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Crisa încă nu e aplanată.
Brașov, 26 Aprilie v. 1895 

întorsătura, ce a luat’o crisa 
provocată prin demisiunea contelui 
Kalnoky, apare, după scirile cele 
mai nouă, mai puțin favorabilă pen
tru ministru-președinte Banffy, de
cât cum voiesc să o presenteze ofi
cioșii unguri.

Adevărat este, că Majestatea Sa 
a esprimat dorința ca conflictul din
tre Kalnoky și Banffy se fiă aplanat 
printr’o înțelegere între denșii, și că 
în urma acăsta s’a și inițiat o ast
fel de înțelegere, der tratările nu s’au 
terminat, învoiala încă nu e per
fectă. Chiar și „Pester Lloyd“ se 
îndoiesce, că conflictul s’ar fi delă- 
turat pe deplin prin espunerile, ce 
le-a făcut Banffy alaltăerî în răspun
sul său la interpelația lui Apponyi.

Intr’un punct mai ales se vede, 
că Banffy n’a dobândit un resultat 
satisfăcător, adecă în punctul deli
cat al satisfacțiunei, ce anunțase prin 
organele sale cu atâta emfasă, că o 
va cere, amenințând, la cas când nu 
i-s’ar da, cu demisiunea cabinetului.

Ce-i drept, prin intervenirea îm- 
păciuitore a monarchului, Banffy n’a 
fost pus în posițiunea de a face us 
de rugarea de demisiune, ce-o avea 
în buzunar. Inse nu i-s’a dat oca- 
siune nici să-și valoreze proiectul 
de-a cere satisfacțiune. Ba se pare, 
că s’a tractat mai mult de aceea, 
ca se i-se dea lui Kalnoky satisfac- 
țiune și se se facă ast-fel posibilă 
rămânerea lui în post.

Acesta o dovedesce și împreju
rarea, că Majestatea Sa s’a grăbit, 
înainte de aplanarea definitivă, a re
tușa cererea de demisiune a lui Kal
noky cu cuvinte fbrte măgulitore pen
tru acesta, asigurându-1 de deplina 
sa încredere.

In ce consistă deră satisfacțiu- 
nea ce s’ar fi dat lui Banffy ? In 
aceea, că a fost autorisat de a pu

blica notele schimbate între el și 
Kalnoky în afacerea Agliardi? Insă 
aceste note pledâză mai mult pen
tru punctul de vedere al ministrului 
de esterne, decât al ministrului pre
ședinte, căci dovedesc, că Kalnoky 
a pus numai în vedere o eventuală 
intervenire la sântul scaun, der nu 
resultă din ele nici-decum, că a fă
cut deja acest pas, cum a susținut 
Banffy.

Se mai asigură, că Kalnoky a 
pretins chiar să se publice notele 
lui pentru ca însu-șî să fiă justificat. 
Unde rămâne atunci justificarea lui 
Banffy?

Punctul cel mai delicat al în- 
tregei afaceri este însă viitorea ati
tudine a contelui Kalnoky, care, 
precum se vede, nu va mai stărui 
pe lângă demisiunea sa. Va trimete 
el ore la Roma nota fulminantă ce
rută de guvernul unguresc, ori nu? 
„Pester Lloyd“ se îndoesce, că Banffy 
ar fi primit garanțiile necesare cu 
privire la acăsta Și bine face, căci 
precum s’anunță din Viena Kalnoky 
nu numai, că nu se gândesce a ini
ția acțiunea răsboinică anunțată 
înainte de vreme și fără temeiu de 
ministru-președinte unguresc, ci caută 
chiar a se împăca cu nunciul papal 
și a-1 liniști asupra cuprinsului no
telor sale, în cari vorbesce de lipsa 
de tact a nunciului.

Decă se va adeveri acesta, atunci 
nu mai încape îndoâlă, că fidele ca
binetului Banffy sunt numărate și 
că va trebui să se retragă, deși pdte 
sub alt pretext, ca să nu apară, că 
a căfiut sub presiunea ministeriului 
de esterne.

Vom vede ce va mai urma după 
ce se va reîntdree Majestatea Sa din 
călătoria, ce a întreprins’o in Dal
mația. Atunci va trebui se se cla
rifice, decă este permis guvernu
lui unguresc de a face declarațiunl 
unilaterale în cestiuni ce ating po
litica esteriără a monarchiei și decă 

pentru afaceri interiăre unguresc! 
ministeriul de esterne va înceta să 
fiă un „tribunal de suprarevisiune“, 
cum pretinde Banffy cu ai săi, ori 
că se va păstra stabilitatea de pană 
acuma în conducerea politicei este- 
riore a monarchiei și guvernul un 
gureșe va fi ținut a nu face de ca 
pul său nici un pas. care îi pdte 
prejudeca. cum pretinde cor.rele Kal
noky cu amicii săi

Conflictul KaSnoky-Banffy.
Conflictul Kălnoky-Bănffy preo

cupă fiilnic pressa din monarchiă și 
cercurile politice din statele dualiste. 
In privința acâsta „Budapesti Hirlap'1, 
ce am primit adl, aduce amănunte 
forte interesante asupra originei și 
desvoltărei ulteridre a conflictului, 
amănunte, ce credem de interes a-le 
reasuma aici:

Asupra interpelației lui Terânyi s’au 
consultat mai întâia Banffy, Goloman Tisza 
și contele Albin Osâky, stabilind textul in
terpelației în consiliul de miniștri. Lucrul 
s’a pregătit oa o surprindere, ceea ce a și 
fost, de-orece și ministrului de esterne ’i s’a 
avisat numai posibilitatea interpelațiunei, 
âr nu și răspunsul, ce are să i-se dea. Obi
ceiul de a-se comunica cu ministrul preșe
dinte astfel de declarațiunl, a fost călcat 
de rendul acesta. In Viena nunciul a avut 
mai întâiă scire despre respunsul lui Bânffy 
la interpelația. Nunciul a rămas forte sur
prins și a alergat îndată la contele Kăl- 
noky, ca să câră lămuriri. Der acesta n’avea 
niol o cunosoință despre lucru, și și-a es
primat marea mirare. Nu scia nimic nici 
monarchul, de-dreoe Kâlnoky considera 
schimbarea de note ca fiind în stadiul în
ceperii, și prin urmare n’a aflat de nece
sar a face raport Majestății Sale.

Efectul, ce l’a produs deci declarația 
Ini Bânffy, a fost consternator în Viena, 
producând agitațiă și în diplomația es- 
ternă.

E luoru notorie, că a doua di Kâl- 
noky și-a dat dimisia, și în 3 Maiă a pu

blicat cunosoutul comunicat în „Pol. Corru 
E greu a-se stabili, că ore comunicatul 
fost’a arătat înainte Majestății Sale; se fiice 
însă, că proposiția din urmă, care cuprin
dea dimisia lui Kâlnoky, a eliminat'o mo
narchul.

Bânffy, în urma comunicatului, a că
lătorit imediat la Viena, unde a petrecut 
fiilele de 4 și 5 MaiO, El a mers în Viena 
ca să-și câră satistactiă dela monarch, pen
tru vătămarea, ce ’i s’a făcut, pe care dâcă 
n’o va primi, va da dimisia întregului oa- 
binet. înainte însă de-a fi primit în au
diență s’au urmat tratări dese și vii între 
Kalnoky și Josika, al oăror resultat este, 
că Bânffy nu și-a dat dimisia. In cercurile 
politice se aștâptă resolvarea definitivă a 
conflictului numai după reîntârcerea Ma- 
jestății Sale din Pola.

