clușiu Ludovio 
Szâdeozky, er Moldovan Gergucz, oare de 
nioăirl nu pbte lipsi unde e vorba de-a ma
nifesta pentru „maghiarism", a petrecut es- 
pediția pănă la granițele Ungariei. P6te fi 
aoum sigur fanatioul conte Zichy, oă cu bla- 
gosloveniile lui Moldo vin Gergucz de bună 
semă îi va suocede să afle osele strămoși
lor săi căutate atâta timp înzadar de Hun- 
falvy și de Vâmbery, de-alungul și de-alatul 
Asiei.

— o—
Dela Vaț. In Joia trecută d-1 Dr. Alec- 

■sandru Mocsonyi, provădut cu lioența dela 
ministrul de justițiă, a cercetat pe d-1 Dr. 
Val. Branisce și pe eeialaltl deținuți poli
tici în temnița din Vaț, 4Le „Dreptatea".

—o—
Mijloc contra racohii. Medicii fran- 

cesl Richet și Herycourt raportară cjflel0 
trecute în academia medicinală din Paris, 
despre un resultat epocal, obținut cu pri
vire la vindecarea racului. NumițiI medici 
presentară oelor adunați pe doi paciențl, 
cari au fost vindeoațl de rac prin serul 
descoperit de ei. După oum (Jic inventatorii, 
ei produseră serul astfel, că injectară câ
nilor venin din răni de rac și după un timp 
anumit scoseră din sângele acelora serul 
vindecător.

— o —
însoțire de economie și credit în 

-Cernăuți. Duminecă la 28 April s’au adu
nat numărose persone în sala societății pen
tru oultura [și literatura română pentru a 
sa înțelege în chestia înființării unui insti
tut românesc de economie și credit — dice 
.„Gaz. Buc," Adunarea, p^esidată de d-1 
Modest cav. de Grigorcea, s’a înțeles în 
principiu pentru înființarea institutului. La 
discuția ce a avut loc, au luat parte d-nii 
Dr. I. G. Sbiera, păr. Zaharie Voronca, 
M. cav. de Grigorcea, profesorii E. Luția 
și Gr. Halip, fiind cu toții de părere, că 
înființarea de institute de credit din partea 
Românilor ar fi de folos, mai ales deoă ele 
ar da nascere înființării de institute Raif
feisen prin oomunele ndstre. Proiectul de 
statute oetit a fost dat unei comisiuni de 
5 membri, cari au să studieze statutul și 

■să’l presents adunării constitutive, oare se 
va convoca în curând.

—o—
Anunț de concert. D-șdra Maria Ro

senkranz, cântărâța de operă, cunoscută pu
blicului brașovân, după oum audim, în cu
rând va veni în orașul ei natal și va arangia 
.un ooncert. La timpul său vom publica 
■date detailate.

— o—-
Concertul, ce l’a dat Sâmbăta trecută 

-d-șora Lula Gmeiner în sala de concerte 
din loc, a fost visitat de un public forte 
număros. Sala era îndesuită de auditori, 
cari o’un deosebit interes așteptau să vadă 
prestațiunile tinerei și drăgălașei cântărețe 
brașovene. Așteptările au și fost pe deplin 
satisfăcute, D-șora Gmeiner posede o voce 
de alt de un timbru forte plăcut argintiu 
și de o estensiune mare, mai ales în to
nurile de jos, âr din modul oum a predat 
frumosele cântece de Brahms, Schubert, 
Riiokauf, Blumenthal ect se vede talentul 

ei artistic, care pe lângă o scolă seriosă 
pote face dintr’însa în sourt timp o cân- 
tărâță de primul rang. Cel mai mare efect 
l’a avut d-șora Gmeiner prin frumosa pre
dare a cântecelor „Junge Nonne" de Schu
bert și „der Kinder Reich" de Blumenthal. 
Asemenea au fost mult aplaudate cântecele, 
oe le-a adaus afară din program. Escelenta 
prestațiune a d-nci Maria Hintz și a d-lui 
R. Lassel mai ales în Sonata de Mozart, 
la pian cu patru mâni, precum și acom
panierea artistioă a d-lui Lassel au contri
buit mult la succesul concertului.

