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Administrațiunea
„Gazetei Trans^vaniei19.

Sașii și mimsteriuSu Banffy.
Brasovu, 4 Ianuarie v. 1895

Ce voru face deputății sași din 
dietă? Ce atitudine, voru lua ei față 
cu noulU cabinetu? Remâne-voiu în 
partida guvernului, adăugendu la 
multele umiliri una nouă, ori voru 
preferi mai bine a păși pe calea 
onorei naționale și a eși din acesta 
partidă, a căreia șefu actuală este 
celd mai pronunțată contrarii alu 
desvoltării naționale a poporului să- 
sescti?

Aceste suntu întrebările, ce agită 
ac}i în mare mOsură spiritele în sî- 
nulu săsimei din Ardealii.

In filele aceste se voru întruni 
tote comitetele partidei naționale 
săsescl din Ardealii, ca se ia o ho- 

tărîre privitorii la viitor ea atitudine 
a deputațiloru dietall sași.

E sigură — scrie „Sieb. d. Ta- 
geblatt“ din Sibiiu, — că deputății 
singuri nu suntă împuterniciți a lua 
posițiune în cestiunea, că cu care 
partidă din dietă se mergă, numai 
comitetele districtuale suntu chiă- 
mate, după programa dela 1890, a 
decide asupra atitudinei loru politice.

Și mai energică pledeză „Kron- 
stădter Ztg.” din locu pentru ca de
putății sași se fiă constrînșl a pă
răsi partida guvernului și a nu da 
nici celă mai mică concursă cabine- 
tulei Banffy.

Amu ajunsă, cpce acestă foia, 
ca noi Sașii se decidemu ac|i în cum
păna parlamentului. Onbrea săsâscă 
este în jocă și nu este iertată nici 
unui Sasă, necum unui deputată 
sasă, se sprijinâscă cu votulă său pe 
ună Banffy, celă mai faimosă duș
mană și prigonitoră ală Sașiloră!

Dâr, pe când pressa săsâscă ple
deză astfelă pentru o purtare demnă 
și bărbătescă națională a represen- 
tanțiloră sași, se vîră printre p6- 
poră ârăși cei cu politica de doi 
bani în trei pungi și-i șoptescu, că 
pote nu va fi bine se să strice de totă 
cu cei dela putere.

„Dâr de cumva Banffy ne va 
da garanții, că se va respecta pro- 
gramulă nostru și că se voră delă- 
tura tote gravaminele loră ?”

Acesta e întrebarea, ce s’a lan
sată din partea celoră mai cir
cumspecții și o vedemă acuma dis
cutată și în „Sieb. d. Tagetdatt”.

E destulă că se admite posibi
litatea unoră asemeni „garanții — 
deși se cere ca aceste se fiă tari și 
neîndoibse — centru a slăbi multă, 
da capo, din aventulă nouei mișcări 
naționale săsescl.

Cu tote astea sperămă, că de 
astă-dată poporulă săsescu va fi mai 
multă ca altădată la înălțimea da
toriei sale naționale, chiar de nu 

i-ar succede a împedeca pe depu
tății sași de a trece prin jugulă cau- 
dinu ală guvernului Banffy.

■Ministerul comunii de esterne și afa
cerile de statii ungarii.

Lui „Pester Correspondent1 i-se 
anunță din Viena din parte compe
tentă, cum cfice elă, următdrele i

piarulă ffBudapesti Hirlap11 și alte 
cjiare maghiare publioă epistole vienese, în 
cari se vorbesce despre pretinse enuncia- 
țiunl din ministeriulă de esterne, privitbre 
la deslegarea crisei ministeriale ungare prin 
numirea baronului Banffy ca ministru-pre- 
ședinte. Aceste epistole stau în contrarie- 
tate cu adevărulă și cu raporturile faptice 
si suntă numai născociri de ale respecti
vului corespondenta vienesă.

Mai cu semă trebue timbrată ca o 
absurditate fantastică a corespondentului 
vienestî soirea neadovărată, că între con
tele Kalnolty și între baronulă Banffy ar 
fi și ar amenința și mai încolo divergențe 
de păreri, din causă, că guvermilu românii ar 
ave intențiunea să pregătăscă statului ungarii 
și monarchies dificultăți diplomatice pentru nu
mirea baronului Banffy ca ministru-președinte 
ungarii.

Publicămu acestea fără comen
tară, deorece atâtă raporturile res
pectivului corespondentă vienesă, 
câtă și desmințirile lui „Pester Cor- 
respondenz” nu suntă destulă de lă
murite.

Rospunsil la o întâmpinare.
D-lă protopresbiteră Dr. George 

PopovicI publică în „Tribuna“ de 
Vinerea trecută (30 Dec. v. 1894) 
o întâmpinare datată din Lugoșă 
la adresa „Gazetei Transilvaniei“.

D-sa răspunde la articululă din 
Nr. 282 ală „Gazetei” dela 24 Dec. 
v. 1894, scrisă din incidentulu co
municatului apărută în „Tribuna” 
privitorii la procederea d-sale în co- 
misiunea de 14, alesă de conferența 
confidențială din Aradă.

In întâmpinarea sa d-lu Dr 
George PopovicI tjice între altele:

„Eu diu parte’mi o asigura atâtă pe 
„Gazeta”, câta și pe directorulă ei Aurel 
Mureșianu, că decă ară nutri față ou mine 
acea bunăvoință, pe oare eu o am față cu 
densa și față ou directorate ei, precum și 
buna credință ce-o presupună: înțelegerea 
reciprocă ușoră ar fi posibilă11.

Luămă cu plăcere actu de acâstă 
declarare și asigurămă pe d-lă Dr. 
George PopovicI, că nu ne îndoimu 
în sinceritatea vorbeloră sale. Der 
tocmai pentru aceea îlu rugămă se 
nu ne ia în nume de reu, dâcă în 
fața asigurării sale, că ne este bine- 
voitoră și că presupune și din par- 
te-ne bună credință, dămu espre- 
siune mirării și nedumeririi nâstre, 
că d-sa n’a aflată de lipsă se tri- 
mâtă și organului nostru acea în
tâmpinare, ce-o publică în „Tribuna”, 
și care după cu prin sulă ei trebuia 
în prima liniă sS ne fiă adresată 
nouâ.

Decă presupune la noi bună 
credință, atunci nu trebuia sâ se 
temă, că nu-i vomu publica întâm
pinarea, mai alesă, că e scrisă obiec
tivă și cu cumpetulu, ce șede bine 
omului, care se ocupă de afaceri 
publice naționale.

De ce dâr ne-a ocolită?
Din voibele sale de mai susă 

trebue se credemă, că doresce înțe
legerea reciprocă și că presupune, 
că și noi o dorimu, căci la din con
tră n’amu fi bmenl de bună cre
dință. Cum amu pute însă s’ajungemă 
la acestă înțelegere, și încă ușoră, 
ocolindu-ne unii pe alții chiar și în 
cestiuni atâtă de capitale ?

D-lă George PopovicI ne spune, 
că silită de „provocarea” nbstră 
se vede îndemnată a da lămuriri 
„pentru orientarea marelui publică 
românescă”. Cum seva orienta însă 
acestă publică, decă o parte din elă 
va ceti numai „provocarea”, âr cea
laltă parte numai „lămurirea” dată 
la acâstă provocare ?

Presupunemu, că d-lă protopres-

IOILETONULII „GAZ. TRANS?