*
Interesant este acum se vedem 

cum s’a resolvat acest conflict nu
mai în mod provisor :

Din depeșa nostră de ieri s’a putut 
vede, că Majestatea Sa n’a primit dimisia 
lui Kâlnoky, și i-a esprimat tot-odată cea 
mai deplină încredere-, âr din depeșa de alal- 
tăerl, datată din Budapesta 6 Maitt, se vede, 
că br. Bânffy a primit antorisarea, său mai 
bine fiis porunca, de a da cetire în parlament 
notelor schimbate între el și Kâlnoky. Pu
blicarea acestor note a pretins’o însuși Kâl- 
noky și Bânffy se retrăgea la început, în 
urmă însă s’a învoit la cetirea lor, pe 
lângă aprobarea consiliului de miniștri. Kâl- 
Eoky, — cum se susține — a pretins pu
blicarea acestor note în parlamentul ungu
resc, din causă, ca întrâgă diplomația și 
publicul să aibă deplină și genuină ounos- 
cință asupra punctului de vedere luat 
de el. Acesta întemplându-se, „jPoZ. Corru 
va publica o nouă declarația.

Acesta este modul prin care, la do
rința monarchului, conflictul s’a resolvat 
astfel, ca amândoi consilierii săi să rămână 
la postul lor.

*
Dăm acum un scurt resumat 

despre ședința dela 6 Maiu a dietei 
ungurescl în care Bânffy a „luminat“

FOILETONUL „GAZ. TRANS.«

Constance.
De Marg......

In limba lui Beranger, însă cu graiul 
lui Petraroa, mi-ar plăce să-ți vorbesc ție, 
mioă Constance, căci totă dorința ta este 
de a aufii, împreună cu murmurul mării, 
cânteoul:

„Sul mare lucica 
L’astro d’argenio“.

Când vorbesc ou tine, ori gândesc la 
tine, n’o pot face nici odată fără ca cre
dința mea să nu-mi spună, că viâța nu este 
decât numai din întâmplări. Ce împrejurări 
estra-ordinare au făout, ca ale ndstre căi să 
se unâscă! Ce eventualitate neînsemnată 
a trebuit, ca sortea nâstră să ne conducă 
în aceeași direcțiune! Der de câte-orl mă 
uimesc eu, că o fii, o oră, un moment une
ori pote fi causa tuturor fiilelor vieții; că 
un cuvânt, care sboră eu ușurință de pe 
buzele nostre, altora pdte să fiă fatal; că 
o privire, oe o scăpăm din ochi, pdte e pri
ma trâptă spre o înălțime uriașe, la care 
putem ajunge fără soirea și voința nostră 
și numai pe basa oredințil și încrederii.

Dâr eu vorbesc acuma numai despre 
mine, căci am vădut de-atâtea-orl schimbă
rile miraculdse ale vieții, încât une-orlmai 
că m’a sguduit în hotărîrile mele acel gră
unte de nisip, oare a fost oausa, ca cum
păna să apese într’o parte.

Odată un grăunte de nisip, altă-dată 
o lacrimă. De unde vine, din ce s’a născut: 
cine ar întreba? Schimbă, ne oonduce sor
tea, ne aruncă în drâpta său în stânga, ne 
învață a A fericiți, său a suferi.

Așa trebue să fiă totuși Constauce, că 
iubirea, care o prădezl pentru mine, n’a 
destinat’o numai pe seina mea acea putere, 
care judecă asupra nostră, ci și pentru ini
ma ta bună, căci altfel eu n’așl merita-o. 
Nu-țl voifl uita nicl-odată pietatea ou oare 
păzescl tu memoria ființei, a cărei inimă 
bună afil nu e decât pulbere. Tu ești aceea, 
care-o deplângi cu mine și-i cercetezi mor
mântul ; tu mă însoțescl pe căile lungi și 
liniștite, cari ne conduc la ea, ca să ne ru
găm pentru liniștea ei. Nimic nu pdte să 
ștergă din inima mea acâsta, deși une-orl 
ași dori singurătatea, n’așl voi ca chiar și 
numai t.u să-mi fi martor și să citescl gân
dirile de pe fața mea. Insă mie ’ml este de 
ajuns o clipă, ca să privesc în ochii tăi și 

să înțeleg, că în marele infinit și tu pri- 
vescl doritdre după un punct și cauți cru
cea pe care s’o poți săruta, ca și mine. Și 
atunol cred, că nu tu pe mine, ci eu te 
conduo pe tine, și sufletele ndstre peregri- 
nâză triste pe aceeași cale.

Este ceva, oe-așl dori să-ți spun, ce 
mi-ar plăcâ să înțelegi, oa apoi săpându-o 
în inima ta, se n’o uiți nici când. Nu privi 
de astă-dată în mod recriminator spre mine ; 
eu nu-țl vorbesc despre nimic alt oeva, de
cât despre inima ta, despre acea inimă, în 
care sunt convins — mai mult ca ori și oine 
— că se află numele meu.

Tu ai trăit cu ceva mai mult, decât 
mine; sortea ta, raporturile vieții tale te-au 
învățat pdte mai mult, decât pe mine. Tu 
trebue să sci, că în viâță este depus tim
brul pe tot oe e pământesc; că și în iubire 
numai o parte se înalță peste ce-i eoomun ; că 
unde pătrunde gândul și ajunge inima: numai 
pe jumătate afli ceea ce cauți. Celelalte sunt 
numai materiă brută, din care lipsesce sufle
tul lui Dumnedeu. Căci dâcă nu ar fi așa, 
atunci lumea ar fi o operă grandiosă a. două 
inimi împreunate, atunci totalitatea oredin- 
ței nostre, deliriul sentimentelor ndstre ne-ar 
duce într’o lume nouă, unde n’ain oundsce 

nimic din aoea luptă, oe o portă aici sin- 
guratecile inimi pentru sine cu sine.

Cunosc inima omenâscă și este în 
mine o simțire bolnăviciosă, der supra-fină, 
oare une-orl îmi prevestesce totul, în mod 
miraculos. Sciu, că escesele sufletului meu 
unda se lovesc în surîs și unde mai aflu, 
afară de tine, iubire adevărată. Tu mă res- 
fețl, mă temi și-mi dorescl inimă nedes
părțită.

Privesce în jur, fi atentă la ce-țl 
ajunge privirea. Vefil, că într’un pământ 
răsar mii de flori și că o singură rază lu- 
cesce asupra tuturora. Și chiar și atunci, 
când n’ar fi în tine alt-ceva, ce m’ar atrage, 
decât iubirea, chiar și atunci ar trebui să 
simți lumina, ce se refractă prin sufletul meu, 
care întrâgă este a ta, fiind-că din inima 
ta se varsă asupra-mi!

Nu crede, că orl-oe splendore orbesoe, 
dâcă-i privescl în față, că ceea ce în esta- 
sul ei îșl crează inima, n’ar suferi lângă 
sine, pe lângă idol, și pe altcineva.

