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nGazetau eae în fiĂ-oaredi 
ÂDGnameme pentru Austro-UugarlH. 
Pe un aăa 12 fl., pe șâac luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ună.

PBntru România și străinătate: 
Pe ună anu 40 franoî, po ș6ae 
luni 20 fr,,- pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoî.

Se prenumără Ia t6te oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la ddL eolectori.

Aoonamentulă pentru Brasovîi 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 30 stagiulâ 
I.; pe ună anu 10 fl., po sâee 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul u !n casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unâ. esemplaru 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele cfttu și inBerțiunile auntă 

a se plăti înainte.

Nr. 239. Brașovt, Vineri, 31 Decemvre 1893.

Nou abonament!
la,

Cna fi Ianuarie fiSîM st. v.
se <1escîii«Ie nou olienamentu,
Ia care invltumâ pe toți amicii 
sprijinitorii 1'6iei nostre.

«
6»retullâ abonamentului sJ

Pentru Austro-Ungaria:

•?«

fi.
fi..

Pentru România și străinătate:

pe nn.xx-5. axfin.................................. 12
pe șese him ................................. S
pe trei lixxxr . ........................... 3

pe -CLXX-CL a-XLVL

pe șese 1-oja.i . . . . 20
pe trei lurJ. . . . . xo •n

Abonamente la numerele cu data
* de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe unii anu ....................................... 2 fi.
pe șese luni ....................................... 1 fi.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.................................. 8 franci
pe șese luni .... 4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
jjSazetei TransilvanceSi * * 4^

i 
ministru de interne, că este momen 
tulu supremă, ca se intervină în co- 
mitatulu Sabolciu, spre a pune capete 
ingerințeloru ilegale și despotice alu 
administrației acestui eomitată,— car- 
au de scopu nimicirea învățământu
lui românescu în scolele confesionale 
de pe Niră, și că se tragă la răspun
dere și să pedepsescă pe acele or
gane, cari au abusatu de puterea 
loră și au violată legea? Crede d-lă 
ministru de interne, că printr’o pro- 
cedere, ca aceea a organeloru din 
Sabolciu, cari alungă cu gendarmii 
pe învățătorii dela scâlele românesc!, 
se păte sprigini și înainta causa „îm
păcării pe cale socială“ a Rornâni- 
loră cu Maghiarii, care, după asigu
rările sale, îi zace atâtu de multă 
la inimă?

Foia lui Alexics.
Laurii câștigați de voinicosulă 

Dr. Moldovănyi Grherguțu cu „CTn- 
garia“ sa înaintea opiniunei publice 
șoviniște maghiare, n’au lăsată să 
ddrmă pe vredniculă său soță și 
frate în renegatismă, Dr. Alexics 
Gyorgy. Acesta și-a 4isă, cu dreptă 
cuventă, că decă d-lu Moldbvăuyi 
scie să propage atâtu de bine „pa- 
triotismulă* între „nădrăgarii ro- 
mâni“, cu făia sa, pentru care a 
primită numai de curendu unu pre
miu de 500 fl., de ce se nu pâtă și 
densulu, Alex.cs, să-și validiteze „vas- 
tele“ sale cunoscințe pe terenulă li
teratul ei poporale române, scoțendu 
unu 4iară pentru „ciorecarii“ ro
mâni totă în limba română și cu 
aceeași menire „patriotică ?“

Dictum, factum! Alexics și-a cău
tată și și-a găsită curendu ună Me- 
cenate în persăna ministrului de 
agricultură, contele A. Bethlen. Nu 
voru trece nici 24 6re și foia lui 
cea nouă va traversa munții și câm
piile locuite de Români și se voru 
întâlni Alexics cu Moldovănyi — 
par nobile fratrum — în activitatea 
pe terenulu 4iaristică, cu scopulă de 
a scăpa poporulă nostru de „înrîu-

£.

fi^acersa Congruei.
Brașovfi, 30 Dec^mvre v.

Precum, arată tote semnele Epis- 
copatulâ catolică și guvernului un- 
gurescu voru se facă unii pasu de
cisive. pentru resolvarea afacerei con- 
gruei, adecă a ajutorării materiale 
a preoțitnei.

Pe 4i’ua de 17 Ianuarie n. 1894 
e convocată în afacerea congruei 
conferența Episcopilcru, er în 20 
Ianuarie se va întruni în ministe- 
riulu de culte și de instrucțiune pu
blica marea comisiune. care va ave 
să se sfătuiască asupra modalității 
cum s’ar pute resolva mai curendu 
și mai bine acesta afacere.