Premergetorii telegrafului.
Istoricii ne spunii, că arta de a scrie 

în depărtări seu telegrafia a fosta cunoscută 
deja în vechime, și tote împrejurările ne 
îndreptățesc!! s’o credemfi ac6sța. D&că ne 
vomă gândi la resbelele și luptele dese, în 
cari erau amestecați cei vechi, precum și 
la nesiguranța și greutatea, ce era împreu
nată cu împărtășirile solilortî și cursoriloru, 
atunci ne vorti fi ușoră esplicabile nisuin- 
țele, de-a espeda ori și ce scire mai însem
nată în moda mai sigurh și în timptt mai 
scurte.

Lucru naturala, că fiindO la cei vechi 
technica puțina desvoltată, telegrafia la în
cepută s’a restrînsfi numai pe lângă nisce 
semne, ce se puteau ușorfi deosebi în de
părtare, și despre insSmnătatea cărora mai 
înainte se puneau dmenii în înțelegere. 
Ac6sta a fostă așa numita artă de a signa- 
lisa, din care apoi în decursulă timpului 
s’a desvoltată adevărata telegrafiă.

Fenicienii, Syrienii, Evreii' și Grecii 
siguru cunosceau acestă modă de-a scrie în 
depărtări, și deja Aeschil, tragiculă grecă 
(525—456 a. Chr.) amintesce în opulă său 
„Agamemnon” despre telegrafia optică prin 
signale. Clytemnestra fu încunosciințată des
pre căderea Trojei (1184 a. Chr.) prin focuri 
signalisătore, pe cândă petrecea în Mykenae 
Grecia).

Cei vechi deci s’au ajutorată și fără 
telegrafulă de astădl. In modulă acesta au 
comunicată Athena și Sparta cu aliații loră, 
Ierusalim ou frații săi de pe munții gali- 
leicT, regele din Damască cu domnitorulă 
Israilului în Thirza seu Samaria.

Mai târejiu amintesce iatoriculă Sextus 
lulius Africanus, creștină din Emmaus în 
în Palestina (232 a. Chr.) despre o întoc
mire, care făcea posibilă signalisarea anu- 
miteloră porunci la distanțe mari. La am
bele stațiuni se afla adecă câte-ună vasă 
plină cu apă, fiindă de aceeași înălțime și 
grosime. Pe suprafață înota ună discă de 
lemnă, în care era înțepenită ună băță de 
lemnă, pe care era însemnatăună șiră anu
mită de numeri d. e. 25; nivelulă era ast

felă întocmită, încâtă totl numerii se ve
deau dela marginea vasului în susă. Inda- 
tă-ce se dedea ună semna prin focuri sig- 
nalisătdre său printr’o grupă de făclii, din 
ambele vase în unulă și același timpă se 
lăsă să curgă apa, și adecă la stațiunea sig- 
nalisătdre, atâta, pănă când eufundăndu-se 
disculă cu bățulă prin storcerea apei, ună 
numără dre-care stetea chiar de-asupra mar- 
ginei vasului, ceea ce se înțelege trebuia 
să se întemple și la cealaltă stațiune. La 
ună nou semnă dată vasulă se închidea, 
și numărulă respectivă, care indica o anu
mită poruncă, se cetea, și apoi se lucra 
conformă poruncei.

Și greculă Polybiu (ț 122 d. Chr.) 
vorbesce despre o scrisdre cu făclii, cu care 
se coresponda în mari depărtări. Elă îm
parte alfabetulă în trei părți, fîă-care câte 
cu 8 litere, pe cari le însemnă și esprimă 
prin tota atâtea făclii. Fiă-care stațiune are 
și câte trei despărțăminte, de-a-drăpta, de-a- 
stânga și în mijlocă. Cele optă făclii din 
drăpta însămnă cele dintâiu optă litere, ună 
asemenea numără din mijlocă optă litere 
următore și cele optă făolii din stânga, 

cele din urmă optă litere din alfabetă. 
Dela stațiune observătore suntă îndreptate 
spre aceste trei puncte țevi orizontale, 
pănă cândă stațiunea signalisătdre indică 
printr’ună anumită numără de făclii, că este 
de a-se oăuta litera în drăpta, stânga, său 
în mijlocă.

întocmirea acăsta a fostă fdrte inge- 
niosă, der împreunată cu multe greutăți. 
De aceea bravulă teoretică Polybiu reco
manda o îmbunătățire a ei, care îusă întru 
nimică nu fu mai practică. De-altmintrelea 
elă este celă din urmă soriitoră din perioda 
mai vechiă, care vorbesce despre acestă 
obiectă. De aci și pănă la anulă 1553 se 
află ună mare golă în istoria telegrafiei.

In evulă mediu „pe timpulă număro- 
seloru lupte și certe între principi, nobili
me și burgesime și pe timpulă cruciate- 
lorO, cari atrăgeau totă atențiunea asupra 
lorO, omenii nu avură răgază să perfec
ționeze și să cultive acestă ramă ală sciin- 
ței și praxei. Numai mai târejiu amintesce 
ună medică italiană, Hieronim Cardanus 
(f 1576 în Roma) din Pavia, care a scru
tată de prima-oră și vărsatulă și tifusulă,
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biteru doresce înțelegerea reciprocă, 
nu numai ca dela persbnă la per
sona, ci cu scopfi ca prinți’însă să 
fia înaintată causa nostră comună. 
In acestă presupunere ne întăresce 
și următorul^ pasagiu din întâmpi
narea d sale:

„Constata, și fiindă necesară potă și 
proba, că consultările prealabile de a în
truni iote forțele nostre în lupta comună pen
tru apărarea drepturiloră nostre s’au făcutu 
mai multă la insistența mea în timpul ii din 
urmă și că în acestă privință am mersă 
pănă la limitele posibilității de a atrage 
pe toți factorii de valâre."

Va să c]ică d-sa nu numai a 
dorită înțelegerea, der a și stăruita 
pentru realisarea ei, ceea ce-i face 
ondre și îi câștigă urni titlu de re- 
cunoscință din partea tuturota Ro- 
mâniloru de bunu simții.

Per d-lu Dr. George PopovicI 
îșî înclieiă constatarea sa cu urmă- 
tdrele cuvinte forte semnificative:

„Că acesta (adecă înțelegerea) n’a 
succesă o vedemă, durere, cu toții. Nu s’a 
putută acum în aceste dile grele, cu ane- 
voiă credit se se potă altă-dată. In faptă nici 
n’a fostu așa și pănă acuma".

Ear imediata după afirmarea de 
mai susu c|ice ■

„Diferențele, care ne despartă, eu le re
ducă mai multă la personalități".

Așa-deră, după d-lu protopres- 
biteta, nu „divergențele principiare", 
pretinse de amiculu seu V. Mangra, 
ci „personalitățile'1, suntu, cari formâză 
piedeca principală a înțelegerii, prin 
care să se iacă posibilă „întrunirea 
tuturota iorțeloru nostre în lupta 
comună11.

Decă acesta este convingerea 
d-sale. și nu ne îndoimfi, că ea are 
temeiu, atunci de ce se descurageză 
d-sa așa de iute în drumulu, ce și- 
l’a alesă ca se ajungă la țintă ? Cum 
de nu s’a pututu, ca „în aceste cjile 
grele11 se fiă delăturata nisce perso
nalități, cari turbură înțelegerea nos
tră, și cum nu s’ar pută acesta nici 
n viitoru?

Ar sta forte desperată can sa 
nostră românescă, decă ar fi fun
dată părerea, că nu suntemfi în 
stare a birui cu nisce ambițiuni, me
tehne ori interese personale, cari ne 
împiedecă în lucrarea comună.