Centenarul iui Tasso.
Al treilea centenar al morții lui Tor

quato Tasso, celebrat acum câte-va 4^e 
cu mare pompă în Italia, a dat ocasiune, 
la Paris, unei interesante manifestațiunl pro- 
vooată de cătră „Uniunea latină". O sută 
cincizeci de persdne se întruniseră la Sor- 
bonna în sala cea mică, unde se susțin fe
sele, spre a serba și glorifica memoria lui 
Tasso. Alături de d. Dejob, președintele so- 
cietățel studiilor italiene, se aședaseră 
d-nii: contele Tornielli, ambasador al Ita
liei; de Hârâdia, fost ministru; Pol Ne- 
veux, representând pe ministrul instruețiu- 
nei publice; marchizul de Castrone, vice
președinte al Ligeifranco-italiene; Raqueni, 
secretar general al Uniunei latine; Alex. 
Boutrone, Rodocanachi, baron de jSanta- 
Anna-Nery, Xavier de Carvalho, etc.

Francois Copâe, căruia i-se oferise 
președinția de onore a Academiei francese, 
n’a putut asista la ceremoniă. Absența lui 
a fost forte mult regretată; a fost acope
rită cu aplause elocinta scrisdre ce trimi
sese organisatorilor.

„Ca și voi, scrie poetul, n’am putut 
nicl-odată să văd de departe fără strîngere 
de inimă acâstă mare umbră, una din cele 
mai durerose figuri de poet, ce au esistat 
vr’odată. Fărăîndoiâlă Tasso este marele liric 
italian alături de Arioste și Danto, der a 
fost asemenea o victimă a spiritului, un 
martir al gândirii, al sforțărei cătră frumu- 
seța pură. Omenii adesea l’au persecutat, 
adesea l’au ajutat din causa operei sale, în 
opera sa; der spiritul i-a fost implacabil, 
gândirea și-a răsbunat într’un mod orud 
de supunerile, ce-i impusese. Ea l’a tortu
rat eu o lungă agonie pănă la morte, pen- 
tru-că o învinsese. Păte-oă aci ar fi o apli- 
cațiune a legilor misteriose, care regulăză 
luorurile vieței ndstre; nu ne putem gândi, 
fără să ne cutremurăm, și voiă păstra pănă 
la sfîrșit profunda emoțiune ce am simțit, 
când mi-s’a arătat la Roma, în mănăstirea 
de Sau Onofrio, oelula în care, după atâtea 
alte închisori, s’a sbătut sufletul lui Tasso 
în ororile geniului său. Noi, Franeesil, nu 
uităm nici nobilele dureri, nici marile ta
lente ; acesta vă dă o nouă dovadă. Și în 
special noi, poeții francesl, esprimând pen
tru Tasso cele mai sincere regrete, ne adu
cem aminte, că autorul „Ierusalimului li
berat" a fost amicul lui Ronsard".

Apoi d. Dejob a schițat în termeni 
înalțl viâța sbuciumată a lui Torquato Tas
so, insistând asupra admirațiunei, ce Francia 
a avut în tot-dăuna pentru geniul autorului 
„Ierusalimului liberat". După aceea, d-nii Ro- 
dooanachi, în numele societăței studiilor is
torice; de Santa-Anna-Nerry, Maxime Fro- 
mont, Hippolyte Bufîenoir, Xavier de Car
valho cântară, în prosă său în versuri, lau
dele marelui poet italian. D. Depos a dat 
citire unui frumos sonet de Verlaine, reți
nut dela serbare din causă de bolă. In nu
mele Ligei franco-italiene, d-1 marchiz de 
Castronne adreseză mulțumirile sale minis
trului instrucțiunei publice, care a dispus 
ca să fiă representat, și d-nului conte Tor
nielli, ambasadorul Italiei.