Cești unea ajutorării preoțiloru 

lipsiți ne intereseză și pe noi Ro
mânii în modu fdrte însemnată, pen
tru că ea privesce și preofimea nos- 
tră română unită, ba putemu dice, 
că după împrejurările materiale ac
tuale, Congrua e menită mai multu 
pentru ajutorarea clerului greco-ca- 
tolicu română și rutânu, decâtu pentru 
ajutorarea clerului romano-catolicu.

La timpulfi său amă arătată 
câtă de gravă este cestiunea dota- 
țiunei preoțimei române uaite, așa 
cum a fostă ea pusă de cătră epis- 
copatulfl catolică; amu dată espre- 
siune îngrijiriloră nâstre ve4ândă, 
că Episcopiii români uniți făcu causă 
comună în acesta cestiune cu Epia- 
copatulu catolică, care la rendulă 
seu se nisuesce de a aduce în legă
tură strînsă regularea congruei cu 
regularea autonomiei catolice; amă 
flisă, că aceste ni-uințe suntu îndrep
tate în contra independenței provin
ciei metropolitane române de Alba- 
Iulia și ne-amu întrebată decă Epis
copii noștri uniți au luată seu nu 
posițiune în fața periculului, ce se 
pote nasee pentru biserica română 
națională din legăturile acestestrînse 
cu catolicii unguri?

Astădî vedemă că lucrurile au 
ajunsă într’unb stadiu forte înaintată. 
Vedemu, că în comisiunea pentru 
congruă, conchiămată de ministrulu 
de culte, figureză ună episcopă ro
mână unită — singurulă membru 
română — vedemă, că episcopii 
catolici erăși voră ține sfată mare, 
la care voru fi invitați fără îndoială 
și archiereii români uniți. T6te acestea 
le vedemă, numai despre unu lucru 
n’avemu nici o cunoscință, și acesta 
este în casulu de față lucrulă prin
cipală, nu scimu adecă, care este 
părerea episcopatului română unită 
în acesta gravă cestiune?

Intr’ună numără ală foiei n6s- 
tre de pe la finea lui Februarie 1893 
amă (țisă între altele:

„Eată ce voimu noi să scimu: 
ce facă și ce întreprindă Episcopii 
noștri uniți pentru apărarea națio
nalității române și a bisericei națio

nale române față cu uneltirile cato
licismului ungurescă ?“

Acâsta întrebare o punemă din 
nou în ajunsulă întruniriloru pentru 
Congruă din Pesta. •

Credemu că cleruld si poporulu 
română unită, cu totă absolutismulă 
ce domnesce în biserică, este în dreptă 
de a se aștepta se fiă și elu informată 
într’o cestiune atâtă de importantă 
și să nu afle erăși despre ea numai 
atunci, când va sta înaintea unoră 
fapte împlinite.

Răspunderea episcopatului ro
mână unită este cu atâtă mai mare 
cu câtă mai primejdiăse suntu vre
murile, ce le străbatemu!

La adresa d-!us Hieronymi.
înainte cu vre-o 4©ce flile, ni-amu 

luată voia de a adresa d lui minis
tru de interne Hieronymi, cu totă res- 
pectulă, ti ei întrebări asupra unoră 
fapte, împrejurări și evenimente, cari 
preocupă și neliniștescă în gradă 
mare opiniunea publică română din 
Transilvania și Ungaria.

Neprimindu pănă acuma nici o 
lămurire din partea c rganeloră de 
publicitate ale d-lui ministru asupra 
acestoră întrebări, le reînoimu acfl, 
pe scurtă, în următdrele:

1) Intrebămu pe d-lă ministru 
de interne Hieronymi, decă nu crede, 
că este de datoria sa, ca consiliaru 
ală Majestății Sale și ca ministru 
respun4ătoră, de-a lumina și liniști 
opiniunea publică a unei părți fdrte 
însemnate a cetățeniloră statului, 
făcendu-ne cunoscutii resultatulu cer- 
cetărei ordonate din parte-i în aface
rea esceselorO de stradă săvârșite în 
Turda și Oradea-mare.

2) In fața enunciațiuniloru d-lui 
ministru de interne la adresa lui Geza 
Kosztenszky și a lui Szadetzky. în- 
trebămă: Care dintre aceste două 
adrese este cea adevărată: adresa 
dată renegatului Kosztenszky, oii adresa 
dată renegatului Szadetzky dela Kâr- 
pat-egylet-ulu din Clușiu?

3) Nu crede Escelența Sa d Iu

FOILETONULtT „GAZ. TRANS “

Cum a pățit’o venătorulU de vulpi 
în Anglia.

