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Ce facem?
(Articul final).

Membrii comitetului partea cea 
mai mare întemnițați, prin ordine 
ministeriale funcționarea comitetului 
și a partidului nostru național in
terzisă, regimul polițienesc și de 
spionagiu introdus pretutindeni pe 
unde se găsesc Români, prigoniri pe 
tdte cărările, terorism în culme...

Acesta este situația după pro
cesul Memorandului.

Și noi ce facem și ce întreprin
dem, ca se înfruntăm periculele ei?

Plângem mereu pe întemnițați 
și privim cu mânile încrucișate la 
evoluțiunile Ziaristice ale celor, cari 
pretind a fi monopolisat nu numai 
încrederea comitetului întemnițat, 
dâră și dreptul esclusiv de a vorbi 
și de a lucra în numele națiunei, 
fără de a-o mai întreba și fără de-a 
ave mandat dela ea.

Națiunea pote fi liniștită, căci 
are un organ „acreditat14, care în- 
grijesce de tdte și prepară marile 
„acțiuni41 viitore. Ce ne mai trebue 
partid, organisațiă, disciplină, clu
buri și conferențe, când avem cine 
se stea de vorbă cu d’alde Jeszen- 
szky, cine se confereze și se pună 
la cale lucrurile cu d’alde Zichy, 
cine să încheie alianțe și să ne re- 
presenteze în întru și în afară?

In starea tristă și desolată, în 
care a ajuns partidul nostru națio
nal, nu pote fi nimic mai comod 
pentru acești dmenl, decât a se as
cunde la spatele „comitetului întem
nițat14 și a pretinde, că tot ce fac 
este făcut cu consimțământul lui, 
ca și când întemnițații, chiar de ar 
voi, ar mai fi în stare se înrîurescă 
asupra mersului lucrurilor.

Puțin le pasă, dâcă prin acestă 
tactică folosesc ori strică mai mult 
causei partidului, decă ușureză seu 

agraveză mai mult posițiunea întem- 
nițaților înși-și. Ajunge, că ea* le 
servesce ca mijloc pentru a-șl afișa 
înaintea opiniunei publice calitatea 
de unici și indispensabili depositarî 
ai sentimentului public și ai încre- 
derei naționale.

întemnițații au fost hârțuiți pană 
și în certele și intrigele cele mai pe- 
cătdse, ațîțate de acești omeni. Sub 
firma întemnițaților au purtat ei cu 
invective personale, cu suspiționările 
și calumniările cele mai nefundate 
și ticăldse, o campaniă desperată 
spre a discredita tdte elementele in
dependente din sînul partidului, spre 
a paralisa conlucrarea fiarelor na
ționale și concentrarea forțelor ndstre.

Simțindu-se într’o posițiă ne
controlabilă, ei n’au ținut semă nici 
de admoniările ndstre, nici de cele 
ale comitetului însu-șl, cum avurăm 
ocasiune a ne convinge din cașul de 
flagrantă călcare a bunei cuviințe și 
a disciplinei față cu președintele în
temnițat. Și-au construit formula, că 
representă vocea „comitetului întem
nițat și a omenilor, cari obosesc pen
tru ducerea mai departe a lucrării 
lui14, și merg orbiș înainte pe calea 
prăpăstidsă, pe care au apucat.

Ii favoriseză și împrejurarea 
tristă, că Sibiiul, sediul comitetului, 
este cuibul intrigelor pecătdse, ce 
se țes de un lung șir de ani în sînul 
nostru și sunt fătul pasiunilor per
sonale, ce bântuie a^i cu o forță, 
care se măresce în proporțiă cu slă
birea luptei nostre din timpul din 
urmă.

Ast-fel pentru a monopolisa tdtă 
conducerea în interesul elicei lor, 
aceste elemente s’au străduit să pa- 
raliseze ori-ce încercare de organi- 
sare seriosă în lupta ndstră consti
tuțională și în mod sistematic au 
răcit acel control, pe care o opi- 
niune publică trâză și consciă de 
demnitatea națională trebue să-l esor- 

cite făr’ de nici o considerațiă și 
fără de milă față cu aceia, cari se 
presentă ca conducători ai națiunei, 
mai ales atunci, când aceștia fac 
esperimente peste esperimente, cari 
de cari mai ciudate, și se jdcă de-a 
mâța orbă cu cele mai mari și mai 
grave cestiunl în detrimentul și cu 
compromisiunea causei.

Pănă când tot așa? Pănă când 
să mai tolerăm acestă anarchică 
stare de lucruri în mijlocul nostru?

Pe aripile însuflețirei naționale, 
fructul unei munce necurmate și 
plină de jertfe și abnegațiune a trei 
generații, s’a ridicat causa ndstră, 
cu tdte lovirile și persecuțiunile, ori 
tocmai prin aceste, la o cestiune 
generală la noi și peste Carpați, ba 
a început prin interesul, ce l’a deș
teptat și în străinătate, se ia un ca
racter internațional; procesul Me
morandului, inaugurat cu-o manifes- 
tațiă atât de impuitdre a consciinței 
naționale din partea țărănime! nds
tre, a deșteptat și mai mult interesul 
și simpatiile lumei culte pentru causa 
ndstră. Și etă că prin incapacitatea 
unor omeni, cari fără mandat dela 
națiune s’au încumetat a lua în mână 
frânele conducerei partidului, nu 
numai am fost aduși acolo, încât 
suntem în pericul a pierde tot câștigul 
moral, dobândit cu atâtea jertfe, 
ci am lăsat ca dușmanii causei nds
tre se ne încunjure c’un brâu de 
fer, fără de a face pănă acuma 
nici cea mai mică încercare de a’l 
sparge.

Cumcă o astfel de stare de lu
cruri nu mai e permis să dăinuâscă 
nici un minut, decă este ca causa 
ndstră să nu sufere cea mai gravă 
înfrângere, trebue să fiă clar și în
vederat pentru fiă-cine, care are simț 
și pricepere.

Este cea mai imperiosă și ur
gentă necesitate să se restabilescă 
cu o c|i ma-i înainte disciplina sdrun- 

cinată în sînnl partidului nostru, 
precum și echilibrul între forțele, de 
cari dispune, și să se începă lucra
rea de apărare și de salvare a or- 
ganisației lui, fără de care conti
nuarea luptei ndstre legale și con
stituționale este cu neputință.

Am vecjut din cele premerse ce 
facem în timpurile critice de față 
pentru a paralisa lovirile și persecu
țiunile contrarilor neamului nostru. 
Cu cestiunea ardentă ce trebue se 
facem ca se scăpăm de situațiunea 
desolată de acți, ne vom ocupa în- 
tr’un deosebit articul.

Instalarea noului Metropolit. Din 
Blașiu ni-se scrie, că eri a sosit 
acolo însciințarea oficiosă, că insta
larea Escelenței Sale noului Metro
polit, Dr. Victor Mihalyi de Apsa, se 
va face în 26 Mai n. c. Scaunul apos
tolic va fi representat la instalare 
prin I. P. S. S. Mihail Pavel, episco
pul Oradiei-mari. Representant al 
guvernului încă nu se scie cine va 
fi. Scirea, ni-se spune, a produs în 
Blașiu mare bucuriă.

C r i s a.
Crisa continuă încă a preocupa cer

curile politice și diaristica din monarchiă. 
Se lățesc ZU11’0 diferite versiuni și păreri 
în formă concretă, pentru ca a doua se 
cadă o ploiă de desmiuțirl.