Dâcă ai umblat pănă la fine prin școla 
vieții; dâcă ai ostenit pe drumul, pe unde 
în suflet cu atâtea idealisme ne-am sciut 
însufleți numai de ideale; dâcă ai sciut să 
te entusiasmezl de oeea ce inima ta a ținut 
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opinia publică asupra conflictului, 
dând cetire și notelor din cestiune:

Ședința s’a deschis abia la IP/2 ore 
a. m., ținându-se înainte un consiliu de 
miniștri în care au luat parte toți membrii 
cabinetului, afară de Josika; au mai parti
cipat apoi Coloman Tisza, Coloman Szâll, 
contele Albin Gsăky, Al. Wekerle, D. Szilâ- 
gyi și Max. Falk. In consiliul acesta s’a 
desbătut raportul ministrului-președinte. „Bu
dapest Hirlap“ spune, că ar fi fost vorba 
și despre aceea, ca 6re cabinetul-Bânffy să 
primâscă soluțiunea din Viena, ori să pună 
cestiunea cabinetului și să provâce imediat 
crisa. Modalitatea din urmă n’au putut’o 
alege, dedrece s’ar fi opus dorinței es- 
prese a Majestății Sale. S’au învoit dâră la 
o declarațiă, pe care Bânffy s’o facă în le
gătură cu cetirea notelor și în care să se 
susțină autoritatea guvernului și punctul 
de vedere al acestuia, esprimat la 1 MaiQ, 
față cu Roma.

Acăsta s’a și ftout în vorbirea, cu care 
a introdus și a sfirșit oetirea notelor, și 
care, cum am cjis, culmină în declarațiu- 
nea, că guvernul îșl susține neschimbat punc
tul său de vedere în afacerea călătoriei nun- 
ciului Agliardi.

Nota lui Bânffy adresată lui Kâlnoky 
cjice, că se pote întâmpla forte ușor, ca 
călătoria nunoiului papal prin Ungaria să 
dea ansă la o interpelația. In cașul acesta 
ar fi bine a-se răspunde imediat interpela
ției. Insă fiind-că vrâ s’o facă în înțelegere 
cu ministrul de esterne, acesta l’ar deo- 
bliga forte mult, dâoă i-ar comunica păre
rile înțelepte. Și anume: de-oparte consi
derația, ce este a-se avă față de St. Scaun, 
de altă parte raporturile escepționale ale 
Ungariei și apărarea punctului de vedere, 
în virtutea căruia mw se pote permite nici 
unei puteri esterne dreptul de-a se amesteca in 
afacerile interne ale Ungariei.

Nota lui Kâlnoky desvoltă pe larg 
vederile ministrului față de interpelația 
din cestiune. Kâlnoky spune lui Bânffy, că 
el nu e lămurit pe deplin asupra faptelor 
prin cari nunoiul ar fi depășit marginile 
competenței sale, și mai ales nu pote să-i 
dea un răspuns categoric pănă ce nu vede 
textul interpelației. In privința airestecului 
nunoiului în afacerile interne ale Ungariei, 
Kâlnoky crede, că Bânffy este mai bine 
orientat și pote mai ușor să esprime o ju
decată, decât densul, care nu pre se laudă 
cu cunoscerea raporturilor interne ale 
Ungariei. 1-se pare însă, că din partea nun
ei ului s’a făout o netactică, ce meiită repro
bare, prin aceea, că nu s’a mulțumit de-a 
visita pe capii bisericesc!, cari l’au învitat, 
ci punând-se în contradicere cu înaintașii 
săi, a ținut vorbiri și alocuțiuni publice față 
de politica guvernului. La acesta a dat pote 
ansă primirea, ce i-a făcut’o clerul și par
tida catolioă. In tot cașul ar fi fost de 
datoria lui, ca seu să-și amâne călătoria 

mare și sfânt, atunci vei înțelege estremul 
în care mi-se pierde sufletul: când el îșl 
aduce aminte. Căci — tu soi mai bine — 
iubirea unui mormânt tăout m’a învățat să 
adorez părul alb, și amintirea acelor doi 
ochi adânc așecjațl, mă urmăresc pretutin- 
denea. Este, că adese-orl viâța mă chiamă. 
Mă chiamă, mă amăgesce și eu merg. Pri
virea aceea mă urmăresce pretutindenea, 
strălucirea umbrită a acelor doi ochi îmi 
arată, că încătrău să umblu. Când ajung 
în răspântii, o, de câte-orl răsună plângă
tor în inima mea numele ei: mamă! Și 
când n’o văd mai mult înaintea mea, mă 
duc s’o caut. Inima, calea mă duc într’a- 
colo, pe unde mă urmăresce privirea ta 
plângătore. Și tu nici nu gândescl, ce mă 
duce, ce mă alungă înainte! Pote acela, 
care liniștesoe furtuna, care trimite sorele 
spre odihnă, său care arată pasării călătdre 
o patrie nouă.... Nu sciu, este magnet ceea 
ce mă atrage ; bucurie, ce nu pot nega; 
mângăere, care mă vindecă ou durerea. 
Numai pentru-că nu înțelegi acesta, tu nu 
o temi pentru alt cine-va! Ea însă isvo- 
resce din sufletul meu, mă încălcjesce și 
mă bineouvântă, oăol tot ce este adevărat 
și real se imprimă în suflet, care înzadar 

pretimpurie, său să se asigure, că întreți
nerea lui în Ungaria nu va provoca nea
junsuri politice. Totodată — încheiă Kâl
noky — sunt gata, întru cât guvernul ma
ghiar o află de lipsă, a ridica, prin ambasa
dorul c. și reg., recriminațiunî înaintea Scau
nului din Roma contra pășirei hotărit fără 
tact a nunciului, care este acomodată nu
mai de-a mări iritația în Ungaria.

După cetirea acestor note, contele 
Apponyi a luat cuvântul, supunând la o 
aspră critică procederea lui Bânffy. Apponyi 
impută ministrului-președinte, că n’a lămu
rit de loc audiența, ce-au avut'o la Majes- 
tatea Sa cei doi miniștri. A condamnat pe 
Kâlnoky și n’a cruțat niol pe Agliardi.

Ministrul-președinte Bânffy răspun- 
cjendu-i dise, că el a apărat autoritatea și 
demnitatea guvernului.*

Socialiștii-creștinI din parlamentul 
central did Viena, în frunte cu prințul 
Lichtenstein, au adresat guvernului o inter
pelația cu privire la nota lui Kâlnoky, adre
sată lui Bânffy. In motivarea interpelației 
se dice, că nota acesta încurcă și mai mult 
raporturile monarohiei austre-ungare față 
de Sf. Scaun și ea cuprinde aserțiuni, cari 
nu pot fi primite de nici un catolic ade
vărat. Intrăbă deci, că autentică este, ori 
nu acestă notă; că publicatu-s’a ea cu 
soirea și învoirea lui Kâlnoky, și dâcă da, 
atunol, ce are de gând să facă guvernul 
central, ca să rectifice acâstă vătămare?

*
Corespondentul din Roma a lui „Lo- 

kalanzeiger^ din Viena, comunică acestei 
foi o convorbire, ce a avut’o cu un înalt 
funcționar bisericesc din Roma, care i-a 
declarat, că Vaticanul nici pe departe nu 
se gândesce a rechiăma pe nunciul Agliardi, 
după ce guvernul maghiar n’a dovedit pănă 
acum prin nimic, că Agliardi s’ar fi ames
tecat în afacerile interne ale Ungariei. Pro
cederea lui Bânffy se opune orl-căror obi
ceiuri diplomatice. Vaticanul nu va re
chiăma pe Agliardi nici chiar în cașul, 
când ar fi cause concrete.

CRONICA POLITICĂ.
— 26 Aprilie.

In cercurile bine informate din Sofia 
se afirmă, că Țarul s’a esprimat cătră Zan- 
kov cumcă o împăcare cu Bulgaria ar fi 
posibilă numai cu următorele condițiunl: 
1) Prințul, princesa și prințul-moștenitor 
să se boteze după ritul ortodox; 2) Zan- 
kov să fiă ministru-președinte; 3) Ministru 
de resbel să fiă numit un general rusesc ; 
și 4) Toți șefii de regimente să fiă oficerl 
ruși.