înainte de a se despărți, asistenții au 
adresat o telegramă de simpatia prințului 
Ruspoli, primarul Romei, ca răspuns la de
peșa sa, sosită în cursul ceremoniei, și prin 
care mulțămea membrilor Uniunei latine, 
pentru inițiativa, ce luaseră de a sărbători 
centenarul lui Tasso.

Case de împrumut pe amanet în 
România.

România, în fine, va fi în curând în- 
4estrată și c’un număr 6re-oare de insti- 
tuțiunl, având drept obiect împrumuturile pe 
amanet, cunoscute sub numele de „Munți 
de Pietate" (Mont-da-piete). încă din se
siunea anului 1894—scrie „Curier. Fin.",— 
d-1 Germani ministru de finanoe depusese pe 
biuroul Senatului un proiect de lege pri
vitor la înființarea Caselor de împrumut 
pe amanete. Acest proieot intrând în des- 
baterea publică a Senatului și observându- 
se bre-carl imperfecțiuni, d. ministru a ce
rut trimiterea lui din nou în studiul comi
tetului delegaților.

Principiul admis în proiectul de lege 
primitiv, presentat de guvern, prevedea ca 
înființarea caselor de împrumut pe amanet 
să se facă pe cale de concesiune acordată 
de guvern. In urma observațiunilor făcute 
de senat, d. ministru de finance propune, 
ca autorisarea de înființare a unor ase
menea oase să se dea, prin consiliul de 
miniștri, fiă primarilor orașelor, fiă unei 
persone, fiă unei societăți admise de co
mune. Consiliile comunale, dâoă nu vor 
pută să înființeze cu fondurile lor case 
de împrumut pe amanet, vor delibera asu
pra propunerilor, ce li-s’ar pută face și, 
în oas de admitere a acestor propuneri, 
vor pute să-și stipuleze și ore-carî bene
ficii pentru oraș. Și numai în cas oând con
siliile comunale vor refusa a înființa ase
menea case, fiă prin mijlocele lor, fiă au- 
torisând pe o altă personă seu societate, 
care ar face cererea, atunci guvernul va 
putea în cas de necesitate, și dâcă va găsi 
de cuviință, să concedeze ol d’a dreptul în
ființarea unor asemenea case, bine înțeles, 
în condițiunile și limitele legei de față.

Soluțiunea acesta, propusă da d. mi
nistru al financelor, comitetul a găsit'o 
bună și a admis’o, pentru-că pe de o parte 
lasă primăriilor facultatea de a înființa ele, 
cu beneficiul esclusiv al orașelor, case de 
împrumut pe amanet; ăr, pe de altă parte, 
dă posibilitatea de a se crea în condițiunl 
avantagiose nisce instituțiunl menite a 
aduce servicii reale deselor sărace și ne
voiașe și, în cașul când primăriile nu vor 
pută și nu vor găsi de cuviință a-le în
ființa cu fondurile comunale, atunci ele se 
vor pute oonceda de guvern.

Comitetul delegaților Senatului, luând 
în desbatere propunerile d-lui ministru de 
finanoe, le-a aprobat, și a ales raportor pe 
d. Nicolae Lămotescu. Proiectul de lege 
modificat răspunde la o necesitate absolută 
și încă din cele mai urgente, mai cu semă 
în România, unde cămătăria face ravage 
fbrte simțităre.

Concurs de lucru manual în 
Bucuresci.

Societatea sciențifică-literară „Ti
nerimea Română11 din Bucui’eacI va 
deschide Dumineca viitore, 30 Aprilie 
v. c , un concurs de lucru manual, 
care se va continua în tote Dumi
necile și sărbătorile, precum și Joia 
și Sâmbăta după prând, când nu se 
țin prelegeri. La acest concurs se 
vor primi numai elevi de naționa
litate română.