Așa s’a întâmplat și cu versiunea des
pre rechiămare nunciului Agliardi. Îndo
iala, ce s’a esprimat din diferite părți asu
pra acestei soiri aduse de „Pester Lloydu, 
a avut temeiu, căci cuma însăși Cancelaria 
telegrafică cesaro și reg. din Viena desminte 
în mod categoric acâstă soire. Dâr o des
minte însăși oficiosă „FrcndenblatF, be chiar 
și nunciul Agliadi într’o telegramă adresată 
contelui Geza Szapâry. Etă cuprinsul aces
tei telegrame.

„Tote publicațiunile despre recliiămarea 
mea în Roma sunt neadevăruri iendențiose. 
Evenimentele din filele din urmă au întărit
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capitala Chinei.

Daspre Peking stă scris în geografii, 
că este „Londra14 Chinei și că are șese mi- 
lione de locuitori. Lumea din afară însă scie 
fdrte puțin despre obiceiurile locuitorilor și 
despre viața socială din Peking.

Se Zice, de pildă, despre clima aces
tui mare oraș, că timp de șâse luni căl
dura e tropică, și mult se miră cei ce cred 
acâsta. Rătăcesc însă. In Peking tocmai așa 
este iârnă, ca și la noi, iârnă, care în pri
vința frigului semenă cu iernile din țările 
nordice. Frigul ține de pe la mijlocul lui 
Noemvre pănă la finea lui Martie, tocmai 
așa ca sub cerul ordinar al Europei.

Iarna din Peking o folosesc „gigerli14 
mandarini de frunte și patinâză, ca și la 
noi. Pănă acum erau cunoscute numai pa
tinele de lemn de moda veche; în iarna 
trecută însă un comerciant întreprinzător a 
comandat halifax și acum damele ohineze 
se rogă cătră „Budha Halifax11 pentru ghiață 
luciâsă și netedă. Pe lacurile din jurul Pe- 
kingului e viâță forte viuă iarna. Au și o 
galeriă de patinat după modelul „Pole du 
Nord14 din Paris, unde după amedile senine 

de iernă îșl petrece high-life-ul din Peking. 
Cam pe la anul nou cade și nea și 

Pekingienii obicînuesc săniatul; sportul 
acesta însă nu e tocmai așa de desvoltat, ca 
patinatul, de-orece zăpada ține numai câte 
3—4 (fii0- Când însă fac plimbări cu sănii, 
ei desvoltă o nespus de mare pompă. Sania 
câte-unui mandarin bogat plătesce comori. 
Caii sunt acoperițl cu piei de tigri și ha
murile sunt împodobite cu diamante veri
tabile. Visitiul-cazac este îmbrăcat în caf
tan de catifea, și mandarinul, care șâde îd 
saniă e învălit în blană, ce plătesce cât o 
moșiă mai de-a doua mână.

Cu atât mai rău însă îi merge în China 
olasei sărace în timp de iarnă. Omenii săraci 
se susțin prin muncă grea și amară. Stradele 
uriașei capitale sunt indesuite de diminâța 
pănă sera cu omeni, cari se ocupă și pri
mesc ori ce fel de lucru. Se îmbie a duce 
calibahcurl, a tăia lemne, a duce apă din 
isvorăle calde; se angajâză servitori provi- 
sorii, bucătari, ba cel ce scie puțin să scrie 
îșl ia un scaun, șede pe el, îșl pune o masă 
înainte-i, îșl desface cortul deasupra ca
pului, și se îmbie a scrie epistole, contracte 
și alte astfel de lucrări scripturistice.

Cel mai bine o au birjarii, cari ocupă 
cu trăsurile lor cele 16 porțl ale Pekin- 

gului. Sunt nisce trăsuri mici caracteristice, 
cu două rote, asămănându-se troicelor 
de pe la noi, cari duc posta dela o loca
litate la alta, și cari erau în modă încă pe 
timpul înțeleptului împărat Confucius. Man
darinii nu pre foloseso aceste trăsuri de 
chirie, și cel ce n’are trăsura lui, umblă că
lare pe stradele orașului.

Pe cal se află o șea de lemn înaltă 
și asouțită, și călărețul chinez șarjând pe cal 
are aspeotul, ca și când și-ar fi pus picio- 
reh' pe umeri.

Pe stradele Pekingului de altfel se 
pot vede și o mulțime de catâri, forte 
scumpi, de soiu nobil. Mulțl chinezi prefer 
a călări mai bine pe catâri, decât pe caii, 
cari, Zeu, nu prea au formă frumosă.

Chinezul și Japonezul nu se ridică cu 
trupul în șea; el șâde ca împlântat în ea 
și se lasă a fi scuturat de cal, neiăcend nici 
o mișcare, ca un sac de făină!

In China sunt terra incognita drumu
rile de țâră. Decă ogașia drumului este 
forte adâncă, ori calea e gronțurosă tare, 
așa încât și sufletul îl scote călătorului, 
atunci birjarul mână simplu pe calea late
rală, în care cas are necesitate de cunos- 
cințe topografice forte bune, căci altfel dă 
în bălți, a căror adâncime fără fund l’ar 

înghiți cu cai ou tot. Pentru un europân 
aceste călătorii sunt înfîorătore, căci ori 
trăsura îl scutură de morte, ori îl ame
nință pericolul de a-se potopi în vre-o 
mocirlă.

Interesantă este așa numita tabără- 
mongolă, care-șl petrece Zilele afară de zi
durile Pekingului. Acești semi-sălbateol sunt 
iarna transportorii cărnei pentru uriașul 
oraș. Ei transportă în stare înghețată tot 
felul de carne în oraș. Carnea este de obi- 
ceiu bună, sunt însă cașuri, că ea adese-orl 
capătă miros de cămilă, pe spatele căreia se 
transportă timp mai îndelungat. Europenii 
n’o pot mânca de loc. Acest miros de că
milă este atât de intensiv, încât nu pote 
fi depărtat nici prin fierbere, niol prin 
frigere.

Intre Mongol și Mandju este o sin
gură deosebire. Mandju se spală cel puțin 
odată în an, Mongolul nici odată.

Mongolii au venit odinidră în număr 
de mai multe sute călări, ca să apere Pe- 
kingul și să mântuâscă tronul de bălaur, 
contra poftei de cucerire a vecinului japo
nez. Ca soldați, ei sunt forte buni, însă nu
mai în privința ouragiului personal, oăcl 
alt-fel sunt lipsiți de orl-oe inteligență. Ei 
nici odată n’au putut fi instruațl în armele
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și mai mult posiția mea, a tât în Roma, căi și 
la Burg.u

Va să dică o păcătosă scornitură a 
fost comunicatul lui „Pester Lloyd" despre 
rechiămarea nunciului, scornitură făcută eu 
scop, de-a faoe opiniă publică pentru gu
vern, tocmai în cjitele, când oamera mag
naților desbătea asupra proiectelor biseri- 
cescl. Apucătura aoâsta s’a făcut pote și 
cu scop, de-a salva posiția lui Bânffy față 
ou interpelațiile lui Helfy și Ugron.