*
Ambasadorul japones din Paris în- 

cunosciințâ în 5 1. o. pe ministrul de es
terne francos, Hanotaux, că Japonia, as’

se luptă în oontra. De ce dâr ași voi eu 
să mă lupt?

Rîde, însenineze-se dâr fața ta, mică 
Constance, când privirea oohilor noștri se 
întâmpină împrumutat, și nu-țl întdree ou 
îndârjire capul tău buclat, deoă vrâu să te 
fac a înțelege, că poesia vieții mele este 
tocmai aceea de ce tu — nepriceput’o — 
ești geldsă.

Și așa epoca în care trăim omdră din noi 
orl-ce idealism ; să nu-i dăm dâr și noi ajutor.

Viâța ne răpesce visurile; în loc de 
ideale, ea ne dă materialism; în loc de în
credere, îndoială și în loc de credință, 
sciință ; și dâcă și nouă ne revine ceva din 
spiritul real al epocei nostre, să nu alun
găm dela noi totul, ce ne-a rămas din tre- 
out, chiar nici atunci, decă mult timp nu 
vedem decât umbră, căci umbra cea mai 
întunecată o aruncă lumina cea mai viuă.

Cine scie nu este dre împlinirea sorții 
nostre aceea pentru ce voim să ne tragem 
la răspundere pe noi înșine ? înzadar atunci. 
Eu doră ți-am spus deja, că așa trebue să 
fiă, că întâmplarea nu este decât sclava 
sorții, care pedepsesce înainte de a păcătui 
și binecuvânta, decă am binecuvântat.

H. 

cultând de sfaturile prietenesol ale Franciei, 
Germaniei și Rusiei, renunță la ocuparea 
peninsulei Liao-Tung și a portului Arthur, 
— Flotele străine sunt adunate la Chefoo. 
Flota rusdscă constă din 8 vapdre, inclu
sive 3 torpilori. Se aștâptă încă mai multe 
bastimente. Mai departe se află tot acolo 
un vapor engles, unul american, unul fran
cos și două vapdre germane.

Asasinii libertății.
Sub acest titlu clarul „Parlamen- 

tăr“ din Viena publică un articol de 
fond de următorul conținut:

Când în anul 1848 Slavii dela Sud 
îșl scoseră săbiile libertății naționale con
tra asuprirei magh are, când Românii și 
Slovacii îșl părăsiră casa și masa, pentru 
de a-șl apăra viâța, când în fine să intro
duse absolutismul, spre a decapita liberta- 
tatea popdrelor: esista o justificare pentru 
aceste fapte volnice, după cari imediat 
urmă asuprirea tuturora. Croații și Sârbii 
nu erau îndatorați a plăti cu sclăvia lor 
libertatea maghiară; Românii și Sârbii erau 
îndreptățiți de-a tracta pe tiranul îmbrăcat 
în mantaua constituționalismului chiar așa, 
ca și pe fratele său în absolutismul gol, și 
absolutismul era îndreptățit să se încuibe 
acolo, unde libertatea era eserciată în mOd 
atât de nedemn. Dor erau fapte concrete, 
ca uciderea dignitarilor prinoiarl, și detro
narea dinastiei la Dobrițin, cari justificau 
ori ce procedere a absolutismului. Ce însă 
nu se putu juskfioa, a fost abusul de li
bertate din partea unei seminții, care credea 
că are dreptul, să întrebuințeze pe tdte 
celelalte naționalități în folosul său. Ma
ghiarii sugrumară în anul 1848 liberte tea 
constituțională și națională a popdrelor aus- 
triace, prin despotismul lor național. Leul 
deșteptat mirosi la Raba și în alte părți 
sânge, și ou tote că puse piciorul pe gâtul 
maghiarismului, totuși nu se sătura de el. 
Furcile rdicate și gldnțele pușcate însă 
nici decum nu făcură mai vrednic de li
bertate pe acel popor, care prin deșertă
ciunea lui națională ne arunca în oel mai 
vitreg absolutism de cjeoe ani.

Șcdla politioianilor panmaghiarl, care 
în 1848 dicta, spre groza tuturor na
ționalităților de sub cordna sântului Ștefan, 
din Pesta și Dobrițin. astăcjl conduce re
gimul din Pesta și luptă cu tote mijlocele 
absolutismului parlamentar în contra în- 
dreptărei spre bine a poporului său propriu, 
contra postulatelor oelorlalte naționalități 
și contra libertății tuturor celorlalte popore 
ale acestui stat. E timpul să se deștepte 
omenii. Evenimentele săptămânei din urmă, 
atitudinea Maghiarilor luată oontra biseri- 
cei, procederea neconstituțională și despo
tică a aoestora, adminutrațiunea desolată, 
provocarea de incidente revoluționare ohiar 
și cu ooasiunea alegerilor: tote aceste 
fac pe partida conducătdre din Ungaria 
matură de un al doilea 1849, și poporele 
Austriei, fără deosebire de naționalitate, 
adecă Germani, Români, Slavi dela Sud 
și Nord, trebue să cumpănâscă, că ore 
unde le duce prepotența, intoleranța și 
mania de domniă maghiară, că ce le costă 
libertatea constituțională a seminției ma
ghiare, ce le aduce și ce le oferă pe 
viitor.

Adânc rușinată, națiunea germană, — 
care în antagonismul său față ou Siavii, este 
gata la orl-ce umilire din partea Maghia
rilor — ar trebui să recunoscă, că nu e în 
stare a resista curentului elementului ma
ghiar, și că subscrie totul, ce i-se po- 
runcesce.

După-ce numitul tjiar vorbesce 
despre modul de procedere al Ma
ghiarilor față cu Slavii dela Sud și 
față cu celelalte naționalități în
cheiă astfel:

Marea crisă austriacă încă nu e fi
nită, dâr îndesuela ofensătore a maghiaris
mului dă luptei o nouă formă. In solidari
tate cu tote elementele dincoce și dincolo 
de Leitha, trebue să respingem atacurile. 
Paotul ungar dela 1867 în mâaa bărbaților 
regimului maghiar este un necontenit pe
ricol pentru libertatea țărilor vestice, peri- 

clitâză interesele nbstre materiale, amenință 
libertățile nostre constituționale și folosesce 
oele mai detestabile mijldoe pentru supri
marea vieței de partid austriaca.

S3IRSLE ȘILEI.
— 26 Aprilie.

7 Main. In amintirea acestei îQ
care înainte cu un an s’a început procesul 
Memorandului, damele române din Brașov, 
voind să salute pe întemnițații noștri po
litici dela Seghedin și Vaț printr’o tele
gramă, der având în vedere, că asemeni 
telegrame, în urma măsurilor de restric- 
țiune luate în timpul din urmă, nu mai 
pot ajunge la destinațiă, au hotărît să co
munice prin cjiarul nostru salutarea lor:

„ Salutându-vă cu iubire, in (țiua memo
rabilă de acțl, ne reamintim cu bucuriă 
demna și înălțătârea declarațiune, ce ați 
făcut'o înaintea tribunalului din Clușiu, și 
vi dorim din suflet sănătate și inimă veselă, 
ca se puteți străbate cu nestrămutată bar- 
bățiă «filele de suferință, ce ve mai stau 
înainte.