Cu bunăvoință și cu bună cre
dință, cjice d-lti PopovicI, înțelege
rea reciprocă ușorfl ar fi posibilă. 
Se pare însă, că d-sa nu garanteză 
decâtu pentru persona d-sale și, ca 
Stanu pățitulâ, se feresce de a ge- 
neralisa acestă tesă. Ba d-sa cu 
ore-care resemnațiune caută să es- 
plice starea de lucruri, lipsită pdte 
în mare parte de acea bunăvoință 
și bună credință, prin aceea, că-i

în opulă său „De subtilitate1 (1553) despre 
o metodă, pentru de-a pute coresponde cu 
o fortăreță împresurată, care metodă înse 
era forte asemenea celei lui Polybiu.

In a. 1617 Kessler făcu propunerea 
să se facă focii într’o bute mare, apoi să se 
aoopere cu o scândură, și erăși să se des
copere, și astfelii din modula și numărul u 
acoperiturilor^ să se formeze o limbă de 
scrisă.

La a. 1663 unii marchisu de Worches- 
ter din Anglia promite a introduce o co
respondență între două stațiuni, decă de
părtarea acelora deolaltă va face încă po
sibilă deosebirea colorei negre de cea 
albă.

La an. 1684 vorbi Robert Hook într’o 
societate din Londra despre o metodă, 
după care sS se potă telegrafia la mari 
distanțe prin ajutorula de figuri, formate 
din lineale geometrice și puse una peste 
alta.

Numai 100 de ani mai târdiu, la an. 
1785, apăru celfl d’iutâiu opă detailata des
pre telegrafia, adecă „Cinci tractate asupra 
syntematografiei~ de Bergstrăsser. Elă însu-șl 

atribue umi drepții istorica escla- 
mându: în faptă n’a fostu mai bine 
nici pănă acuma!

E triștii de totu, că n’a fostu 
cum a trebuită se fiă nici pănă 
acuma, dâr mai tristu ar fi, dâcă nu 
s’ar pute îndrepta lucrurile nici în 
viitoru.

Ceea ce regretămu mai multîi 
este, că d-lu George PopovicI pare 
a fi renunțată de a mai stărui pen
tru acestă îndreptare, mulțumindu-se 
de-o-camdată cu încercarea nesuc- 
cesă dela Aradii. Ne pare reu, că-lu 
vedemii așa de pesimistă în cestiu- 
nea capitală a înțelegerii reciproce 
dintre cei chiămațl a lupta în strînsă 
unire pentru ținta cea mare comună, 
când însu-șl afirmă, că grele lupte 
se prevădu încă de aici încolo, și 
nu ne putem u esplica de altă parte 
optimismulii seu, când cu tdte astea' 
vede causa nostră mergendu totu 
înainte și numai înainte.

N’amîi avuții nici o causă de a 
ne îndoi, că d-lu George PopovicI 
a lucratu bona ficle și nu ni-a trăs
nită prin minte a-i insinua vr’odată 
chiar „rea credință11, cum presupune 
d-sa. N’avem obiceiulu de a suspiționa 
pe frații noștri și a vorbi de rău 
despre ei, ci criticămti numai fap
tele loru obiectivă, așa cum ni-se 
presentă și avendu mereu în vedere, 
cum dice d-lu protopresbiteru, că 
mai prcsusit ele persone stă causa na
țională.

Din acestu puncta de vedere 
amft criticata noi și procederea d-sale 
ca președinte alu conferenței confi
dențiale și ală comisiunei de 14. Și 
cumcă critica nostră a fostu justă 
și obiectivă recunosce acum însu-șl 
d-lu PopovicI în întâmpinarea sa, 
constatându, că procederea sa a su
ferită naufragiu, pentru că d-sa a 
crecjutu, că trebue se servescă de
odată la doi domni, căci, dice, era 
„în asemenea modă responsabilă 
pentru trăgănarea conferenței(?) ca 
și pentru nesuecesulu înțelegerii11.

Noi amu susținută în deosebi, 
că n’a făcutu totu ce trebuia se facă 
pentru succesulfl. înțelegerii în tim- 
pulă fixată de conferența din Aradă, 
că n’a mai convocată încă-odată 
comisiunea de 14, stăruindu se-șl ter
mine lucrarea sa, că comisiunea nu 
s’a disolvată, cum se pretindea, și 
contra acestoră afirmări d-lă Popo
vicI nu pdte aduce nici unu argu
mentă, căci nu pdte trece nici de 
cum ca argumentă ceea ce dice 
d-sa, că „în urmă a înțeleșii despre i 
alegerea unei sub-comisiunl, care 
însâ n’a făcută nimicii și nici că ar 
fi voitu se facă ceva11.

Der d-lu protopresbiteru, ca ini-

telegrafă mai întâiu dela Hannau la Philips
burg în Baden.

In an. 1792 surprinse Claude Chappe 
cu o nouă invențiune Francia și lumea 
cultă de atunci. Sistemulă său era următo- 
rulă: La unu loca departe vizibila, pe 
una turna, dealâ seu pe una coperișa de 
casă se înțepenea verticala una para tare 
înalta, de care erăși era înțepenită orizon
tala una băța cam de ună metru de lunga, 
așa că totula semena multa unui „T“, de- 
ârece și la capetele bățului atârnau 
două brațe scurte, ce se puteau mișca. Din 
diferitele figuri, cari se puteau forma prin 
sucirea și învârtirea bățului, precum și a 
brațelora celoră scurte, se puteau face 
mulțime de combinațiunl. Manipularea cu 
telegrafula lui Chappe oferea unh aspecta 
fârte interesanta.

Cea d’intâiu liniă telegrafică de so- 
iula acesta se construi dela Parisă pănă 
la Lille, și costă 100.000 livre, și cea d’in
tâiu scire, ce se anunță prin noula tele
grafii, fu cucerirea orașului Conde de lângă 
Șilda în Octomvre 1792. Acesta a fosta 
triumfula lui Claude Chappe. Der cu totă 

țiatoră alu consultăriloră dela Aradă, 
a trebuită să înțelegă și alte lucruri, 
ce s’au petrecută p’atuncî și în aju- 
nulă adunării din Sibiiu. A trebuită 
se înțelegă, că tocmai în acele mo
mente critice, când d-sa se străduia 
să aplaneze diferențele, cari ne des
partă, personalitățile, cărora le atri
bue d-sa în cea mai mare parte 
aceste diferențe, erau lansate cu 
putere și nutrite, ca la unu ordină 
dată, în cj-iamlu „Tribuna11; a tre
buită să vadă, că în ajunulă adu
nării din Sibiiu colânele „Tribunei11 
bâjbăiau de suspiționărl și defăimări 
personale, că în presăra adunărei 
chiar se ațîța și în contra „Gaze
tei11, afirmându-se, că ar fi avută 
intențiuni ostile față cu adunarea și 
altele de aceste.

Ei bine, întrebămu, ce a făcutu 
•și ce a lucratu d-lu Dr. George Po
povic! ca să curme acâstă intențio
nată alimentare a diferențeloră, ce 
ne despartă, căci trebuia se vadă și 
să fiă convinsă, că printr’însa se sub
mina terenulă acțiunei sale între
prinse în mod așa de nobil și demn 
de laudă? Și ce face acuma d-sa 
pentru a combate acestu rău ivită 
în mijloculu nostru ? Crede 6re că 
prin aceea, că. a trimisă întimpina- 
rea sa la „Tribuna11, a convins’o des
pre necesitatea unei înțelegeri reci
proce cu „Gazeta11, căreia pănă în 
cțiua de acli nu i-a dată nici o sa- 
tisfacțiune pentru insultele și calum- 
niile ne mai pomenite, ce le-a în
dreptată contra ei, tocmai din inci
dentală. discusiunei privitore la în
trunirile nostre intime?