Acum din nou altă apucătură. „Neue 
Freie Presseu, diar, ce stă în serviciul gu
vernului unguresc, susține cu obstinațiă 
soirea, că contele Kălnoky șl-a dat dimisia, 
motivându-o cu aceea, că ar fi primejdios 
pentru monarchiă, dâoă ministrul de es- 
terne ar cădâ în delegațiunî. Monarchul a 
recunoscut — c|ice_so — corectitatea argu- 
mentațiunei, însă n’a primit încă formal 
dimisia lui Kâlnoky; se crede însă, că a- 
câsta s’ar întâmpla peste câte-va dile.

Din Viena se anunță, că oontele 
Golucliovszki Agenor a sosit alaltaierl di- 
mineță din Lemberg la Viena. Se dice, că 
Golucliovszki a fost chiămat de Kâlnoky, 
la dorința monarchului. Chiămarea aoâsta 
se aduoe în legătură ou dimisia lui Kâlnoky 
dimisiă combătută, ca neadevărată, din di
ferite părți.

De altfel br. Bânffy a tuns'o erășl 
cătră Viena, ca să-și msi încerce odată 
norocul. Pănă ieri n’a fost primit încă de 
Majestatea Sa, se crede însă, că acll v’a 
fi primit și că se va reîntorce cu față ve
selă dela Curtea împărătâscă. Se dice, că 
br. Josika a pregătit calea pentru Bânffy, 
și că s’au pregătit deja documentele refe- 
ritore la resolvarea crisei: autograful prea 
înalt călră Bânffy, în care i-se csprimă încre
dere din partea monarchului, și textul comuni
catului, ce se va publica în „Pol. Corr.u

*
„ZV. Fr. Presseu primesce din Roma 

următorea telegramă cu data de 15 Maiă :
In Vatican îșl dau silința, ca posiția 

nunciului să fia întărită. Din partea contelui 
Kâlnoky, n’a sosit pănă acum nici un fel de 
reclamațiune. Situațiunea seprivesee aici, ca 
deosebit de seriosă și toți sunt de acord 
în părerea, că afacerea se va desvolta în 
urmările ei în conflicte grave. Politicii intran- 
singențl, cari sunt dușmanii triplei alianțe, 
cred, că oofliotul va influința și asupra 
raporturilor de drept ale monarchiei și a po- 
siției sale înafară, și deja ei se bucură, că 
șl-au ajuns scopul. Majoritatea cardinalilor 
însă, oarl nu sunt prietenii politicei, ar 
voi o soluțiune paclnică, ceea ce cred, că 
s’ar pută ajunge prin numirea lui Agliardi 
de cardinal.

Trei dintre cardinali s’au oferit de-a 
visita coleetvl pe Papa și de-al face atent 
la perioolul, ce se pote nasoe din politica 

moderne, nici n’au putut să-i faoă a înțe
lege măoar elementele strategiei. Ei sunt 
sălbateci și ouragioșl, oum a fost strămo
șul lor Dsingiskan; astădl însă nu poți 
purta răsboiu numai cu ouragiul personal.

Peking are multe palate pompose și 
sunt acolo grădini classice umbrose, aran- 
giate după model franoes și engles de 
Chinesii avuțl. Și viceversa, sunt strade 
înguste, părăsite și negligiate, unde în lo
cuințe îndesuite îșl chinueso viâța atâtea 
miliâne de omeni.

In vecinătatea faimoselor ziduri chi
neze, se înalță palatul „fiului sorelui," dom
nitorul „împărăției cerurilor". De jur îm
prejur are un parc minunat, âr de după 
verdâța bogată a bravilor apar strălucitdre 
vârfurile aurite, zidurile de marmoră.

Domnitorul de adl al „imperiului oe- 
reso" și-a arangiat palatul în stil de tot 
europen, âr odaia de luoru îi este în
tocmită după cea a principelui de Wales.

O interesantă reminiscență a ziduri
lor chineze sunt și cele 32 turnuri de pază, 
cari erau considerate de forturi imposibil 
de cucerit, pe timpul când se foloseau ar- 
ourile. Acji însă sunt absolut nefolositore, 
așa că, dâcă Micado japonez a ajuns sub 
zidurile Pekingului, orașul ar fi nevoit să-i 
deschidă cele 16 porțl. ,

intransigentă a Vaticanului. Nu se pote 
soi, că ce urmări va avă acest pas; se 
crede însă, că diplomația austro-ungară n’ar 
avă o problemă așa de grea întru ajun
gerea unei paclnice soluțiunl.

Ministrul-președinte Crispi a întrebat 
de-o capacitate financiară din Roma, că 
are vre-o scire îmbucurătore asupra resol- 
vării conflictului Kâlnoky-Bânffy. Când a 
primit răspuns negativ, șl-a esprimat îngri
jirile asupra urmărilor păgubitore, dâcă nu 
se vor împăca lucrurile.

Denuncîarea ca maximă, de gu
vernare.

Sub acest titlu un diar slav din Viena 
scrie un articol de forte mare interes, pe 
care îl reproducem aci:

Asupra Maghiariei și viitorului ei pâte 
omul să facă tot feliul de contemplațiunl, 
der nici una dintre aceste nu posedă atâta 
îndreptățire politică, ca și aceea asupra ap- 
titudinei politice a partidelor de-a conduce 
sorțile poporelor din câmpiile Panoniei. 
Organisarea de astăcjl a statului ungar, în 
înțelesul strîns al cuvântului este un — es- 
periment. Faptul acesta nu-1 pâte combate 
nici un om: este un esperiment pentru 
Austria, un esperiment pentru Ungaria și 
naționalitățile sale, un esperiment pentru 
Europa de mijloc; și în faptul, cum vor 
resolva Maghiarii acest esperiment, zace 
răspunsul la întrebarea, ce formă va lua în 
proximul deceniu configurațiunea țărilor de 
lângă Dunărea de jos.

Istoria mai nouă nu-i cunâsce pe Ma
ghiari ca element, ce pote forma un stat. 
E drept, că ei de sute de ani sunt legați 
acum de corona boemă, acum de casa habs- 
burgică, dâr istoria lor, în partea întâi, ne 
presintă un șir necurmat de lupte cu Turcii 
și lupte revoluționare, âr în partea a doua 
ea constă numai din indicarea de stări in
terne escepționale, cari mai mult său mai 
puțin tâte urmăresc un singur sccp: „De-a 
ține in frâu Ungaria".

Numai în anul 1848 apucară Maghiarii, 
în mod independent, frânele conducerei 
asupra coronei sf. Ștefan, pe cari însă le 
manuară atât de cu puțină dibăciă, încât 
după un an se aruncară nu numai pe sine, 
ci aruncară și întrâga Austria în cel mai 
vitreg absolutism.

Insă anul 1848 este un an de con- 
fusiune al poporelor; cine a greșit atunci, 
față cu acela trebue să aibă omul conside- 
rațiunl, și pentru aceea ar fi greșit, decă 
omul din episoda aceea ar conchide la ne- 
eapabilitatea politicianilor maghiari de-a 
conduce un conglomerat de popâre atât 
de curios. Insă Maghiarii nu furibundară 
numai contra dinastiei, ci ei se scăldară și 
în sângele poporelor slave, române și ger
mane, și în acesta zace nebunia unui stat 
tinăr- Abia crescut din fașele politice, el 
deja crecju, că are destulă putere și des- 
toinioiă, de-a sugruma libertatea și proprie
tatea națională a altora. Mâna istoriei po
porelor, care pedepsesce, căcju însă greu 
asupra Maghiarilor, și pentru nebunia lor 
ei trebuiră să sufere timp de cjece ani un 
guvern militar și birocratic, și în 1860 pro- 
miseră, că odată pățiți, de acum înainte 
vor merge pe calea înțelepciunei politice. 
Și li-se dădu cre4ăment, deorece omul îșl 
gândesce, că mintea sănătosă în fine totuși 
trebue să învingă, și nimeni, cu atâta mai 
puțin un popor, nu voiesce cu puterea să 
se arunce orb și surd într’un abis.