Damele române din Brașov. 
-O’

Mari incendiuri în comitatul Albei 
de jos. Dumineoa și Lunia trecută s’au 
ivit în acest comitat trei focuri mari, că
rora au cădut jertfă peste o sută de fa
milii, dintre cari multe au ajuns la sapă 
de lemn. In 5 Aprilie au ars în Ighiu 5 
case cu t6te clădirile economice din jur. 
In aceeași di au ars în Cricău 60 de case, 
împreună cu tote edifioiile din jur. Au ars 
și multe vite, galițe etc., așa că aprope 
jumătate comuna este nimicită. Luni di- 
mineța s’a iscat un foc mare în Pajida 
de lângă Aiud, unde au ars vre-o 40—50 
de case cu nutrețul, grajdurile și tot ce 
era pe lângă ele. Asigurat n’a fost aprope 
nimenea. Tot« aceste trei comune sunt locuite 
de Români.

—o —
Ținerea congresului național biseri

cesc. Scirea, reprodusă de noi în numărul 
de erl, o confirmă și „Telegraful Român“ 
din Sibiiu, care scrie în numărul său de 
adl: „Precum suntem informați, Maj. Sa 
a încuviințat ținerea congresului nostru na
țional bisericesc pe (țiua de 7 (19) Maiu 
a. c.u.

—o—
Un llomân împușcat de finanți. Sâm

băta trecută a fost împușcat, pe hotarul 
Zârnescilor, locuitorul român Ioan T. Co- 
jenelu, din comuna Măgura, rămânend ime
diat mort. Ucigașul este un finanț unguresc 
dela Zernescl. Cașul, după cum ni-se co
munică, s’a petrecut ast-fel: I. T. Cojenelu, 
un bărbat în etate de 27 ani, însoțit de un 
băiat de 17 ani, se reîntoroea peste munți 
dela Rucăr, în România, cu scopul de-a 
veni acasă. In comuna Peștera însă a fost 
întâmpinat de nisce finanți ungurescl, cari 
pe cuvânt, că ar fi adus cu sine din Ro
mânia o ploscă cu țuică fără a fi vămuită, 
îl luară atât pe el, cât și pe băiatul și-l 
escortară prin Valea-Jiții spre Zârnescl. 
Când au ajuns însă în hotarul Zernesoilor, 
în looul așa numit „Pe riua, Românul, 
fiind-oă apucase să trecă înainte cu vre-o 
10 pași, a fost împușcat din partea unui 
finanț, fără nici un scrupul, pe cuvânt, că 
ar fi voit să fugă. Acâsta s’a înternplat «fiua 
mare, pe la 2 dre p. m. Românul a rămas 
imediat mort. Imormentarea lui s’a făcut 
erl. Contra finanțului ucigaș s’a făcut ară
tare la autorități. — Pentru ce 6re tot nu
mai cu Românii se întâmplă ast-fel de ca
șuri, âr Săcuii și cu Ciangăii, cari și ei 
fao clilnic aceeași cale, nu seim să se fi în
tâmplat un singur oas?

—o—
Delegftținnile austro-ungare, după cum 

anunță „O. E.u, nu vor fi amânate din 
causa conflictului între Kâlnoky și Bânffy, 
ci dinpotrivă se fac tdte pregătirile pen- 
tru-ca delegațiunile să se deschidă la tim
pul fixat.

Erăși o volniciă. Din Rosenberg (Ro- 
zsahegy) se anunță, oă Slavii de acolo au 
voit să arangieze în 5 1. c. o representa- 
țiune teatrală de diletanțl, viceșpanul 
însă interzise ținerea representațiunei pe 
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motiv, că s’ar înscena agitațiuni naționale 
ou acea ocasiune.

—o—
Esploratorul polului nordic, Iuliu de 

Payer, a ținut și aici în Brașov, în sala de 
•concerte, alaltăsâră o interesantă prelegere. 
Turneul său de prelegeri are de scop de 
a deștepta interesul marelui public din mo- 
narchiă pentru noua espedițiă, ce-o plă- 
nuesce. Despre aoâstă espedițiă, care ar fi 
să pornesoă dela Hamburg, la 15 Iunie 
1896, pentru esplorarea Groenlandei nord- 
ostice, a vorbit mai întâiu. După planul, 
ce și-l’a făcut, espedițiă acâsta va oosta 
•la vr’o 500,000 florini și va ave mai mult 
un scop artistic, decât geografic, vrând a 
da, cu ajutorul unor pictori, fotografi etc. 
probați, o icdnă fidelă a ținuturilor arctice, 
oari, <jise el, nu sunt așa de monotone, 
cum se crede de comun, acoperite numai 
de ghiață și zăpadă, ci ofer un tablou 
variat și forte interesant al naturei, oare 
nu este lipsită nici de vegetațiune. In par
tea a doua a prelegerii sale, d-1 de Payer 
a desoris viața ce au dus’o în țările arctioe 
esploratorii, când ou espedițiunea germană 
și espedițiunea austriacă „Tegetthof44, la 
care a luat parte, arătând mai ales cum 
se făoeau călătoriile ou săniile, venătorele 
contra urșilor și rosmarilor și amintind un 
șir de aventuri din oele mai interesante. 
HI vorbi și despre schimbările climatice, 
despre frigul oel mare, ce domnesce în re
giunile arctice și cum trebue să se apere 
emul contra lui, și în fine desorie oatastrofa 
corăbiei „Tăgetthof“, arătând oum fu îm
presurată de ghiață, oum au căutat să-o 
■elibereze, lucrând aprope o jumătate de an 
să depărteze ghiața, tăiându-o cu ferăstraele, 
și oum nu li a succes totuși să-o scape și 
au părăsit’o înaintând cu săniile mereu 
pănă ce dădură de-o corabiă rusâscă, care 
i-a scăpat. Terminând, conferențiarul a es- 
primat din nou dorința, oa întreprinderea 
sa să fiă sprijinită. El fu viu aplaudat de 
niimărosul public.

— o—
Scole de stat. In adunarea munici

pală a comitatului Cianad s’a ivit cjiLL 
acestea o viuă discuțiă asupra propunerii 
■comisiunei administrative cu privire la tre
cerea tuturor scdlelor poporale în mâna 
statului. Plebanul catolic din Foldeak a 
•fost contra propunerei din motive religio- 
nare. Deputatul Justh a apărat propunerea, 
recomandând primirea ei din punct de ve
dere a statului maghiar (sic!) Propunerea 
a fost primită.

—o —
Din Macedonia. Se anunță, că scâlele 

românescl din Macedonia încep a se sus
trage de sub influența inspectorului școlar, 
d-1 Mărgărit. PoporațiuDea a hotărît să dea 
conducerea scdlelor unei eforii după obi
ceiul tradițional. Eforia alâsă de popula- 
-țiune a fost aprobată de guvernul Sulta
nului. Eforia a Inaugurat instalarea în un 
nou local al liceului din Monastir (Bitolia) 
în 4iua de 26 Martie, cu o deosebită so
lemnitate.

— o—
Mortea unui bărbat ilustru. Alaltăerl 

a murit în Geneva renumitul medic, na
turalist și scriitor Carol Vogt, născ. la 
1817; dela 1835 se ocupa cu studii anato
mice și fisiologice; publică diferite scrieri 
.geologice; dela 1847 profesor univ. la Gies
sen; a escelat în adunările naționale ger
mane, ca orator de frunte; la 1852 a fost 
numit profesor la Geneva și ales în con
siliul național elvețian. Este unul dintre 
anteluptătorii materialismului și ai Darwi- 
nismului. La 1861 conduse espedițiunea la 
■Cap de Nord. A scris forte multe opuri 
privitore la sciințele naturale.