Der pote i;amu adresată de
odată piea multe întrebări d-lui Dr. 
George PopovicI. D-sa stă încă, se 
vede, sub presiunea „opiniunei pu
blice11, ce-o face în materia „înțele
gerii reciproce11 fiiarulu „Tribuna11. 
De aceea asigurându-lă și din par- 
te-ne de deplina nostră bunăvoință, 
nu putemă se-i dori mu în anulă 
acesta, în interesulă scopului celui 
mare, ce-i zace la inimă, decâtă ca 
se se emancipeze câtă mai în grabă 
de sub acestă presiune și influință, 
ce este deopotrivă pernicios^ per
son ei sale, ca și causei pentru care 
militâză.

Biografiile noiloru miniștri.
Reproducemă aci după foile un- 

gurescl câteva date mai amănunțite 
din biografiile noiloră miniștri un
guresc! :

Br. Desideriu Bânffy, ministrulă-pre- 
ședinte, s’a născuta la Clușiu în 1843. Ta- 
tălă seu a fosta fișpanula Daniil Bânffy. 
Studiile și-le-a terminata la universitatea 

invențiunea sa genială îșî fini vieța în mi- 
seriă — telegrafula său opticO fu uitată și 
arta de-a serie în depărtări intra în altă 
fașă.

Electricitatea fu cuveutulă fermeoătorO, 
care de-odată scose din usu tote sistemele 
telegrafice de pănă acum și le timbra ca 
încercări, pentru cari fiiula secolului alâ 
19-lea nu are decâta ună surisa de supe
rioritate. Deja Franclin îșî cugetă electri
citatea ca mijlocitore de soiri, der gloria, 
de-a se pune în praxă ideile sale, a ră
masa reservată secolului nostru plina de 
invențiunl.

ȘSmmerring cu telegrafula seu elec
trica (1809), Gauss și Weber din Gottinga 
cu telegrafele electro-magnetice (1833), 
Wheadstone, Hughes, Dumoulin, d’Arlincourt, 
Lenoir, Sortais, Morse și Caselli încheiă și- 
rultt lunga ala acelora spirite geniale, cari 
au împreunată continentele și au finită în 
modă atâtă de grandiosă arta, pe care cei 
vechi au început’o în modă atâtă de mo
destă.

Y. 8. 

din Lipsea și BerliuO. Cariera publică și-a 
început’o în Ardeală pe terenulă adminis
trativă. Ca aderentă ală partidei centrale 
din stânga, a pășită de două-orl ca candi
dată de deputată, der n’a reușită. La 1875, 
când partida deskistă a fusionată cu cen- 
trulă stângă, Bânffy a devenită „liberală11. 
Ministrulă-președinte de-atunci l’a numită 
fișpană ală comitatului Solnocă-Dobeca. er 
m>ii târdiu fu numită fișpană și peste co- 
mitatulă Bistrița-Năsăudă.

Ca fișpană a funcționată 17 ani și 
„tote străduințele lui au țintită la propa
garea ideei de stată maghiară în acelă ți
nută locuita de trei naționalități11. — Când 
înainte de asta cu vre-o 12 ani Coloman 
Tisza a convocată o conferență în Gestiu
nea reformei administrațiunei, Bânffy s’a 
declarată cu cea mai mare hotărîre pen
tru trecerea administrației în mâna statului. 
In dietă a intrată numai la 1892, când 
„pentru energia lui“ a și fostă alesă pre
ședinte.

Desideriu Percsel, noula ministru de 
interne, s’a născută la 1848 in Szegzârd, 
comit. Tolna, unde tatălă sâu fusese vice- 
șpană. A absolvată drepturile la universi
tatea din Budapesta și s’afăcută advocatu ; 
la 1868 a devenită primulă vice-notarC ală 
comitatului Baranya, în 1871 a ajunsO sol- 
găbirău într’ună cercă din comitatulă Tol
na, âr în 1877 a fostă alesă vice-șpană alâ 
acestui comitate, ocupândă acestă postă 
10 ani și jumătate. La 1887 a fostă alesă 
deputată ală cercului Bonyhâd, pe care-lă 
representă și astăzi.

Lukdcs Lâszlo, noula ministru de fi
nanțe, s’a născută în 1850 la Zlatna, în 
Ardeala. A absolvată drepturile la Clușiu, 
după cari în 1874 a devenită profesoră la 
academia de drepturi din Raba. La 1877 a 
lăsată profesura și s’a făcută conducătoră 
de mine; în 1878 fu alesă deputată în cer- 
culă Ighiului. Când Coi. Tisza a primită 
portofoliulă de finanțe și a luată pe We- 
kerle lângă sine ca secretară de stata, la 
recomandarea lui Wekerle a fostă chiă- 
mată în ministeriu și Lukâcs ca consilieră. 
Mai târdiu erăși s’a făcută deputată,’ pănă 
când Wekerle l’a numită secretară de stată, 
care postă l’a ocupată pănă în presentă.

Daniel Erno, ministrulă de comerciu, 
s’a născută la 1843 în Ellemer, comit. To- 
rontală. Gimnasiulă l’a absolvată la Timi- 
șora, er drepturile la Budapesta. La 1865 
a devenită vice-notaru onorară ală comita
tului Tolna, în 1867 solgăbirău, er în 1868, 
după ce a primita diploma de advocată, 
fu alesă președinte de tribunalu. In 1870 
fu alesă deputată ala partidei deakiste din 
cerculă Bega-Sângeorgiu, în 1878 a repre- 
sentată ca deputată orașulă Beoicherecula 
mare, er dela 1884 represents ca deputată 
cerculă Panciovei. Dela 1875 face parte 
din partida „liberală11.

luliu Wlassich, noulă ministru de culte, 
s’a născută la 1852 în Zala-Egerszeg, a 
făcută eensura de advocată, a funcționată 
oa concipistă în ministeriulu de justițiă, dr 
în 1882 a devenită sub- procuroră în Co- 
mornă, apoi în același postă la Budapesta, 
după care a devenită secretară în minis- 
teriulă de justițiă. In 1886 fu numită loc
țiitorii de procuroră supremă pe lângă 
Kozma Ferenoz; în 1890 deveni profesoră 
de dreptulă penală la universitatea din Bu
dapesta, er în 1892 păși ca candidată de 
deputată cu programă „liberală11, der n’a 
reușită; mai târdiu a isbutită totuși de-a 
fi alesă în cerculă Osâktornya.

Erdălyi Săndor, ministrulă de justițiă, 
s’a născută în Ghișineu, corn. Bihorului, la 
1839. In 1862 a absolvată drepturile la 
universitatea din Budapesta, pănă la 1865 
a funcționată ca advocată în Budapesta. 
Atunci deveni actuară ală magistratului 
din Pesta, după care notară de tribunală 
etc, Apoi a ocupată posturi mai mid la 
Curiă, unde în 1886 devenise jude. La ur
mă a fostă președinte ală tablei r. din 
Baba, apoi secretară de stată în ini- 
nisteriuiă de justițiă și în scurtă timpă 
după aceea deputată ală cercului Duna- 
szerd ahely.
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Felicitări de anulîi bou. „Telegraful^ 
Română" spune, că cu ocasiunea anului 
nou membrii gremiului consistorială, pro
fesorii seminariall și mulțl alțl fruntași din 
Sibiiu s’au presentată în corpore la reșe
dința Esoelenței Sale Metropolitului Mironă 
Romanulă pentru a-lfl felicita. In răspuu- 
sulă său, Esoelența Sa accentua între al
tele, că: „anulă trecută a fostă posomo
rită pentru noi și cjiua de a4* ne 
•ărășl într’o asemenea situațiune, încâtă 
■niol pentru viitoră nu putemă lega spe
ranțe mai bune". Adăugă apoi, că „dela 
împlinirea datorinței pentru apărarea in- 
tereseloră naționale și bisericescl nu va 
.absta nicl-odată, câtă timpă bunulă Dum- 
ne4eu îi va conserva puterile trupesc! și 
/sufletesc!".