Scopurile concursului se arată 
mai pe larg în următorea circulară, 
ce a fost adresata directorilor și di- 
rectbrelor școlelor primare urbane 
și rurale:

Sunt 11 ani de când Societatea nos- 
tră, prin concursurile, ce ține în fiă-care an, 
încuragiâză, pe cât posibil, tinerele gene- 
rațiunl la muncă, oăci numai prin muncă 
pot deveni straturi puternice, cari să ri
dice la nivelul celorlalte națiuni civilisate 
națiunea română. Sub acest raport avem 
consciința împăcată, că ne-am făcut da
toria și suntem firm hotărîțl a continua să 
ni-o facem pănă la sfîrșit.

Decă sub raportul cultural, de câțl-va 
ani am făcut progrese însemnate, nu este 
tot așa sub raportul economic, în oare sun
tem ou totul înapoi. Industria manufactu- 
rală, mai cu semă, nu numai că nu a făcut 

nici un progres, der pare ohiar, că perda 
din ce în ce mai mult. Acâstă stare de 
lucruri ne îngrijesoe, și aoâsta cu drept cu
vânt, deorece industria manufacturală nu 
este numai un mijloc de îmbogățire, dâr 
și un element de desvoltare inteleotuală și 
politică; este mantia, ce învălue arta și 
sciiuța, legănul, în care s’au desvoltat li
bertățile și drepturile omului.

O îmbunătățire sub acest raport este 
absolut necesară, și ea va fi cu atât mai 
sigură, cu oât măsurile de îndreptare, oe 
se vor lua, vor începe chiar cu generațiile 
cele mai tinere. Etă pentru ce Societatea 
nbstră deschide pentru prima oră anul 
acesta și un concurs de lucru manual în
tre elevii și elevele învățământului primar 
urban și rural. A încuragia eserciarea lu
crului manual pe o scară cât de .întinsă, 
este scopul acestor concursuri.

Gonoursul lucrului manual se va țină 
în dina de 14 Mai a. o., orele 9 a. m. în 
locul șodlei comunale C. A. Roseti, Str. 
Clemenței, în același timp pentru băețl 
și fete.

Concursul va consta dintr’o lucrare 
din cele prevădute în programele ofioiale 
și pe cari șoolarii le-au învățat anul acesta. 
Lucrarea se va eseouta de școlari într’un 
timp determinat în fața unei oomisiuul spe
ciale. Materialul necesar se va da de So
cietate. Conourenții vor trebui să aducă 
numai unelte necesare (forfeol, ace, dege- 
tare, igliță, etc., după felul lucrărilor pre
vădute în programul fiă-oărei clase).

Esaminarea lucrărilor și desemnarea 
celor, cari se vor premia, se va face de o 
comisiune compusă de persdne speciale în 
acâstă materie.

Distribuirea premiilor se face tot la 
21 Mai a. c., în palatul Atheneului.

Aducendu-vă tote acestea la cunos- 
cință, am onbre a vă ruga, să puneți în 
vederea școlarilor din școla, ce conduceți 
ținerea concursului lucrului manual și a 
trimite, cel mai târdiu pănă la 30 Aprilie, 
lista nominală a celor ce vor să concureze, 
la adresa președintelui, Calea Viotoriei 
Nr. 110.

Președinte, Nicolae S. Dumitrescu. 
Secretar, O. I. Manolescu.

Scirî telegrafice.
viena, 7 Mai. Majestatea Sa mo- 

narcul adresă contelui Kâlnoky un 
autograf datat de erl, în care espri- 
mându-i cea mai deplină încredere, 
respinge primirea demisiunei lui Kalnoky.