—“O —

Din Dobrogea. Cetim în „Sentinela 
Dobrogei“: Tot malul drept al Dunărei, 
aparținând județului Constanța, este inun
dat de apele Dunărei. Sămănăturile din 
acâstă parte sunt distruse prin inundațiune. 
Doi economi de vite dela Cogarcea, voind 
să trecă Dunărea cu două mii oi, au fost 
luațl de curentul apei. Oile au pierit tâte, 
•ciobanii însă și economii de vite, din fericire 
au putut să fiă scăpațl.

— o—

0 carte de corespondența, scrisă acum 
sunt opt ani, s’a îmânat în 30 1. tr. adre
satului în Budapesta. Ea a fost espedată 
în 16 Ianuarie 1888 din Moșocz, și în răs
timpul de opt ani a călătorit aprope prin 
întrâga lume, locuită de omeni.

Invâțâmentiil rural în Komânîa.
Cetim în „Timpul44 de ieri:
Ministerul instrucțiunii publice a dat 

la lumină 4'lele acestea o luorare statistică 
din cele mai importante: Recensământul 
copiilor in verstă de șcdlă în comunele 
rurale.

Datorită sîrguitorului sub-director al 
învățământului primar și normal primar, 
d. Frederic Dame, lucrarea aoâsta, prima 
complectă în țâra nâstră, ne dă tâte ele
mentele chestiunii așa de grele și de com
plicate a învățământului la sate și merită 
fără îndoâlă o recensiune desvoltată; ne
putând face acâsta pentru moment, ne vom 
mulțumi să relevăm la acest loc câte-va 
date din consoiințiosa lucrare a d-lui Damă, 
atrăgând asupra ei atențiunea tuturor ace
lora, cari se interesâză de cultura poporu
lui român.

După recensământul din 1894, avem 
în oomunele rurale din tâtă țâra 634,342 
oopii în vârstă de șcdlă: 350,507 băețl și 
283,835 fete.

însoriși astă4l în școlele sătescl, din 
tâtă acâstă sumă, sunt numai 186,403 copii: 
154,896 băețl și 31,507 fete. N’au fost dâr 
însoriși 333,473 de oopii. Și trebue să se 
mai ție în sâmă că, chiar din cei înscriși, 
abia 5O°/0 frecuentâză regulat școla.

Aoeste câte-va cifre ne dau, în în
tregul lui, problemul învățământului rural.

Care e prioina, sâu mai bine, cari 
sunt pricinile acestei desnădăjduitâre stări 
de lucruri?

S’au dat în vremuri fel de fel de răs
punsuri la acâstă întrebare; un răspuns 
mulțumitor nu putea să ni-1 dea însă, de 
cât o cercetare statistică inteligent oondusă. 
Subdirectorul învățământului piimar a sciut 
să facă acâstă cercetare și a isbutit să 
adune tdte elementele pentru resolvarea 
chestiunii. Volumul tipărit de ministerul 
instrucțiunii e în privința acâsta o comdră 
de informațiunl.

Mai întâiu, din cei 634,342 copii în 
verstă do șcdlă, 114,466 locuesc ori în co
mune în cari nu e de loc șcdlă, ori în sate 
dela cari, pănă la cea mai apropiată șcdlă, 
e o distanță mai mare de 3 kilometri. Cu 
ori câtă bună-voință, aoeștl 114,466 copii 
nu sunt în posițiune să învețe carte.

Avem totuși un număr mare de copii, 
.519,876, oari locuesc în sate înzestrate cu 
școli sâu în apropiere de șcdlă. Cum se 
face, că din aceștia numai 186,403 sunt 
înscriși ?

Răspunsul ni-1 dă numai de cât lu
crarea d-lui Damâ: în școlele nostre rurale 
nu e loc, astă4l, de cât pentru 180,000 de 
copii; s’au înscris deci cu aprope 6.500 
copii mai mult, de cât sunt locuri în șco- 
lele eeistente.

Cifrele aoestea scot din discuțiune, 
în mod definitiv, părerea împărtășită de 
mulțl, că țăranul ar fi refractar instrucțiu
nii. Dâcă din 634,342 de copii se găseso 
înscriși numai 186,403, pricina e, că suntem 
înoă fârte departe d’a ave numărul tre
buitor de școle.

La pacea de8a Sămonoseks.
Despăgubirea, pe care China e înda

torată a-o plăti Japoniei, după cum se 
scie, represintă suma de 200.000.000 taelî. 
Este acum întrebarea ce și cât e un tael? 
In China prețul argintului se hotăresce 
după greutate. Un tael conține 508.5 grame 
de argint curat, deol în relitate are prețul 
de 1 fl. 80 cr. Astfel deci despăgubirea de 
resbel se urcă la 360.000.000 fl. Insă pre
țul argintului se va urca mai sus pănă 
atunci, când suma va fi plătită. China, în 
comparațiă cu India, a importat în cești 
4ece ani din urmă puțin argint, probabil 
nu mai mult ca 90.000.000 fl., pe când 
în India s’au impoptat 720,000.000. Din 
causa acâsta China va fi silită să se în

drepte oătră piețele europene, pentru de-a 
aduna argintul necesar.

Se nasce acum întrebarea, cum va 
plăti China argintul ? Cu tâte că ea este o 
țâră agricolă, totuși esportul de orez, grâu 
și tâte celelalte cereale, afară de mazăre și 
fasole, este oprit. Esportul de teă dela 
1880 încâoe a scă4ut fârte mult, âr espor- 
tnl de mătase, cu tote că s’a urcat, totuși 
pe departe nu ajunge pentru de-a cumpăra 
sume mari de argint.

Mai rămâne a se soi, ce pote oferi 
China în auK După cât se scie, în China 
astă4l nu esistă mine de aur, și culesul 
sâu spălatul aurului de prin apele dela 
granițele Siberiei, este de mică importanță. 
Aurul se pote aduna din două isvâre. Cel 
d’intâi este San Francisco și Australia, de 
unde îl aduc Chinezii, cari se întoro în 
patriă, âr al doilea este aurul adunat pe 
ascuns de Chinezii cei bogați. Dâcă din 
isvârele .acestea va ajunge aurul, cu care se 
va plăti despăgubirea, să circulezeîn Europa 
și în Stalele Unite, atunci ambele oontinente 
vor trage folos din el și atât prețul argin
tului cât și al aurului se va urca în mod 
considerabil.

Sciri telegrafice.
Pola, 8 Maiu. Majestatea Sa a 

fost primit de-o mulțime mare în 
mod entusiastic. La vorbirea prima
rului monarchul a răspuns îu limba 
italiană asigurând orașul de grația 
sa. „Continuați14, cjise, „ca și pănă 
acuma activitatea vostră condusă de 
sentimente sincere austriaco în in
teresul comun44. Cuvintele aceste 
fură salutate cu strigări nesfârșite

SCIRI ULTIME.
Viena, 7 Maiu. Contele Kâlnoky 

a făcut o visită nunciului Agliardi 
eri^înainte de amâcjb comunicându-i 
nota, ce a trimis’o lui Bânffy. Con
tele Kâlnoky s’a scusat tot-odată 
pentru espresiunile necruțătore, ce 
cuprinde nota lui față de persona 
nunciului, că aceste espre-
siuni le-a întrebuințat pe basa notei 
ministrului președinte Bănffy, care 
a presentat amestecul nunciului pa
pal în afacerile din Ungaria în ast
fel de mod, încât el a fost silit a 
crede lucru ca deja dovedit. S’a con
vins înse, că atitudinea nunciului în 
Ungaria na putut da ansă ministrului 
președinte maghiar, de-a se înfierbânta 
așa de tare. In fine contele Kalnoky 
declară, că guvernul austro-ungar nu in- 
tenționeză a face nici un fel de reclama- 
țiune în Roma. Declarațiunile aceste 
ale lui Kâlnoky au satisfăcut pe 
Agliardi și din parte-i privesce de în
cheiat incidentul între ministrul de es- 
terne și S. Scaun.