—o —
Limba roniândscă în Bucovina. Etă 

ce dice diarulă bucovineană „Deșteptarea11 
dela 1/13 1. o. în cestiunea limbei române 
în Bucovina: In anulă trecută limba ro- 
mânescă a ajunsă în dreptulă său în t6te 
•comunele din ținutulă Storojinețului. Acesta 
lucru mare și sfântă avernă să-lă mulțămimă 
mai alesă prea iubitului nostru domnă boeră 
Modestă cavalerii de Grigorcea, a oăruia po
menire din pricina asta va rămâne vecl- 
nică în neamulă nostru. Intrat’a limba nos- 
tră în dreptulă său și în alte locuri, der lo
curile acele suntă rari. Așa-dâră în trăba 
dreptului limbei românesci în decursulă anu
lui 1894 avemă bucuriă, deși nu deplină.

—o —
Majestatea Sa monarchulu a numită 

cu data de 12 1. c. 24 de membri noi în 
camera magnațiloră din Viena.

„Albina" și funcționarii sei. La anulă 
nou funcționarii „Albinei" s’au presentată 
în corpore la d-lă Partenie Gosma pentru 
a-lă felicita. In respunsulă său d-lă Cosma, 
directorulă „Albinei", a spusă între al
tele, că consiliulă de direcțiune a hotă- 
iîtu se duplice capitalul» socialii prin emi
terea de noue acțiuni, ca astă-telă institu- 
tulă să nu mai fiă avisată în operațiunile 
sale la bani streini. După acestea fu fe
licitată președintele consiliului de direc
țiune, d-lă protopopă și directoră semina- 
rială I. Hannia, care răspundendă îșl es- 
prima bucuria, că „pe când la înfiin
țarea institutului abia se întelniau la ase
menea ocasiunl 3—4 funcționari, acum cor
pul» funcționarilor ti a ajunsă considerabila 
sumă de peste 40, cu cei dela -filială.

— o—
Tarifa pe zone se va introduce dela 

1 Februarie 1895 și pentru linia ferată 
•dintre Mureșă-Oșorheiu și Reghinulă să- 
sescă.

— o —
Din diecesa gr. cat. a Oradiei-man 

primimă dela ună preotă ună apelă, în 
oare se cere din nou concentrarea neamânată 
a fondurilor» diecesane. Apelulă e adresată 
cătră preoții din acea diecesă, pe cari îi 
provocă să nu mai întârdiă de-a lua mă
surile de lipsă pentru asigurarea familiiloră 
loră, punendu pe base mai sigure fondulu 
menită pentru ajutorarea veduveloră și orfa
nilor» de preoți. „Fondulu nostru viduo- 
orfanală", se dice în apelă, „mântuită odată 
din gura morții de cătră trimisulă Prove- 
dinței, depusă la o societate națională și 
oontribuindă fiă-care preotă câte-o taxă de 
40 fi. la ană, prin acesta ni-amă asigura 
nu numai ună membru din familiă, ci în- 
tregă familia cu o Densiune de 4-500 fi. 
la ană; ni-amă asigura acelă fondă de o 
a doua catastrofă, când pote Provedința 
ne va lipsi de ună ală doilea mântuitoră. 
Mângâierea, că adl sortea ni-e comună, nu 
ne pote îndestuli, ci cu puteri unite trebue 
să lucrămă pentru organisarea mai solidă 
.a fondului viduo-orfanală“.

Dân Rusia,
țliarulă oficială rusescă din Varșovia 

n Warschawskij Dnewnik* scrie, următorele: 
.„Din incidentulă repășirei guvernorului ge
nerală din Varșovia, a generalului Gurko,

gazeta Transilvaniei

mai multe diare vienese au aflată cu cale 
de-a anunța, că se va schimba politica ru- 
sâscă față cu ținuturile de lângă Vistula. 
Profețiile acestoră diare suntă neoorecte, 
căci Rusia în nici o direcțiune nu-șl va 
schimba politica, care a produsă atâtea re- 
sultate favorabile pentru țâră".

*
Cu ocasiunea anului nou s’au făcută 

grandiose primiri la curte și ambasadorii, 
precum și oonsulii puteriloră streine și-au 
predată împăratului credenționalele.

*
Starea sănătății ministrului de esterne 

Giers întru atâta s’a îmbunătățită, încâtă 
deja în dilele viitore va fi în stare să per- 
tracteze cestiunl politice.

*
Impăratulă germană Wilhelm i-a pre

sentată fostului ambasadoră rusescă din 
Berlină, contelui Schuwaloff, o cutiă de 
țigări cu inițialele sale în aură, dicendu-i 
următorele cuvinte: „Acâsta ți-o doneză 
ca amicii, nu ca împeratăA

*
Impărătesa-văduvă s’a hotărîtă să nu 

călătorâscă în străinătate, ci va petrece cu 
fiii săi, cu marele duce Michailă și cu ma
rea ducesă Olga în Zarskoje Selo.

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursul» d-lui C. C. Arionii. 
țUrmare).

Der, în privința acesta, dațl-mi voie 
să vă aducă eu o probă, care ne vine de 
peste munți. Emisari înainte de prooesulă 
Memorandului, și după procesulă Memo
randului. Acesta ați afirmată.

Etă jurnalulă „Dreptatea." Nu este 
vorbă, jurnalulă trădătoră, — firesce, — 
căci ori cine nu cugetă ca d-lă Sturdza, 
tradeză. Dâr acestă jurnală are meritulă 
să fiă de sigură mai bine informată, decâtă 
d-vostră în cestiunea națională. Ecă și 
aprețiările și iuformațiunile sale......  (Ci-
tesce;)

j,D-lă Sturdza este în oposițiune și 
voesce cu ori ce preță să ajungă la gu
vernă, lucru care pe noi puțină ne im
portă; dâr d-lă Sturdza, după ce tote în
cercările sale de pănă acum au suferită 
naufragiu, s’a apucată de cestiunea Arde- 
Jână, cea mai poporală cestiune astădl în 
România, și cu ajutorulă acesteia spereză 
a ajunge astădl la putere; cestiunea româ- 
ână, seu, cum o numescă frații de dincolo, 
cestiunea ardelenă, nu este însă o cestiune 
de partidă, ci cestiunea tuturoru Româ- 
niloră, și, prin urmare, nu e prea acomo
dată a înălța ună partidă și a trânti altulo. 
Condițiunea primă este, deci, să faci din 
cestiunea română cestiune de partidă ; prin 
urmare trebue se o monopoiisezi și să 
declari partidulu contrară de „trădătoră 
ală cestiunei române, nemernică, vendătoră 
de nemă, aliată ală Maghiariloră, etc. etc."

Apoi, după ce constată, că d-lă Stur
dza a trebuită să creeze pe moderați, D-lă 
Branisce, care iscălesce acestă articole, mai 
dice:

„Cu .atâtu, însă, nu e câștigată joculă ; 
„acești moderați trebue și nimiciți, ca apoi 
„d-lă Sturdza să potă nimici și pe stăpânii 
„muderațiloră", pe guvernulă română.

Vedeți, că sunteți cunoscuțl forte 
bine.

Der ascultați, că are să vorbescă nu 
numai dr. Branisce, ci dr. Rațiu:

„Alături cu acestea se lansâză scirea, 
„că guvernulă română ar fi trimisă ună 
„emisară cu o misiune mârșavă la d-lă dr. 
„I. Rațiu."