NECROLOG. Văd. Amalia Nistor n. 
Crețiu a răposat în Blașiula3 Mai n. c. în 
anul al 63-lea al etății. O jălesc întristați! 
fii și fiice: Aloisiu Nistor, protopretor; 
Irina Bardoși n. Nistor; Iuliu Nistor revi- 
4or archidiecesan și Cornelia Deac, îm
preună cu alte numărose rudenii, — Fiă-i 
țărâna ușoră !

DiVERSE.
Scurt și precis. O dușmană a senti

mentalității este de sigur ființa frumbsă, 
care a scris d[Lle trecute următbrea epis
tolă unui birou de căsătorii din New-York: 
„Domnule! Iți fac cunoscut, că sunt vă
duvă, mamă a 13 copii, și că am avut trei 
bărbați, cari toți au murit în pace, fiă-care 
în feliul său. Am o moșiă mică și ași vrâ 
să-mi câștig un al 4-lea soț, dâoă ași da de 
un esemplar tînăr, căci un hering bătrân, 
încăpățînat și bursuflat, nu-mi trebue. Se 
prefer de aceia, cari se pricep la mulsul 
vacilor și la căratul gunoiului. D-ta capeți 
10 dolari comisiune, dâcă îmi trimețl un 
ștrengar potrivit".

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A. 
Mureșianu" în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

Proprietar: Dr, Aurei Mureșianu.
Redactor responsabil: fîregeriu
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Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.75
Renta de corone ung. 4% • • • 99.20
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 126.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 103,70
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.75
Renta de hârtie austr.......... 101.55
Renta de argint austr.......... 101.50
Renta de aur austr............... 127.75
LosurI din 1860 ......................... 158.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1087.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 462.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 401.22
NapoleondorI........................................ 9.69‘/2
Mărci imperiale germane . . . 59.75
London vista....................................122.30
Paris vista.................................. 48.47
Rente de corone austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 45.90

Cursul pieței brașov.
Din 7 Mai 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.65 Vend. 9.68 
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65 
Napoleon-d’orI Cump. 9.66 Vend. —.— 
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. —.—
Ruble rusesc! Cump.' —Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 59.40 Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. —.— Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina5°/0 —•— Vend. —.—

Nr. 358—1894.

Âvis!
Adunarea generală a cassei de 

economii „JULIAU, societate pe ac
țiuni în Alba-Julia, în adunarea din 
27 Martie 1895 a decis a 8B-a 
emisiune de acții.

De6re-ce în terminul statorit(30 
Martie, până 30 Aprilie 1895) nu 
s’au subscris 16te acțiile noue, 
așa terminul subscrierii s’au pro- 
lungit până în 30 Mai 1895.

Alba-Julia, în 6 Mai 1895.
Direcțiunea.

AnunciurI 
(înserțiani și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administraisunl. in casulu pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face nnai de multe-orl.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei."

Sz. 1699-1895 tlkvi.

Arveresi lihd-etmiayi kivoaat.
A bra8soi kir. torvenyszâk, mint telekkOuyvi hatâsâg, kOzhirre te- 

szi, hogy Barbu Măria vegrehajtatdnak Zacharie Irimie Gyorgy vegre- 
hajtâst szenvedO elleni vegrehajtăsi iigyeben a brassdi kir. torvenyszek 
(a brassâi kir. jărâsbirdsâg) teriileten lev<5 Brassâ vâros teriileten fekvfi 
a brassâi 3663 sz. tjkvben A + 4748 hrsz. alatt foglalt ingatlanra az 
ârverest 540 frt.-ban ezennel megâllapitott kikiăltâsi ărban elrendelte, 
es hogy a fennebb megjelQlt ingatlan az 1895 evi Junius h6 4-ik nap- 
jân delelOtt 9 orakor ezen kir. torvenyszâk tlkvi irodâjâban megtar- 
tando nyilvânos ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron al61 îs eladat- 
ni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârâuak 10°/0-ât 
vagyis 54 frt. keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 41. §-âban jel- 
zett, ârfolyammal szămitott es az 1881. evi November ho 1-en 3333. 
sz. alatt kelt igazsâgugyministeri rendelet 8. §-âban kijelcilt bvadekke- 
pes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. 
cz. 170. §-sa ertelmeben a bânatpenznek a birosăgnăl eloleges elhelye- 
zeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassâ, 1895. evi marcius b6 4-en.
A kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosăg.
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Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. .
luni. . .
anu .