Viena, 7 Maiu. Ediția de sera a 
lui „N. W. T.“ (ție©) că mai este și 
o a treia notă, pe care guvernul un
guresc- a adresat’o lui Kalnoky și 
în care cel dintâi, la dorința espresă 
a celui de al doilea, comunică cu
prinsul convorbire! dintre ministrul 
de culte Wlassics și nunciul Agliardi. 
In nota acesta se spune, că Msgre 
Agliardi n’a tăinuit de loc, că Vati
canul n’are dorință mai ferbinte, de
cât ca se se disolve parlamentul ungar, 
în care nu vede representanța popo
rului, ci mai mult o hegemonia a unei 
minorități, er în locul acestui parla
ment se se compună altul, în care 
se fiă representat adevăratul popor. 
Nunciul a declarat mai departe și a 
pretins în formă categorică, ca scau
nele episcop esci greco-catolice se fiă ocu
pate de astfel de persone, cari posed 
deplina încredere a bisericei, fără a se 
lua în considerare în ce raport stau acele 
persone cu guvernul și cu partida dom
nitor e. Prin aceste declarațiuni nun
ciul Agliardi a esercitat un amestec 
așa de adenc în afacerile interne ale 

Ungariei, încât rapdrtele despre acesta 
au produs cea mai mare impresiune 
la Curte și la oficiul de esterne.

NECROLOG. Clemente Istrate, can- 
celist judecătoresc, oa soț; Petru Mureșianu 
Șireganul cil soția Maria născ. Rusu ca 
părinți; precum și număroșl consângeni ca 
inima frântă de durere aduc la cunoscință, 
cumcă neuitata lor soțiă și fiioă, Laura Ve- 
turia! Istrate născută Mureșianu, cunoscuta 
oulegătâre de poesii poporale române din 
Ardeal, după un morb repentin și-a dat 
blândul suflet în manile Creatorului Sâm
bătă la 4 Maia st. n. 1895 la 9 ore sâra 
în al 27-leu an al etății și 10 luni al feri
citei căsătorii. Osămintele decedatei s’au 
așe4at spre eternă odihnă după ritul bise
ricei gr. cat. Luni în 6 MaiQ st. n., în oi- 
miteriul gr. cat. din Năsăud. Fiă-i țărîna 
ușâră și memoria eternă!

DIVERSE.
Rubinstein si femeile. William Stein

way povestesce despre o judecată carac
teristică a lui Rubinstein, adusă asupra 
femeilor. „Femeile44, 4ise Rubinstein, „niol- 
odată să nu se facă artiste. Nu au adevă
rata iubire și alipire cătră artă. Da, o sciu 
sigur, că pe un pianist se vin două-4ecl de 
pianiste, și esperiența propriă m’a învățat, 
că ele înveță mai repede, mai cu diligință 
și că posed mai mult sentiment și mai multă 
intuițiune artistică, decât noi bărbații, însă 
— de-odată, âcă vine un cavaler cu mustețe 
frumose, și ori oare dintre artistele nostre 
e gata să-și jertfâscă ou drag arta pentru 
mustețe“. La acestea Steinway observă, oă 
Rubinstein esprimâ acâstă judecată chiar 
în 4iua, când eleva lui favorită — se lo
godi cu un oficer ruseso.

Napoleon III și elaquerii. Antonie 
Proust povestesce următârea anecdotă din 
1861, când în Paris de prima dată se dădu, 
sub auspiciile împăratului Napoleon III, re- 
presentațiunea operei wagneriane „Tann- 
hăuser“, oare după trei luni dispăru de pe 
repertor. Ministrul conte Walewski era atât 
de firm convins despre reușita strălucită a 
operei, încât demandâ direotorului de teatru, 
să nu permită să funoționeze elaquerii, 
adeoă omenii puși anume, oa să aplaudeze. 
„Bine“ 4*se acesta, „dâr Escelența Vostră, 
să-mi permită, oa să vă trimit pe șeful cla- 
querilor14. Șeful aplaudătorilor obligați și 
plătiți apăru înaintea contelui, oare repetă, 
că serviciile aceluia în sâra amintită sunt 
de prisos. „O întrebare, Escelență! Cineva 
aplauda pe împăratul, când va apărâ în 
loge?u întrebă șeful claquerilor. Se dădfl 
ordin, ca elaquerii să funcționeze.

Literatură,
Lumea Ilustrată. Prin aoâsta onor, 

cetitori sunt rugați a cere, fiă la librărie, 
fiă la un colportor, să li-se arate broșura 
I-a a revistei Lzimea Ihistrată anul al III— 
lea, și în cas de a o găsi pe plao, să bine- 
voiâsoă sâu s’o cumpere cu numărul, sâu 
să se aboneze. Prețul broșurei este un leu, 
un nr. 50 bani. După mărturisirile chiar 
ale publicului, Lumea Ilustrată, prin cuprin
sul ei literar forte bogat și variat și ese- 
cuția ei elegantă și extra-ordinar de lu- 
xâsă, este o revistă cât se pâte de intere
santă, așa oă chiar și personele, cari nu 
cheltuesc niol-odată bani pentru o carte, o 
fao totuși eu plăcere pentru Lumea Ilustra
tă. Tot-d’odată atragem atențiunea cetitori
lor asupra prâ interesantului roman Uci- 
gașa, de Cari Emil Franzos, și rugăm a se 
cere la librării cum și la colportori speci
ali un nr. de probă. In localitățile unde 
nu se află în deposit Lumea Ilustrată, ama
torii sunt rugați a ne înainta 1 leu în 
mărci poștale, și imediat vor primi un nu
măr de probă (1 broșură nr. 1 și nr. 2).

Administrațiunea revistei Lumea Ilustrată, 
BuourescI, Hotel de Franca.

Proprietar: Or. Aurei Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregorîu iSaîcr.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fl. 3.35 p. ZTlef. — japaneftfdje, djine* 
fîfcfye etc. in ben neueften Deffiins unb (far- 
ben, fomie fdjroarje, roeifje unb farbige 
Henneherg-Seide von 55 fr. bis 
fl. 1^.65 p. 2Het. — glatt, geffreift, farricrf, 
gemuffert, Damafte etc. (ca 2^0 verfdp @ual. 
unb 2000 nerfcbib. ^arben, Befflns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZRuffer 
umgebenb. Boppeltes Briefpotto nad) bet 
Sdjroeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), Zurich.

Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.—
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.20
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4*/2% • 126.— 
Impr. cki). fer. ung. în arg'nt41/2°/0 103.75
Oblig, caii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.60
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.75
Renta de hârtie austr..............101.35
Renta de argint austr..............101.35
Renta de aur austr...................123.75
LosurI din 1860 ......................... 158.—
Acții de ale Băncei austro ungarS. 1086.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 461.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 401.20
NapoleondorI.................................. 9.70
Mărci imperiale germane . . . 59.72*/2
London vista....................................122.35
Paris vista.................................. 48.47
Rente de corone austr. 4%. • • 101.45
Note italiene.................................. 45.90

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Mai 1895.