„Am întrebată pe venerabilulă presi- 
„dentă, care acum ’și petrece dilele în 
„temniță, și mi-a răspunsă clară și lămu
rită, că e minciună/

Unde suntă emisarii?
Vedeți, d-lă Rațiu protesteză în con

tra afirmațiuniloră d-vostră.
Cine pote esita întru afirmațiunile 

interesante ale d-vdstră și protestările lui 
Rațiu și ale lui Branisce, care termină cu
vintele sale astfelă :

„Sorisem acești articol!, le dau și 
„semnătură mea și plecă ca să mă pre- 
„gătescă pentru a mă presenta cu inimă 
„liniștită înaintea jurațiloră, cari de astă- 
„dată suntă în posițiune de-a aduce și ună 
„verdicră justă, înfundândă în temnițe pe 
„ună trădătoră de nâmă."

Etă, d-Joră, pretinșii noștri aliați, tră
dătorii de peste munți. Se ducă și ei să 
înfunde pușcăria ungurâscă. Curioși tră
dători !

Șefulă d-vostră, vorbindă de organulă 
„Dreptatea/ a cjisă, că acestă organă este 
fondată ou banii guvernului română, ca să 
combată pe ultraiștl, să desbine pe Români, 
acesta fără nici o probă ârășl. A uitată 
d-sa, că acestă organă represinta mai 
multă interesele Bănățeniloră, interese cari 
fundamentală suntă acelea-șl cu ale tutu
rora Româniloră din Ungaria, dâr cari 
ârășl, în unele puncte, potă fi diferite de 
ale Transilvăneniloră. Der elă a fostă fon
dată de ună comitetă de 121 de Români 
de peste munți.

Ce ’i pasă partidului liberală-națio- 
nală 121 de trădători mai multă seu mai 
puțină. Dâr nu vedeți, că este ună lucru 
ridicolă, să nu vă mulțumiți de-a avă tră
dători în țâra românâscă, să treceți peste 
munți ca să căutațl și acolo trădători!

D-loră, d-lă Sturdza are, îDSă, probe 
mai mari, acestea suntă jucării. Mai este 
trădare pentru-că și guvernulă nu a pri
mită cu onorurile cuvenite pe d-lă Eugenă 
Brote și Aurelă PopovicI și a căutată să 
sape între aceștia și comitetulă dela Sibiiu, 
ună adevărată abisă. 0 nouă afirmațiune, 
o nouă învențiune.

Unde suntă acele intrigi ? Ce probe, 
ce urme aveți ? Nimică. întrebați pe ome
nii serioși din partidulă națională ; pe Rațiu, 
pe Lucaci. Ce gândiți, că n.’avemă nimică 
mai seriosă de făcută, decâtă intrigi con
tra lui Eugenă Brote?

Sciu, că d-lă Brote trăesce și va trăi 
liniștită în țâra românâscă; același lucru 
îlă sciu despre d-lă .Aurelă Popovici și 
despre d-lă Albini. D-loră nu suntă amici 
politiei ai noștri. Vedeți diferența? Noi nu 
ne închietămă de traiulă bună și liniștită 
aiă Româniloră de peste munți în țeră la 
noi. Ei au dreptă la ospitalitatea nostră. 
D-vâstră, însă, n’ați făcută așa.

A mai fostă o acusațiune, și aci este, 
pote, punctulă originală ală păreriloră d-lui 
Sturdza: d-sa a pretinsă, că în procesulă 
Memorandului lasă să se întrevadă chiar, 
că s’a făcută cu consimțămentulă, și mă 
miră, că n’a clisă, după îndemuulă guver
nului românescă. D-sa a pretinsă, că în 
procesulă Memorandului după condamnare, 
maieu sâmă noi amă jucată ună rolă în
semnată. Se pronunțase acea sentință ne- 
dreptă și aspră. Câtă-va vreme d-nii: Lu
caci, Rațiu și ceilalți au fostă lăsați în 
libertate. Se născuse două idei: una era, că 
Românii condamnțl să trecă peste munți 
în România și a doua era ca să mergă în 
temniță. D-lă Sturdza ne-a acusată, că 
noi amă suflată acesta la urechia lui Lucaci 
și a lui Rațiu, ca să decapitămă Români 
de peste munți. Vedeți, ce gândire infer
nală; trebuia și aci o probă, der n’a avut’o 
de nicăirea; a avută din contră o des- 
mințire, și o desmiuțire de astă-dată netre
cută prin pana blajină și pretinsă priete- 
nosă a dr. Branisce pentru guvernulă ro
mână. Ea vine din fuudulă temniței, într’unu 
articolă dintr'ună jurnală, a cărui bună 
credință nu o veri pune în dubiu, căci este 
„Tribuna/

Etă. d-loră, articolulă care s’a publi
cată în „Tribuna" din 19 Octomvre, pu
țină timpă după discursulă dela Orfeu, 
atunci când au ajuusu la urechia celoră 
întemnițați acusațiunile pe cari d-lă Sturdza 
la adresa partidului conservatoră:

„Câtă vreme suntemă prisonieri, nu 
„ne putemă pronunța în meritulă cestiu- 
„nilcră, ce se agită pe terenulă politicei 
„militante actuale.

„Cu tote acestea, deși situați unea pre- 
„sentă ne impune reservă absolută, suntu 
„unele cestiunl naționale, preoum ea este 
„în corelațiune imediată cu activitatea nos- 
„tră personală, de nu putemă declina dela 
„datoria ce m-se impune să servimă cu 
„anumite deslușiri.

„Aceea ce înainte de tote pretinde 
„dela noi lămuriri, este faptulă intrării nos- 
„tre în temniță.

„Causa acesta a fostă discutată forte 
„seriosă între noi, în ședința de comitetă, 
„unde, după obiceiulă nostru, amă cumpă
nită Iote motivele pro și contra și amu 
„decisă, neîndemnați de cineva în conseiința 
„responsabilității nâstre personale, conduși 
„fiindă de interesulă causei naționale/

Au simțită acei âmenl, mai presusă 
de ori-ce, cinstiți și patriot, câtă e de grea 
acusațiunea, ce-o aruncați guvernului; au 
simțită, că trebue se vorbescă. Acesta era 
nu numai ună omagiu ală adevărului, ci 
era o datoriă cătră România, în jurulă că
reia palpită întrega viâță a nâmului ro
mânescă și care avea dreptulă să scie in- 
tregulă adevâră!

Și acum, d loră, ecă și motivele, cari 
i-a făcută sS între în temniță:

1) „Să rămânemă în mijlocuia popo
rului nostru, în patria nostră, accesibili 
„pentru toți cei cari vreu să scie, că sun- 
„temă în mijloculă loră;

2) „Qă formămă centrulă de intere- 
„sarea cea mai eăldurosă pentru poporală 
„întregă, care să ne aibă rea puruînaintea
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„sa ca pe jertfele nedreptății, ce apasă 
„asupra tuturora de-o potrivă;

3) „Să dămă esemplu de resoluțiune 
„și de abnegațiune la luptele grele, ce ne 
„mai așteptă.

4) „Ca robia acâsta să fie motivă de 
„lucrare bărbătescă din partea tuturoră 
„cercuriloră politice și sociale, cari se in- 
„teresâză de oausa nâstră, și prin acesta 
„să se țină în evidență înaintea poporului, 
„că nu suntemă abandonați și că toți omenii 
„de bine din lumea cultă suntă indignați 
„pentru nedreptatea ce ni-se face prin ares
tarea și ținerea nostră în temniță".