Aci numitul fliar spune apoi că pe 
basa acestei încrederi și în scopul de a se 
face un esperiment politic, se încheia cu Ma
ghiarii pactul dela 1867. Insă ce dovediră 
Maghiarii? Și aoi (jiarul continuă ast-fel:

Lăsăm la o parte cestiunile economice 
ale Ungariei, deârece sunt bine cunoscute, 
și starea lor tristă o recunosce chiar și gu
vernul. Der ce intenționâză ei, în țâra acâsta 
frământată de crise necontenite, cu perse- 
cuțiunile naționalităților â la 1848 ? Seu au 
pierdut politicianii și publiciștii maghiari 
tot tactul politic, așa cât nu le bat la urechi 
orgiile persecuțiunei naționalităților? Cred 
ei, că lumea dincolo de Leitha e bătută 
cu cuie ?

încă nu s’a mistuit cestiunea oribilă 
cu Românii, încă ne sună în urechi scan

dalul cu congresul sârbesc, și deja toți 
Slovacii sunt denunțați, că ar fi panslaviștl. 
Denunciare în Nord, denunciare în Sud, 
denunciare în Ost și Vest, denunciare în 
parlamenj și în pressă, aoâsta este înțelep
ciunea de stat maghiară! Incătrău mână 
cercurile conducătore din Pesta? Bancrot 
financiar, perseouțiunea și asuDrirea Româ
nilor, Slovacilor, Sârbilor și a Croaților este 
resultatul autonomiei unui stat plin de spe
ranțe. Nu mai esistă nici un bărbat de stat, 
nici un publicist în Pesta, care să astupe 
gurile prigonitorilor din tabăra șovinismului 
turbat, și care să-i învețe, că Maghiaria 
numai așa va avă viitor, decă îșl va da 
silința să atragă naționalitățile și nu să le 
respingă ?

Cerourile politice din Pesta au câțl-va 
intriganțî ambițioși în mijlocul lor, cari ies 
când cu o bombă, când cu alta la ivâlă. 
Acolo zace răul și nu la naționalități, cari 
au dreptul, de a-șl apăra esistența na
țională.

Statul, care nu are încredere în pu
terea sa propriă, care după totă petra mi- 
râsă comploturi, care tot-dâuna e gata să 
primâscă și să promoveze denunciațiunl de 
tot soiul, care nu se încrede în legile și 
instituțiunile sale, oi numai în puterea sa 
fisică, nu trebue să se mire, dâcă fără Sol- 
ferino și Koniggraetz va ejunge chiar acolo, 
unde alții cu Solferino și Koniggraetz au 
ajuns mai înainte. Pentru Maghiari este 
înzadar scrisă istoria.

CRONICA POLITICI.
— 5 (17, Mai.

Deputatul frances Abbâ Lemyre, car© 
de curând fu primit în audiență de cătră 
Papa, deolară unui intervievator dela dia- 
rul „Libre Paroleu, că Papa a fost forte in
dignat asupra votărei legei privitore la pu
nerea la dare a ordurilor. El voi să rupă 
numai decât legăturile cu Francia, și nu
mai din considerare față cu interesele șco- 
lelor din Orient și față ou diferite misiuni, 
n’a rechiămat pe nunciul din Paris. Lemyre 
tjice, că Papa nu și-a putut reținâ lacri
male, flicând, că guvernul frances e nemul- 
țămitor față de st. Scaun, cu tote că el și-a 
dat tote silințele pentru de-a nutri rapor
turi prietinescl între clerul din Francia și 
între guvernul frances.

*
Guvernul engles a oerut satisfacțiă 

dela cabinetul din Paris pentru intrarea ile
gală a două espedițiunl fr«ncese,sub con
ducerea majorului Decoeur și a guvernorului 
din Dahomey, Ballot, în teritorul privele- 
giat regesc al Compagniei dela Niger. Gu
vernul frances pănă acum încă n’a dat nici 
un răspuns direct, se crede însă, că cabi
netele din Londra și Paris vor aplana pe 
cale pacinioă acâstă cestiune.

♦
piarul rusesc „Birzevvja Vedomosti11 

pubicând un articol asupra cestiunei sco
telor poporale în Rusia, dă următorele date 
statistice interesante: In Saxonia oad tot 
pe oâte 1000 de locuitori 182 de școlari, 
cari frecuentâză scole poporali ; în Prusia 
172 ; în Elveția 160 ; în Bavaria 158 ; în 
Șvedia 157; în Anglia 153 ; în Austro-Un- 
garia 146 ; în Francia 97; în Finlanda 89, 
în Italia 72; îd Bulgaria 66; în Serbia 62; 
în Rumelia ostică 57 ; în Grecia 50 ; și în 
Rusia numai 20. Deci numitul diar, accen
tuând aceste cifre, pledâză pentru introdu
cerea obligamentului de-a frecuenta scâla 
în Rusia.

SCSmiE Ș8LEX
5 (17) Maiu.

Uneltiri în contra studenților români. 
Foia ungurâscă din loc, „Brassoi Lapok", 
cu data de 14 Mai publioă următârea scire: 
„Alaltă-sâră pe la orele 8, studenții români 
au serbat presera de 1 Mai și pe stradele 
din SoheiO au cântat în corpore imnul 
„Ebredj român, most az id6“ (Sic! Vrâ să 
clică: „Deștâptă-te Române") cu modifi
carea, că: nu ne vom lăsa, pănă va mai 
esista un câne de Maghiar. Un public nu- 
măros și forte mulțl inteligenți români au 
privit, respective au ascultat acestă mise- 

rabilă agitare fără nici o observare și fără 
de a-i face atențl la urmări". — Acesta 
este soirea fâiei ungurescl. Suntem infor
mați din isvorul cel mai competent, că 
totul se reduce la o scornitură răutăoiâsă 
și condamnabilă, deorece nimic din cele d’.se 
despre studenții români nu este adevărat. Se 
tjioe însă, că în presera de 1 Mai st. v., 
când studenții, după vechiul obioeiu, în- 
ounjuraseră gimnasiul român, cântând obici
nuitele lor cântece studențesci, cine-va din 
mulțimea plebei adunată pe stradă să fi 
sohimosit textul unui vers, (jteând „barbarii 
de Maghiari", în loo de „barbarii de tirani". 
La totă întâmplarea, fâia ungurâscă ar fi 
trebuit să caute a se informa mai bine des
pre starea lucrului, âr nu să grăbesoă, a se 
face „interesantă" prin publicarea unei 
soiri atât de tendențiose și false, ca acâsta.

—o—
Monarchul austriac mareșal prusian. 

Alăltăerl predete prințul german Albrecht, 
în fruntea deputațiunei militare prusiane, 
toiagul de mareșal prusian Majestății Sale 
monarchului austriac. Actul predărei se să
vârși în sala de audiențe din Hofburg.

—o—
Nuncinl cătră Vaszary. Nunciul papal 

Agliardi a felicitat printr’o telegramă pe 
primatele Vaszary pentru vorbirea, ce a 
ținut’o în camera magnaților în ședința de 
Marți. Telegrama i-s’a îmânat primatelui 
în sala de desbaterl a oamerei.