X
3
6

12

Pe
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Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese .luni............................................
unu anu. .............................................

fi.
fi.
fi.
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20
40
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Pentru Austro-Ungaria:
ană......................................................
șese luni.................... .....
trei luni............................................

Pentru România șî străinătate:
ană..................................................................... 8 franci,
șese luni........................................................... 4 franci.
trei luni....................................... .2 franci.

2
1

il. -
fl. -

50 cr.
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Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lamuritd și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei/*

Sosirea si placarea IrmriloM îi Brașovn.
Sosirea trenuriloru în Brașovu:

I. Dela Pesta Ia Brașovd:
Trenulă de persona: 8 ore dimineța. 
Trenulă aocel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenulă mixta: 10 ore 25 minute sera. 
Tr. exp. Română : 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela București Ia Brașovu:
Trenula accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenula mixtă : 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 minute sdra. 
Tr. expr. Română : 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernesti la Brașovă.
Trenula mixtă: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenula mixtă: 1 6ră 44 min. după am' 
Trenulă mixtă: 0 6re 00 min. sera.

Dela Brașovă la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persdne: 3 6re 10 după am. 
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin.
Trenulu mixtă : 4 6re 50 min. dimin.

Plecarea trenuriloru din Bras.
I, Dela Brașovă la Pesta

Trenulu mi ;.tă. ore 8 min. dimineța. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenulă de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român: 10 <5re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la București:
Trenulu accel.: 4 ore 59 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenulu aocel.: 2 ore 19 min. după am.
Tr. expr. Română : 5 6re 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu Ia Zernesti:
Trenulă mixtă: 8 6re 35 min. diminâța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenulă mixtă: 0 ore 00 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovd.
Trenulă mixtă: 8 6re 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d. am 
Trenulă mixtă: 7 6re 20 min. sera.

(Este un proverb vechiu.)
Acești! proverb se potrivesce la stabilisnentul meu cel mare, care cumpără cantități 

mari de mărfuri; având cheltuieli puține potU vinde și eftin.
JStrîinpitnî’O Pentru mușterii privați gratis și franco. Caste cu mostre, cum 

IvlUOlI U Ca. 1.1 U nu s’a mai vedut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pertra îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocQ), și trăsuri. — Asortimentu forte hogatu de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, •'Ws ce 
nu-i pote oferă nici o concurență, Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele nece sare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
ăr n u sdrențe eftine, cari nu prețuescă nici câtă cusutulU croitoriului, să se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Brunn. (Mauctateru Austriei.)
Sepositu permanentă de postavuri peste ’/a niiltone florini.

r.'S'- Trimiterea numai cu ramburse.
fnunnnn cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 

xP Ifii'nSi n Stikarofsky'1 oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vândă 
UU lUlUIJUU. sui) njci 0 condiție marfă. 629,19—24.
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A. Mureșianu ISrașovffi, Terg-ulii lamina Mr. S®.
Acesta stabilimentu este prove(Jutti cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiindfr bine asortatu cu totu 
felulfl de caractere de litere din cele mai moderne 
este push în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

♦
i
i 
i 
t

♦
i
i
<

♦
♦ 
t 
t 
î 
*
I
<
♦

j
Y

Comandele eventuale se primescu în biuroulu 
tipografiei, Brașovu Tergufii Inului Nr. 30, eta- 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovii.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTO ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI pWodicz
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGAHTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Qowve/de,., in lolă măz/i/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE M0MENTARI.

c>-

p
t. 1

fi

Tipografia A. Mureș?anu, Brașov.