Ei, ce rămâne din discursulă dela 
Orfeu, căci aci era punotulă culminantă? 
D. Sturdza ne dicea: ați suflată lui Rațiu 
și lui Lucaoiu să mergă martiri în temnița 
ungurâscă, ca să zdrobiți cestiunea na
țională din Transilvania. Unde este ade- 
vărulă ?

Etă, elă răsare din întunereculă chiar 
ală temniței.

Procesulă memorandului a fostă ună 
procesă nedreptă, unică în analele secolu
lui, în care trăimă; der a fostă ună triumfă 
morală pentru Românii de dincolo de munți. 
In adevără, la acelă procesă s’a manifes
tată o solidaritate deplină; moderații său 
ultraiștii n’au mai existată, și între apără
torii lui Lucaciu și ai lui Rațiu erau toți 
trădătorii D-lui Sturdza, Dr. Diaconovicl, 
Mocioni și atâția alțl.

D-lii JB. Ștcfănescu-Delavrancea: Vă în
șelați, Mocioni a refusată de a-lă apăra.

D-lu C. C. Arionii: Se păta, lucrulă 
însă, ce spună eu este esactă.

Mocioni a făcută causă comună cu 
Rațiu și cu Lucaciu și elă a afirmată soli
daritatea sa deplină cu cei dațl în judecată. 
Față de persecuțiuni și de suferințe, Ro
mânii de peste munți au fostă mână în 
mână

Procesulă memorandului a fostă unu 
triumfă morală prin declarațiunile atâtă de 
demne și atâtă de frumose ale D-rului 
Rațiu, în apărarea memorabilă, care va face 
o pagină eternă în istoria suferințeloră Ro- 
rnâniloră din Transilvania; a fostă ună 
triumfă morală prin iubirea, de care au 
fostă încungiurațl cei dațl în judecată de 
miile de țărani la Clușiu, afirmându-se ast
felă, că întrăga națiune românâscă din Un
garia suferea cu șefii săi.

Acestă triumfă morală îlă afirma chiar 
ună (jiară ungurescă; Ungurii singuri îlă 
recunosă.

Gând au vădută acesta, Dr. Lucaciu 
și Rațiu s’au gândită, păte, că victoria 
morală trebuia să fiă încununată prin mar
tiri. De aceea au lăsată în lacrăml neveste 
și copii și s’au dusă în temniță. Noi nu 
ni-am permisă să le dămă nici ună oon- 
siliu. In așa momente cine îndrăsnesce să 
dea consilii? Mă miră, că nu simțiți cu ce 
frunte senină, cu ce inimă caldă, ou câtă 
abnegațiune de sine, der cu câtă credință 
în viitoră, și numai din pornirea sufletului 
și consciinței loră, Lucaciu a Rațiu și cei
lalți s’au dusă în temniță. (Aplause).

Sciri telegrafice.
Budapesta, 16 Ianuarie. Foia ofi

cială publică dimisionarea, datată de 
alaltăerî, a cabinetului Wekerle.

Autografulu pentru Wekerle sună 
astfelă: „Primesce cu acestă oca- 
siune pentru serviciile escelente pres
tate cu zelu neobosită și cu devo- 
tamentu sincerile mele mulțumiri, 
și tot-odată asigurarea neschimbatei 
mele grații".

Szilăgyi Lukăcs și Hieronymi primiră 
dimisionarea pe lângă recunoscerea 
„servicieloru loru escelente, îndepli
nite cu zelu neobosita".

Budapesta, 16 Ianuarie. Clerulu 
înalta este hotărîtu de-a continua în 
camera magnațiloră energicu lupta 
contra proiecteloru bisericescî-politice încă 
neresolvate. Decă noulu guvernă nu 
va încerca o apropiere, atunci lupta 
se va începe din tote puterile. Cle
ricalii îșl iacu mari speranțe din 
crescerea continuă a partidei poporale ca
tolice,

Parisu, 16 Ianuarie. Casimir Pe- 
rier, președintele republicei francese, a 
dimisionatu.

Camera și senatulu s'au convocata 
pe arnecțl ca se ia la cunoscință dimisiu- 
nea lui Perier.

Congresulu se va întruni probabilu 
Joi. Se crede, că Casimir Perier va 
fi realesu cu mare majoritate.

Proprietarii: Hir. Aarel l&tare^ianu.
RsiîctGru responsabilii: OFegopiM
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la bursa di» ¥j®kîsi»

Din 15 Ianuaire 5895.
.Renta ung. de aurii 4% • • • 124.05 
Renta de corone ung. 4°/0 • • 98.95 
impr. o&il. fer. ung. in auru 47270 • 127.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4727o 103.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri' rurale ungare .... 98.25
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Țmprum. ung. ou premii .... 158 25
Losuri pentru reg. Tisei și Segediu. 143.— 
Renta de hârtie austr..........................100.30
Renta de argint austr..........................100.70

Acții de-ale Bfincei sustro-ungară . 1055.—
Acții de-le Blnoei austr. de credit. 413.90
Aoții de-ale Băncei ung de credit. . 498.50
iMapoleondori ........ 9.86’/.2
Mărci imp. ger..............................  60.75
London (lire scerlinge)................... 124.10
Rente de corone austr . , . 100 70

Renta de aur austr..............................125.60
Losuri din 1860 ......................... 157 50

Cisî’SRsSâ pieței Brașovu.
Din 16 Ianuarie 1895.

Bancnote rom. Gnmp. 9.74 Vend. 9.78
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.74
Napoieon-d’orI Cump. 9.83 Vend. —
Gfaibeul Ou rap. 5.85 Vend. —.—
Ruble rusescl Comp. 132.- Vend, —
Mărci germane Cumy. 60.30 Vend. —.—
Soris. fono. Albina 570 100.75 Vend. 101.75
Lire turcescl Cnmp. 11.15 Vend.

©

©

Dipharmaciae Carol Schuster.
(ldnim dn Unii ce^ ma* P^cu^ mirosiî de bradfi, curăță aerulă din odaie 
Uliu UI liu litiU; și întăresce organele de respirațiune, celd mai alinătord 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiilord.
QVPllIl Q1 TlflClillp flP Kind °feră escelente serviții pentru tuse, pentru 
iJJiUjl yl pdullllll Uu llUUj regușeală, și pentru afecțiuni cataraîe ale or- 

ganelord de respirațiune.

Lanolin Creanie, cel mai bun remediu, pentru fineța și albirea manilor.

Depouifl generalii la farmacia în Terguld grâului. '"ȘSg
592,1—14
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De închirlatu.
0 bună și comodă locuință, constătătdre clin 5 

©dăă m etagjBMj cu frontulu spre Tergulii-Straeloru, tfite clă
dite în stilfi m< dernu și fdrte higieuice. Alătuiatu: hlicălă- 
riă, șopia de Semne și pivsaita. — Apa condusă în casă.

Coartirulu situata în curata și simpatica stradă, numită 
„Strada Castelului/1 Nr. 52.

în același apartament 8, totu în etagiu, 
altă locuință cu trei odăi și bucătăriă, 

asemenea în stilu modernu și higienice, cu apa în bucătăriă. 
Ferestrile spre grădină, aerulu celu mai curată.

A se adresa în Brașovu la proprîetaiulu :
NiCOLAE MOCAN.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
ă. 5 cr. se potR cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu. și în 
tutungeria L Gross-
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Domnii abonenți, cari 
încă nu și-au reînoitu abonamen- 
tulii, suntii rugați a grăbi cu re» 
înoirea, ca espedarea diarului s6 
nu sufere întrerupere.

Administrațiunea
„CSaaetcB Transilvaniei44-

Cuventărî bisericescl, funebrale, cate- 
chese etc.