— o—■
Preoți contra partidei poporale. ț)ia- 

rului „Pești Naplo" i se anunță din Beci- 
cherecul mare, că decanatul rom. cat. din 
comitatul Torontal a desbătut într’o adu
nare ținută în 14 1. c. resoriptul contelui 
Ferdinand Zichy, în care acesta provooă 
clerul, ca se se alăture la agitațiunea făcută 
în favorul partidei poporale. Adunarea ho
tărî, să nu se amestece în politică, și de aceea 
nici nu dădu răspuns la scrisârea lui Zichy.

— o —
Despre preotul Eminescu. In tipografia 

„Aurora" A. Todoran din Gherla a apărut 
în unguresce : „Eminescu, viăța și operele 
luiu, de llie Cristea. O broșură de 77 pag. 
tipărită elegant.

Oficiul postai din loc face cunoscut 
că scrisorile, oarl după plecarea trenului de 
persâne nr. 505 se aruncă în cutia dela 
postă pănă la 9l/2 ore sâra, seu se predau 
la oficiul telegrafic ca scrisori recomandate 
pănă la 9 âre sâra, de oumva acele sori- 
sorl au să mârgă mai departe de gara dela 
Teuș (pe linia Teuș-Alba-Iulia-Arad-Bu- 
dapesta și Teuș-Clușiu-Oradea-mare-Buda- 
pesta), ou începutul 4^®^ h® 20 Mai n. o. 
se vor trimite cu trenul accelerat nr. 601.

—O—
Representațiune dioramică. Mâne 

(Sâmbătă) sâra se va da o representațiune 
dioramică, adecă espunerea de tablouri oo- 
losale cu ajutorul luminei eleotrice, în sala 
de concerte din loo. începutul la 8 âre.

— o—
Un prâmj uriaș. Prânzul ce-1 va da 

împăratul german Wilhelm cu ocasiunea 
serbărilor dela Kiel, va costa 100.000 maree. 
Cu arangiarea prândului, ce se va servi în 
Holtenau, e încredințat furnisorul ourții im
periale din Berlin, Borchard, și va fi servit 
pentru 1000—1200 persâne. Ofioiul de ma
rină s’a angagiat să construeze trei buoă- 
tării cu un inventariu de aramă, și să trans- 
porteze mesele și scaunele trebuinciâse. 
Reuniunea bucătarilor din Berlin va pune 
la disposițiunea 2 bucătări-șefl și 42 bucă
tari ordinari. Băeții de serviciu vor fi re
crutați din pedestrimea aflătâre în Kiel. 
Pentru fiă-care âspe e caloulată o sumă de 
100 maroe.

JRănci ungurescl printre Români. 
„Hazânk" împărtășesc© cu multă buouriă 
soirea, că bănoile unguresol continuă de-a 
lua întinderi tot mai mari. In comitatul 
Turda-Arieș s’au înființat încă trei bănci 
pentru 8 comune, mai ales prin stăruința 
fisolgăbirăului Betegh din M.-Ludoș. La 17 
Aprilie s’a înființat o bancă în Varfaleu și 
Racoșul de Arieș, la oare s’au insoris 61 
membri cu 87 ouote. Aiol banca s’a în
ființat pe timp de 20 ani. La 18 Aprilie
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s’a înființat o bancă în Sângeorgiul Tras- 
căului pe 50 de ani, cu 171 membri și 260 
cuote; la 19 Aprilie s’a înființat o bancă 
pentru comunele Sânger, Budiu, Chimitelnic, 
Sâcal și Tăureril cu 79 membri și 220 cuote. 
In direcțiunea acestei bănci sunt 11 membri, 
între cari vedem, că s’au rătăcit și ur
mătorii Români: Victor Stoica, Juliu Deac 
(preot), Ion Luca a Iustinii, Dănilă Cipoian 
.și Simeon Hădărean. In comitatul Ternavei 
mici s’a înființat la 22 Aprilie o bancă pen
tru comunele: Șmir, Miri aș, Șaroș, Giacoș 
■și Jdicl, pe 25 ani cu 46 membri și 167 
•cuote. Acăstă bancă s’a înființat, oum 4i°e 
„Hazânk", la inițiativa „bravului preot ro
mân George Șetbanu. Intre 5 membri din 
direcțiune sunt și vre-o trei Români. Altă 
>banoă s’a înființat la 23 Aprilie în comuna 
Tornia din comit. Cianad, cu 140 membri 
•și 226 cuote.

Băncile nostre în fața „Kozpontihitel 
szovetkezet“-ului.

Dăm loc următorei corespon
dențe, la care ocasional vom mai 
reveni:

Cu ochi de Argus observă antago- 
niștii noștri tote acțiunile nostre, și ori 
unde văd numai dre-oare înaintare, caută 
.a ne pune pedecl, decă nu ne pot strica 
de tot. Așa o pățim aoum și cu băncile. 
Nu le pot suferi înaintarea; de aceea încă 
de de mult caută ■ căi și mijldoe a-le pa- 
ralisa- încă înainte de răsărirea asociațiu- 
■nei numite: „Kbzponti hitelintezeti szovetkezet-, 
când adecă se plămădea, anunțau diarele 
unguresci, ore cum cu buouriă profetică, 
că cjilele băncilor nâstre sunt numărate, 
de 6re-ce, după calculii lor, pot predice 
matematice8ce, că în un număr dre-care de 
.ani nu se va mai alege nimic din ele, ci 
se vor ruina și nimici. Aste precțicerl anti
cipatele susțineau ei în vederea resultatelor, 
ce le aștâptă dela aoțiunea szovetkezeturi- 
lor prin comune.

piuaristioa nostră încă s’a ocupat de 
aceste asooiații de împrumut comunale, în
ființate printre Români, și îndemnă:

1) a ne abțină necondiționat dela 
-ele, și

2) a înființa asociațiile nâstre de îm
prumut române.

Dâcă luăm însă în considerare data 
când s’au înființat acele bănci comunale 
printre Români de oparte, eră de altă parte 
■data când a tractat diar^sf'ca mostră des
pre ele, apoi ne convingem, că este un in
terval bunișor la mijloc, în care au avut 
timp îndestulitor de a atrage, ca membrii, 
pe mulțl din ai noștri, mai ales, că ei au 
lucrat în secret, pe nesciute, de ore-ce nu 
și-au fost trădat planul, că cum îșl cugetă 
ei de a ne strica băncile nâstre; așa că ai 
noștri când au aflat despre ele, atunci 
mulțl erau prinși în mrejile lor și mulțl au 
fost și plătit taxe de înscriere și de mem
bri. Aci este cestiunea delicată, căci retră- 
gendu-ne, o să avem perderl, și asta nu o 
<jic de persona mea, ci de Români în ge
nere, ba sunt unii, cari nici nu vreu a se 
retrage spre a suferi perderl, ci die, ca să 
rămână membri în decurs de 5 ani, după 
cum prescriu statutele.

Se nasce mai departe întrebarea, că 
ore este bine a-se retrage inteligința de 
pretutindenea și a lăsa poporul pe mânile 
celor de alt năm ? Aci ași voi eu o lămu
rire! Oumcă la tot cașul, adecă și de vom 
rămână, și de ne vom subtrage dela perti- 
parea la ele, o să avem perderl ore caii, 
asta o prevede ori și oare, căci scopul pen- 
:tru care s’au creat, a fost de-a ne trage pe
■ sforă, însă după părerea mea tot nu pote 
.fi așa de mare .perderea, după cum pote 
și-au oalculat'o antagonistii noștri în fides 
hungarica lor.