Bancnote rom. Gamp. 9.65 Vend. 9.68
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orl Gump. 9.66 Vend. —.—
Galbeni Onmp. 5.70 Vend. -.-
Ruble rusescl Gump. —.— Vend. —.—
Mărci germane Gump. 59.40 Vend. —.—
Lire turnesol Cump. —.— Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 —.— Vend. —.—

Anunț de esarendare.
Cassa de economii „FURNICAR 

societate pe acțiuni, esarendeză cu 
1 Iulie 1895, Apoteca cu firma 
„Hygaea11, proprietatea sa cu drept 
real din orașul Făgăraș pe durată 
de 5 ani sub următorele condițiunî:

Oferentul e dator a documenta, 
că eBte magistru de farmacie și are 
dreptul de a administra singur o 
apotecă publică în patria nostră.

Reflectanții au a ascerne, cel 
mult pănă inclusive 5 Iunie 1895 la 
subsemnata direcțiune, ofertul lor pro- 
vecfut cu vadiul de 10°/0 dela suma 
oferită minimală de fi. 2000 v. a. 
(Doue mii fl.) ca arendă anuaiă.

Arendatorul este dator, la lua
rea în primire a Apotecei, a depune 
o cauțiune de 2500 ti. v. a. (Două 
mii cinci sute fl. v. a) în numerar 
seu hârtii de valore.

Apoteca respectivă este situată 
în piața orașului provecțută cu tbte 
întocmirile și localitățile corăspun- 
(țetore, avend un reviriment anual 
(Umsatz) de 10,000 fl.

Orașul Făgăraș, ca reședință a 
Comitatului, este Emporiul principal, 
are 6000 locuitori, mai multe șc61e 
confesionale, școlă de stat și comer
ciale, garnisonă militară și de honvecji, 
direcțiune de bunuri erariale, 6 me
dici practici civili și 2 militari, trei 
târguri de țeră și trei târguri de săp
tămână bine cercetate, stațiune de 
cale ferată, judecătorie cercuală și 
cărți funduare.

Arendatorul pote ave în aceeași 
cassă, în care e așezată apoteca și 
locuința privată mai mare seu mai 
mică pe lângă chirie separată.

„Furnica44,
Cassă de economii, societate pe 

Nr. 699. 1— acțiuni în Făgăraș.

©000000000000003
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Am onorea a recomanda onor, 

public bogatul meu asortiment cu 
^3 BE BTapiserie

ce am deschis
în Strada Porții Nr. 60, etagiul II.

Invit on. Domne a me visita și 
a lua în vedere obiectele.

Cu totă stima

Louise Kurtz,
Nr. 698 1—3 din Viena.

©OOOOOOOCJOOCXXX»

PUBLICAȚIE
Se deschide a XVIII

LOTERIA DE STAT REG. UNG. CU SCOP FILANTROPIC,
al cărei venit curat conform înaltei hotărîrl a Măiestății Sale apost. c. r. este 
astfel a se împărți: cu a decea parte din venitul curat ce se speră a obține: 
Spital de copii săraci din Pesta; Reuniunea Femeilor din Buda; fondul ce 
se va crea spre ajutorarea veduvelor și orfanilor de funcționari lipsite de mij- 
loce; Mensa academica; Asilul copiilor orfani din Trei-scaune; Institutul surdo- 
muților din Clușiu; școla de surdo-muț din Arad; Orfelinatu Maria din Fiumn. 
Cu a doua-decea parte: Institutul Ranold de educație; Spitalu general din Nagy- 
Mihâly; Reuniunea Crucea albă, și Pensionatu damelor englese din Budapesta.

Câștigurile slabiiite an total cu 33S9,
Conform următorului plan de joc fac 160,000 fl., și adecă:

1 câștig principal de fl. 60,000 5 2 câștiguri ă . . . fl. 2000
1 n 7) 77 77 15,000 câ 

vjjD
4 77 7? * * • D 1000

1 n 77 77 77 10.000 20 77 77 * • 77 500
1 n 77 77 77 5,000 a

08 50 77 n • • 77 100
1 n 77 77 77 4,000 pO 200 77 77 ’ * ‘ 77 50
1 n 77 77 77 3,000 d.r-t 3000 77 77 * * * 77 10

Tragerea se face irevocabil la 26 Iunie 1895. — Un los costă 2 fl.
LosurI se capătă: La direcția loteriei Budapesta (Poșta o fie. vamal 

principal), la tote oficiile de loteriă, sare și dare, la cele mai multe oficii poș
tale, la Mercur Viena, și la debitanții de losurl însărcinați cu vencjarea lor în 
tote orașele și localitățile mai însemnate.

Budapesta, 17 Ianuarie 1895.
Birecția loteriei reg. ung.

Giro-Conto
la bazica
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Binele de caissă dela 8—1

„ALBINA»
INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOVâ

Cec-Conto 
la, postă
Nr. 505.

...C

[PMSCS depuneri spre fructificare JB ligii iV’lo 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOltffl polițe comerciale Cil 5V^
MOrîâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU fj0'^

Mile credite în cont corrent
f T w

(HM împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6° oj
■pm șl vindo și talii fle valore

ipm cujoiiB, swiffl
jn cu celii mai nnnnnn dnln nfnntn nnmniin1

cnmpă șl râie i
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

rusei i
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i A O A MTT’VTT? bABONAMENTE

„GAZETA TAHSILVAHIEP

X
Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni . 
șese luni. . ,
unu anu .

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

3
6

12

fl.
fl.
fl.

X
Pe 
Pe
Pe

10
20
40

fr. 
fr. 
fr.

Abonamente la numerele cn JMa de Duminecă.
X 
X 
X 
X
X 
X.

UUUljJUlU uxvc&uu. pxuyu uupunu U.U11L UlUulU 1 UIUUUU j

în modulă celă TripnnnQ-ni ni nlnfi pe piețele din țâră și 
UlObLUuZd mai culantă llluduijdl 1 ui Jjldll streinătate, 

osBcuta iii raislB — Însărcinări in tara 
lllClliriffl magazine și locuri libere de depou, PoriX 

său straila &»ării JVr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

llllițțl flțipp in calitatea sa ca representanță principală a so- nfnntn 
{JlllllUUlIU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UlUl Iu 

neutru asigurări je râiă XrAS? Sf’■parti-
Onorabileloru administrațium de fonduri și p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°,o ale „Albinei" 
ale căi’oru eujiewe se rescumperă semestrulu fără nici o 

«Setragei-e, și cari se află de vemfnre în cursul dilei a bursei 
«Sin Kuilagiesta, în piese «ie .500, flOOO și 3000 «Ie cor«»ne. 
CoinpnrSndA cursurile și produsuIA celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea eu totu «Ireptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" ie 5°|o 
suntîî m«!s relativii cele mai ieftine și toto«Iată mai 
productive «lin efectele cotate Ia bursa «lin SSuiIapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina" e garantată 
prin valorea celti puținu întreită a ipoteceloră pe ba> a cărora 
se esmitii, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
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Pe 
Pe
Pe

>
2
1

fi. -
fi. -

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu. .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu........................................................... S franci,
șese luni........................................... . 4 franci,
trei luni...................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușoru și mai repede prin

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei.44

Orele de cassă dela 8—L @®@

(mssrpuii și reclame)
Suntâ a se adresa subscrise, 

admînistratissni. 9n casufiâ pu

blicării unui asiunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtă publicarea 
se face mai de multe-orî.

Âdmiiiistrațiunea 
„Gazeta Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșîanu, iBrașov.