Traducere după N o r d a u.
(Fine.)

C. cu ochi mari și gura cu deschisă se 
uita o minută după densulă, apoi cu o 
săritură fu lângă elă, î-lă prinse cu mâna 
tremurândă de umeri și-i urla în urechi: 
„Așadăr și Dta! Asta e o conjurațiune 
formală! Insă ti'ebue sS-ml dai esplicăre; 
nu-mi scapi.u

Căpitanulă privi cu totă rScela En- 
glesului pe tinărulă aprinsă, care sta în
aintea lui, dădu din umeri și dise forte sim
plu : „Nu voesch, să am cu Dta nici o afa
cere !“

Ceialalțl doi s’au trei bărbați, cari 
încă erau de față în sală, începură a-șl în- 
torce capetele spre ei, și după-ce C. con
tinua a cere dela căpitanulh V. în tonă 
aspru esplicărl, plecă acesta încetă spre 
ușă, lăsândă pe Baronă jertfa unui viforă 

de semțămintele cele mai contradicătore. 
Acesta se lăsă pe ună fotoliu, îșl plecă 
capulă în mâni și cugetă — la nimica.

Der nu rămase multă timpă necon
turbată în acestă posițiă. încă nu trecură 
cjece minute, când etă întră ună servitoră, 
se opresce înaintea lui C. și cu ună com
plimentă îi întinde, pe o plată de argintă, 
ună biletă.

Baronulă C. îlă deschide; erau numai 
cuvintele următâre :

„In urma raportului verbală ală căpi
tanului V., secretarulă clubului î-șl ia liber
tatea, de a încunosciința pe dlă Baronă C., 
că densulă nu pote fi privită mai multă 
de ospe ală clubului nostru.“

Baronulă C. nu dise nimică, ci îndoi 
biletulă cu degetele sale nervose, îlă băgă 
în busunară și plecă....

Deadreptulă la ambasadă; acolo află 
elă ună piretină bună, pe care îlă rugă ai 
sta în ajutoră într’o afacere de ondre. 
Agrăitulă dădu din umeri și dise, că nu 
pdte servi, flindă-că celă, care trebue pro

vocată, este ună Englesă. Dealtcum se 
bage de semă, căci oficiile aici nu facă 
glumă în lucruri de aceste. Baronulă C. 
merse și de aici turbată de mâniă; avea 
numai ună cugetă și acela era: răsbunare. 
Căpitanulă C. era ofițeră, și încă la gardă; 
trebuia să-i dea satisfacere.

Fără ca să caute mai departe vr’ună 
secundantă, merse acasă și scrise vătămă
torului o epistolă în care îlă provocă cate
gorică, să-i dea satisfacțiă cavalerescă cu 
arma în mână, la dincontră îlă va declara 
de ună lașă miserabilă și-lă va pălmui pe 
stradă.

Epistola o încredință poștei și acum 
Baronulă nostru era mai domolită. Remase 
sera asta a casă, deorece avea speranța se
cretă, că capitanulă V. îi va răspunde în
dată la epistolă. Se făcură însă 8 ore, lo
viturile ultime răsunau prin strade, der la 
ușa lui nu se arătă nimene. Nici demineța 
următore nu veni răspunsă, ba dincontră 
târdiu după amecjl primi ună rescriptă, prin 
care era provocată a se presents sigură în 
diua următore la 11 ore înaintea judecăto

riei politice din Westminster, la dincontră 
urmările etc. etc.

Baronulă C. cădu dintr’o mirare în- 
tr’alta; nici nu mai scia, ce să credă des
pre sine, despre Englesl, despre lumea asta, 
și începu a-i fi în adevără rău.

Orele îi treceau între astfelă de împre
jurări destul de încetă, nu dorea după nici 
o societate și ’i se părea, ca și când ar fi 
trăită ună seculă în ultimele două dile.

Iu diua următâre la 11 ore sta înain
tea judecătorului din Westminster.

Mai întâiu fu pedepsită ună birjară 
cu 6 dolari, deorece a cerută unui călătoră 
cu 3 dolari mai multă; după aceea au<ji 
strigându-se numele său. Păși înaintea me
sei judecătorului și întrebă, ce voescă dela 
elă. Judecătorulă îi arătă epistola, care a 
scris’o căpitanului V., și-lă întrebă, că cu- 
nosce elă scrisorea acesta? C. răspunse 
afirmativă. Că recunosce a fi autorulă ace
leia? Erăși afirmă. Oă e vorba de ceva 
glumă, seu că suntă seriăse provocările și 
amenințările spuse în epistolă? F6rte se- 
riose clise C.
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