Chiar de s’ar retrage inteligința de 
pretutindenea din szovetkezeturl, ba ohiar

■ de i-ar succede la moment a abate și pe 
popor de a participa la ele, cu timpul tot 
nu vor pute ținea poporul de a nu se 
face membrii la ele, căci vădend de o parte 

::ieftinătatea banilor (°/0) de altă parte apro
pierea băncilor, prin ce ’șl cruță țăranul 
.și timp și osteneli, cu timpul tot vor par- 

tioipa, ca membrii, căci omenimea nisuesoe 
tot-deuna la ce este mai ușor.

Părerea mea însă ar fi, ca și noi să 
urmăm chiar pe acelea-șl oăi și să ne fo
losim dră-șl de acelea-șl mijlâce, după cum 
o fac și ei — și adecă să mă esplio.

Bănoile nostre, de regulă sunt la cen
tre prin cetăți. Spre a lua țăranul împru
mut, are lipsă să se presenteze în personă 
cu un girant. Asta pretinde timp și spese. 
Deră și pe lângă acestea, în cele mai 
multe cașuri încă are lipsă de recomandări.

Spre a faoe recomandările, băncile se 
folosesc de agențl, cărora le acordă unele 
competințe, cari încă măresc °/a, ba se află 
și agențl de aceia, cari nu se mulțumesc 
cu competințele, ce li-le înoasseză institu
tul și îd ast-fel de cașuri banii devin și mai 
scumpi. Și apoi mai vine încă, că în multe 
comune nu au de loc băncile agențl, deși 
mai nici o comună nu este unde nu ar fi 
lipsă de a se acorda împrumuturi. In ase
menea cașuri banca nu suie unde este cel 
lipsit, dră cel lipsit ne având cunosouțl la 
bancă este silit a se da pe mâna vre-unui 
cămătar, care-1 stârce după plac !

Deci aci ar fi de făcut aceea, ce au 
făcut Ungurii cu Kbzpontihitelszovetkezet-ul 
lor. Să se formeze din fiă- oare banoă câte-o 
centrală, având în locul agenților, filiale co
munale, cărora să le acorde 2°/0 după cum 
face și Kozpont-ul unguresc. Fiă-oare cen
trală să-și facă raionul ei, în care să i-se 
estindă activitatea.

Atunci nu avem de ce să ne temem 
de bănoile ungurescl, âră bucuria lor anti
cipată, le va rămână în mâna stângă. Să 
traducem deci planul lor după trebuințele 
nostre, căci ori și care plan șiret ’șl are 
și bunătatea sa, că dă ooas’.une celui cu
prins, a căuta a-se scăpa din el.

Vecjl bine asta vine a-se aplica acolo, 
unde se pote acum la moment, er unde 
nu se pote, acolo să lăsăm mână liberă in- 
teligenții a-se folosi de oircumstările, ce 
i-se par mai folositore intereselor locale, 
numai cât să se țină în evidență, spre a nu 
abusa de posițiune.

Bunătatea asociațiunilor de împru
mutare comunale este, că dedau poporul 
la cruțare. După ce se înscrie, ca membru, 
el trebue să plătâsoă în fiă-care săptămână 
taxa de 10 seu de câți crucerl se fixeză, 
așa că după un decurs de 5 ani se trezesce 
cu un capital ore-care, cruțat pe nesimțite. 
Altă bunătate este, că numai la ast-fel da 
indivicjl se aoordă credite, cari sunt tot- 
de-odată și membri ai bănoii comunali, din 
care isvorăsce erășl alt bine pentra centrală, 
că ea încă este asigurată, că capitalul îm
prumutat este încât-va asigurat prin depu
nerile săptămânale. Instituțiunea este bună, 
căci face pe om să oruțe, der tot de-odată 
și silesce pe datornic a-și răfui datoria în 
decurs de 5 ani.

Ași dori, ca specialiștii noștri să trac
teze acâstă temă mai pe larg, căci vom fi 
câștigați pe tote părțile. Atunci pâte că 
averile române, cari astăcji forte rar ajung 
pănă la a treia generațiune, ’șl vor face 
mai bun culcuș în casa Românului, așa că 
și nepoții se vor înduloi de averile moși
lor, âră nu ca aoum, când numai aucjim, 
că moșii ne-au fost avuți.

Se urmăm deoi pe aceleași căi și să 
ne folosim de aceleași mijldoe.

ScirI telegrafice.
Viena, 16 Mai (sera). Ministrul 

de esterne conte Kalnoky ieri din 
nou îșl dete demisiunea.

Viena, 17 Mai. Majestatea Sa 
primi demisiunea contelui Kalnoky.

Piarele vieneze publică demi
siunea în ediții separate.

Budapesta, 17 Mai. Tbte fiarele 
budapestane îșT esprimă îndestulirea 
asupra căderei lui Kalnoky, numai 
(Jiarul „Hazank^ e de părere, că că
derea lui Kalnoky este o mare pier
dere pentru Ungaria și pentru în- 
tregă Europa.

Viena, 17 Mai. Foile oficiale vor 
publica mâne ridicarea din post a 
contelui Kalnoky și numirea noului

ministru de esterne, conte Goluchowsky, 
fost ambasador austriac în România.

Autograful Majestății Sale că- 
tră Kalnoky va fi compus în ter
mini fdrte grațioșl, va esprima pă
rerea de rău a monarchului pentru 
hotărîrea nestrămutată a lui Kal
noky, și tot-odată va respecta mo
tivele, pentru cart se retrage.

Viena, 17 Mai. Banffy plecă as- 
tăcjl sera la Budapesta. Mâne se va 
ține un consiliu ministerial. Dumi
necă va ținb partida liberală o con- 
ferență, în care Banffy va raporta 
asupra resultatului călătoriei sale. 
Luni va urma răspunsul Ja interpe- 
lațiunea deputaților Helffy și Ugron.

Viena, 17 Mai. La prânzul festiv de 
ierî, Majestatea Sa. accentuând dis- 
tincțiunea ce ’i-s’a făcut prin confe
rirea toiagului de mareșal prusesc, 
ridică în tonul cel mai călduros un 
toast în onorea rudei sale, a împă
ratului Wilhelm. Musica intonă im
nul prusian. Apoi toți mesenii beură 
în onorea prințului prusesc Albrecht 
și, după o scurtă pausă, în sănă
tatea „cameralilor", adecă în sănă
tatea armatei prusesci. In fine prin
țul Albrecht ridică un toast în onbrea 
Majestății Sale.

Cu ocasiunea cerclului, Banffy a 
fost distins în mod ostentativ din par
tea prințului Albrecht.

Voci din public.
Din incidentul depărtărei iubitei mele 

fiice din Brașov, în numele ei esprim iu- 
biților noștri vecini români: familiei d-lui 
profesor Maxim și a d-lui învățător Oancea, 
a tatălui de vecini Stinghe, a d-nei preotese 
Sfetea și pre veneratului cler românesc, 
pentru bună-voiuța dovedită față ou fi'ca 
mea, cea mai adâncă mulțămită, și le cjio 
un adio prietineso.

Marietta Mnyer.

Literatură.
Preotul ca ministru al sacramentului 

penitenței. On. Redacținne! Permiteți-ml 
să atrag atențiunea veneratului cler român 
asupra interesantului op, ce a apărut în 
Gherla sub titlul de mai sus, și pe care 
l’am vădut anunțat de-altmintrelea și în 
, Gazeta Transilvaniei". Autorul, așa se 
vede, din modestia, ce-1 caracterisâză, ade
văratul nume nu și l’a pus, ci se subscrie 
„Arghirobarbul". Sub acest pseudonim au 
mai apărut, pe cât sciu, vre-o 12 opuri 
prea bine cunoscute publicului român mai 
ales în sfera bisericescă, âr opul mai nou, 
de care vorbim acum, este un tractat teo
retic practic, lucrat cu multă cunoscință 
de causă și esperiențe din viâța practică, 
care pentru preoțime e forte instructiv. E 
împărțit în șâse capitule, desvoltate și ana- 
lisate în vre-o 76 paragrafl. Merită să i-se 
dea atențiune acestui op din partea ven. 
cler român, fără deosebire de confesiune, 
de-ârece e de-un cuprins universal, în con
formitate cu învățătura și credința adevă
rată, ce o ține, învață și apără s. biserică, 
și țîntesce la îndreptarea moravurilor cre
dincioșilor, la înaintarea virtuților, mora
lității și religiosității, mai ales în aceste 
timpuri de grele ispite. Deși oonține 207 
pag. format mare și des tipărite, un esem- 
plar din acest op costă numai 1 fl. și 10 
cr. porto postai. A se adresa la tipografia 
diecesană din Gherla.

Ln veteran protopop.*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O oarte fârte 
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).

DSVEiRSE.
Omnibusurl pe timpul lui Ludovic 

XIV. Un cjiar frances publică estrase din 
epistolele domnei Pârier, sora lui Pascal,

asupra omnibusurilor, ce s’au introdus în 
Paris în 1662 pe timpul lui Ludovic XIV, 
cari însă pe atunci nu erau numite astfel. 
Nici nu erau trăsuri „pentru toți", căci 
soldații, pagii, servitorii și cjilerii nu aveau 
permisiune de a se sui pe ele. Nobilii și 
domnii dela curte se folosiau adese-orl de 
aceste cară ieftine: ohiar și ducele de Ep- 
ghien umbla pe ele. Este curios, oă deo
dată ele dispărură pentru de-a reapărâ din 
nou după un secol și jumătate, la 1820 în 
Londra. La 1826 se introduseră în Nantes, 
la 1827 în Bordeaux și la 1828 în Paris. 
Aci la început erau diferite societăți de 
omnibusurl: Damesblanch.es, Hirondelles, 
Batignollaises etc., pănă când în fine pe 
timpul primului imperiu tote omnibusurile 
deveniră posesiunea unei singure sooietățl 
mari de omnibusurl, oare societate esistă 
și astăzi.

Cum trăesce romancierul Tolstoi. 
Câte-va indisorețiunl asupra vieței roman
cierului rus Leo Tolstoi: Contele Leo Ni- 
colaevicl Tolstoi e vegetarian. El găsesce 
neuman lucru a ucide și a mânca animalele. 
In tâte diminețile se scolă la 5 eâsurl. 
Dela 5 pănă la 6 îșl face toaleta și ia oe- 
iul â la russe, mănânoă pane, ouă și bea 
bere. Dela 6 —12 lucreză fisicamente, adeoă 
face ghete. — Tolstoi e cismar, — seu cu
răță curtea de zăpadă. La ora 1 i-se aduce 
prânzul, în totdâuna servit fără carne și 
fără pește. După masă, Tolstoi dorme două 
âre, după care sorie trei âre. Nicl-odată 
nu lucrâză intelectualmente mai mult. La 
ârele 6 sera erășl mănâncă, însă aceleași 
bucate dela prânz. Tolstoi se culcă de 
obiceiu la orele 8. Traiul lui, după cât se 
vede, e forte regulat. Ilustrul scriitor a 
terminat de curând un nou uvragiu, care 
va apare cel mult peste două luni, și va 
face probabil tot atâta sgomot, ca și ulti
mul său roman „Sonata Kreutzer".

Rețetă în contra negustorilor. Intr’un 
orășel din Francia, diarul local publică ur- 
mătorea inserțiune: „Băcanul, care mi-a 
vândut erl cjece ooa de zahăr, este însciin- 
țat că, dăcă nu-mi va trimite imediat la 
birourile clarului un ohilo de zahăr în lo- 
oul chilogramului de var, pe care l’a ames
tecat în zahărul ce mi l’a vândut, îl voiu 
denunța publicului, publicându-i numele, 
semnat X. X." A doua di reclamantul 
primi, nu unul, ci două-spre-cjece kilograme 
de zahăr, dela 12 băcani diferiți.

Un prinț în Siberia. Intre oele 750 persons 
deportate lunile trecute în Siberia, se află 
și prințul Andrei Macsuooff. Istoria acestui 
tînăr nefericit (prințul abia are 28 de ani) 
e următorea: In timpul, când bântuia cu 
furie colera, prințul fusese numit șeful unei 
comisiunl sanitare. Intr’o cji densul a visi- 
tat o comună în care nu se luase niol o 
măsură preventivă. Macsuooff a făcut as
pre reproșuri administrației comunale, pen
tru negligența ei. Un țăran a început să-I 
înjure, să-l amenințe. Prințul înfuriindu-sa 
a tras țăranului vre-o câte-va lovituri do 
baston peste cap. Țăranul a intentat un 
prooes prințului, care a fost condamnat de 
tribunalul din Cazan la 2 ani de închisore. 
Macsuooff, care era căsătorit de curând și 
își iubea fdrte mult nevasta, se gândea fliua 
și noptea oum să fugă din pușcăria. El a 
și găsit un plan îndrăsneț. Cu ajutorul unei 
pile a tăiat gratiile dela ferâstra celulei; 
a sărit apoi pe ferestră în curte și a luat’o 
spre secția unde sunt înohise femeile. Aoi 
paza nu e așa de mare. Când a ajuns însă 
în coridor, a dat de 2 pazniol, cari vorbeau 
împreună. Prințul, om puternio, a dat unui 
paznic o lovitură de pumn în cap. Pazui- 
cul a cădut amețit la pământ. Pe celalalt 
paznio l’a trântit de zid. Porta pușoăriei 
era deschisă. Prințul a eșit afară în ulițl. 
Unul dintre paznici, venindu-șl în fire, s’a 
luat după prinț. Aoesta a înoeput să fugă. 
Macsuooff, fiind lovit de un glonț în spate, 
a căcjut la pământ. El a fost arestat din 
nou. De astă dată curtea cu jurați l’a con
damnat la 17 ani de muncă silnică. Tînăra 
și frumâsa lui nevastă, Natalia, s’a hotărît 
să împartă suferințele ou sărmanul priso- 
nier și a plecat cu el la Siberia.

PWW: Ba®. Asarei filflurețianu. 
Redactor responsabil; Sreg©6»îu KSaîfsr.

Damesblanch.es
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Cursul pieței Brașov.
Din 17 Mai 1895.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Comp. 
Galbeni Comp.
Mărci germane Oump. 
Lire turcesol Cump. 
Scris, fono. Albina 5% 
Ruble rusescl Cump.

10.86 Vend. —.—
100.25 Vend. 101.25
130.y2 Vend. —. ■

9.64 Vend. 9.68
9.60 Vend. 9.65
9.64 Vend. 9.68
5.70 Vend. 5.75

59.40 Vend. ““ * ““

Cursul la bursa din Viena.
Din 16 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% - .
Renta de cordne ung. 4% •

122.90
99.15

Irnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 126.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 103.50
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 .... 160.35
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 149.60
Renta de hârtie austr.......... 101.45
Renta de argint austr.......... 101 45
Rents de aur austr............... 123.30
Losurl din 1860   157.—
Aoții de ale Băncei austro ungară. 1074.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 461.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 400.10 
Napoleondorl.................................. 9.67
Mărci imperiale germane . . < 59.60

London vista 
Paris vista .

121.95 Rente de corone austr. 4%. .
48.37*/2 Note italiene..............................

101.65
46.05

ft ctiîiipăi’ap âite tas? ©febralî
(Este un proverb vechiu.)

Acestă proverb se potrivesce la stabilimentul meu cel mare, care cumpără cantități 
mari de mărfuri; avend cheltuieli puține potti vinde și eftin.

| ~ j.q pentru mușterii privați gratis șifranco. Caete cu mostre, cum
iVlUOla U Cal» CLl|©lSjs v nU s’a mai vedut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe âmb^ăeămiinte.
Peruvien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-urî, postavuri pentru bili- 
| arde (mese de jocâ), și trăsuri. — Asortiment» forte feogatsâ de LODEN din Stiria. 
II Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, as®' cu prețuri originale ale fabricei, 'Pa ce 
B nu-i pote oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
i forte moderne. — Ștofe de spălatu, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele necesare 
J la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri: eftine, solâdle, trainice, din lână curată, 
| er nu șdrențe eftine, cari nu prețuescu nici câtu cusutulu croitoriului, se se adreseze la 

1 Job. Stikarofsky în Briton. (ftaiieta Austriei.)
j Bepositii permanentu <2e postavuri peste ’/? milione florini.
I EW- Trimiterea numai cu ramburse. 'Vffi

Hv n ' - cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui
XA QR Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfeld de omeni eu nu vendd
kJU UU IUI UUtili su]j n;cj 0 condiție marfă. 629,22—24.

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Trenă 
român 
expr. 

10-
8.30

11.31
2.-
3.42
3.58
4.38
o 20
5.43

8.05
2 15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1.55
3.56

6.32
7.16
8.07
8 34
8.49
9.06

10.14
10.32
10.59
11 07
11.31 

*11.48
12 25
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34
6.J2
6.41
7.16
8—

9 07
9.37

10 37

11.4C
11.55

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

Trenu 
de

Trenu

mixtu persân.

2.25
3 14
5.07
5.40
7.19

*n= | Telefon Lf— . ..w Cec-Conto la
Ar. 88. ---------- --- postă nr. 969

Casa de hanci 
JACOB L. ABLER, 

Brașovu. Hata a® Ik 1. Sibiiu. 
cumpără și vâiade monede, hârtii de valore, devise după 

cursulu cplei mai mare — respective celu mai mică;
răscumpără fără nici ® detragere tatu feliulu 

de cupome:
sconteza polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de gsolițe, asignațiT, recipise, pe fote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90%;
predă asig’iaații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă forte ieftinu, asignatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei“, institutu de credită și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astă (ți aducu 5% interese; 

asigură forte ieftinu ori și CC IOSUI'1 la sorțirl cu câștigulu 
celu mai micu, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,11—50.

Gi ro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

G iro-Conto 
la banca 

imp. germană.
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Tren 
de 

persân. âccel.

8 05
5.45
9 27

11.53
1 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40
9.08

10 40
11.25
1154
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8 30
9.03
9 38

10.25

Tren I I Tren
I de 
jpersân.

Tren
accel.

Tren 
de 

person.

Tren 
român 
expr.

Trenu 
de 

persân.

J

417
4 50

5 55
6.11
6'. 27
7.27
7.50

8.17
8 3a
8.38

9.42'
9.44
9.59

10 22*
lO.Bli
11.12
12.26
12.58,
ns:
1.34
2.09
2 191
3 01
3 31'
9.30

V
90S. '
pl. )

I
80S.

Mezo Tolegd 
Rev . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
G-hârbâu

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Ai ud

Copșa-mioă.
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apa ța . 
Feld.ora
Brașov .

Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

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

Timiș
Predeal 
Bucuresoi .

3.-
5.45
2 29

12.05

Cluș'u .

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.08
7.01
6 —
5 11

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7—
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5g3
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

du'cerdea — ©șorheiu — B&egBa.-săsese»

Trenu 
de 

persân.

8.59
9.40

11.11

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele
inseconezii 6rele de nopte.

Trenu 
de

peradu

Cncerdea . 
Ludoșft. .

p]S' | Oșorheiu . 

sos. Regh.-săs.. 
însemnate in stânga

Trenu 
de 

persân.

JpJ.
‘ (sos.
. pl.

stațiunilor

Trenu 
de 

person.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
ceti

5.25
4.48
4.23
3—
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

10.19
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10 

“Ă43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.13
7.61
6.-
5.11

Trenu
de 

persân. mixtu
—®d®rhebi-seCB>esc.

4H h i r i s n — T u r <1 a
trenu 

de 
persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
do 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă | 
de I 

persân.J

7 33
7.53

11—
11.20

4.-
4-20

Ghiriș.........................
Turda .........................

10.30
10.10

3;30
3.10

10.19
10.39

5.10
4.50

9.12
8.52

©®g»sa-s8fiâc& — SiSiEiîB — Avu’âgiâ —

trenu 
de 

person.

trenu 
de 

porsân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.

•

pl. Copșa inică . so-'. 
Oona . . .

sos. 1 f p1.
pl. f Slblln • • • {sos.

A Trig . . .
sos. Făgăraș . . p).

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

2.20
3.57

I 4.19
j 4 36

11.34
1.03
1.25
1.46

7.10
8.59
9.15

6.20 12.35 ;
11.01
10.36 i

8.33
6.54

5.12
4.49

s 6-16
1842

3.31
6.08 3.28 4.05 1

S i e a* i . (Piști) — Ii «■ n e <1 6 a* a
« tremi 
| mixtuS

trenu 
mixtu

trenu 
mixtii

trenu 
mixtii

trenu 
mixtu

trenu 
mistu

trenu 
mixtu

trenu ’ 
mixtu ■

6.15
6.38

I 7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria.........................
Cerna.............................
Hunedora....................

10.25
10;05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34
8.14.
7.45:

11 A -g brașov— Zerneșta
O trenu
« mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

treiiu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1 8.35
0 10.28

4.55 9.15
10.35

Brașov ......................... 7.36
6.06

1.29
12.05

8.311
7.206 36 Zârnești.........................

? c s - Lm d ți - Bistrița

1 4.- 9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budateliod . . .
Bistrița........................

6.46
i

7.21
6 7 07 
. 9.59

4.15
1.16

s Arad — Timiș® a* a 1

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.- Aradu .........................
Vinga.........................
Timișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
1

6.14
7.39

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mîxtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trend 
mixtti

trenu 
mixiu

Trenu

1.18
12.32
10.35
10-

8:25

5.30
16717

4.15
9.18

Careii-marl 
Zelăn . .

9.06
4.20

7.—
3.01

3.22
(£20

11.081
1.59

Sighișora .
Odorheiu-s&cuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

I
8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele îndemnate în drbpta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A-, Mureșianu, Brașov.