Cuventărî bisericesc! acomodate pentru 
ori-ce timpul de Ioană Papiu. Tom. 1. Ediția 11 
Prețuia 1 fl. 20 cr.

Cuventărî bisericesc! (pe Duminece) de 
Ioană Papiu. Tom. 111. Prețuia 1 fi. 20 cr.

Cuventărî bisericesc! la tote sărbătorile de 
peste ana, de Ioană Papiu. Una voluma de 
peste 24 cole 8-av mare, hârtiă fină cu pre
țuia redusa 1 fl. 50 cr.

Cuventărî funebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de morte, întocmite de Ioană 
Papiu. Una voluma de peste 24 cole 8-av mare, 
hârtiă fină — prețuia redusa 1 fl. 50 cr.

Cuventărî funebrale și iertăciuni. Din au
torii renumit!, prelucrate de Tită Buclă vicariu 
etc. Prețuia 1 fl.

Predici poporali pe Duminece, sărbători, 
ocasionall și pentru morțl, de Gavrilă Popă, 
Tom. 1. 11. 111. și IV., fiesce-caro tom. costă 1 fl.

Predice pentru Duminecile de peste anu, 
compuse și elucrate după Catechisninlu lui 
Deharbe de Vasile Cnste. Tom. 1. dela Domin. 
Vameșului și a Fariseului pănă la Dumineca 
a X. după Rosaiie. Prețuia 90 cr.

Predice pentru tote Duminecile și sărbă
torile de peste ana, de Dr. Em. Elefterescu. Pre
țuia 1 fl. bO cr.

Esplicsre fundamentală și ușdră de pri
ceputa a Catechismului catolică, însoțită de esem- 
ple aleseși acomodute, de sifă Deharbe. Tom. 
11. 1 fl. 7b cr.

Catechise pentru pruncii scoiarî din sco- 
lele elementare poporale. După preotula Geor- 
giu Mey, yreotaîn Schvorzkirch din diecesa de 
Rottenburg de Tită Buclă parocha gr. cat. în 
Sat-Șugatagă, etc. Prețuia 60 cr.

Manuală catecheticu pentru primii ani sco
lastici, prelucrata după I A. Fritz, (ie Basiliu 
Raliu, fosta prof, de s. scriptură, catechetică 
și metodică în seminariulă archidiec. din Blașiu, 
actualmente vicariu arcliiepiscopescu în Făgă- 
rașa. Prețuia 60 cr.

Toma a Kempis despre imitațiunea lui 
Christosa, tradusa românesce de pe originala 
latina, de Gavirilă Popă canon.; leg 1 fl. 15 cr.

Instrucțiune practică pent'u căușele matri
moniali cu respecta la disciplina vigentă în 
provincia bisericescă gr. cat. de Alba-Iuliu-Fă- 
găra-U, scrisă în usulu păstoriloră sufletescl, 
prin Dr. luliu Simonă prof, de s. Tool. 1 fl. 30 cr.

Dumnedeesca liturghia a celui dintru sânț! 
părintelui nostru Ioana Chrisostom, de Ioană 
Boroșiu par.chu gr cat. etc. Prețuia 25 cr.

Rugăciunea Domnului Tatălu nostru. Espli- 
cată pe scurta de Ioană Boroșiu parocha gr. 
cat. și asesora consist. Prețuia ,0 cr.

lerarcliia bisericescă seu esplicarea cere- 
monielora sacre, prescrise la chirotonia grade- 
lora s. ierarchii, de Ionu Boroșă. Prețuia 1 fi. 60 cr.

Nu mă uita. Colecțiune d« versuri fune- 
brall, urmate de iertăciuni, epitafiă ș. a. Pre
țuia 25 cr.

Lira Sionului, seu cântarea serbătorilora. 
— Poesii religioso-morale, lucrate după s Scrip
tură, de Aronă Boca Ielchereawlă. Cu o pre
cuvântare de G. Simu. Prețuia 25 cr.

Pietatea poporului română, seu cântări 
evlaviose pentru cei ce merga la mănăstire, la 
locuri sânte și în procesiuni. Compuse de doi 
preoți gr. cat. Mureșeni din diecesa gr. cat. a 
Oradei-marl. Pxețilu 10 cr.

de
Sfaturi de auru, seu calea cătră fericire, 

Aronă Boca Velchereanulă. Prețuia 25 cr.
Cărți biserici sci.

Catavasierii în 8 o cu cirile
Octoechd mare în 4-o cu cirile
Strașnică, în folio „ „
Octoechă mică.................... cu 1
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anecdote.
Anecdote și glume (365) adunate, prelu

crate și arangiate de Tit, V. Gheja, spirit, la 
inst. corecț Ouprinsula acestui opu este forte 
petrecătora, — așa că cetindu și numai 1 pa
gină din ela, caută se rîdl ori câta ai fi fosta 
de năc^yta și mâhnită altmintrelea. Prețuia 
unui esemplara 40 cr.

Barbu cobzarulă. Nuvelă originală de 
Emilia Dungu. Prețuia 10 cr,

Brantla seu nunta fatală. Schiță din emigra
rea lui Drngoșa. Nuvelă națională. Preț. 15 cr.

Bunica și nepoțelulu. Schiță din sfera edu- 
cațiunei. După Eernest Legouve. de G. Simu. 
Prețuia 6 cr.

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiuni, de G. Simu. — Acestă bro
șură conține istoriore și poesii morale spre es- 
citarea gustului de cetită la copii. — E aco
modată acestă carte și ca premii pentru șco
larii diligențl. Prețuia 25 br.

Cu verfulu penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de A. Popă. Prețuia 55 cr.

Cântulu în școla poporală. De luliu Popă 
învățătora în Năsăuda. Pracsă. Teoriă. Cân
turi. Prețuia 30 cr.

Codreanu craiulu codrului. Baladă de G. 
Simu. Prețuia 6 cr.

Cântăreja, Novelă de Dem. Dană. Pre
țuia 15 cr.

Carmenu Sylva. Prelegere publică, ținută 
prin V. Nicoră, prof, gimnas. — Cu portretula 
M. S. Regina României. Prețulu 10 cr.

Chiu turi, de cari strigă feciorii în jocă, de 
I. Popă-Rețeganulă. Prețuia 40 cr.

Din trecutulă Silvaniei. Legendă de Victor 
Rusă. Prețuia 60 cr.

Orologiu...........................
,, legata în piele și aur

Pentecostariu mică . . . 
Psaltire...........................
Euchologiu Molitvă.) . . .

„ leg. în piele și aura
Liturgieriu în 4-o .’ . .

„ legații în piele . .
Apostoleriu leg. în piele folio
Triodu legată . . . . „

Novele, Schițe, piese teatrale,

lina

m Ohe-rta - SzamosujwâB* 
se procura xxrxxLâ.torele

Dialogulu Țiganului cu s. Petru la porta I 
raiului, de Aronă Buca Velclierenulă. Pr. 25 cr.

pile negre. Versuri de Petrea dela Clușiu. 
— cu o prefață de G. Simu. Prețuia 50 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Pr. 15 cr.

Economia pentru școlele poporale, de T. 
Roșiu. Ed. II. Prețuia 15 cr.

Felicitări în poesii și prosăla Anula nou, 
diua nascerei și diu« numelui cătră tută, mamă, 
moși, unchi, mătușe, năneșl, tutori, preoți, în
vățători și bine-făcătorl, precum și alocuțiuni 
și vorbiri cu diferite ocasiuni școlastice, de G. 
Simu. Prețulu 20 cr.

Gruia Iul Novacu. Prețuia 12 cr.
Idealulă perciută Novelă originală de Pau- 

O. Z. Rovinară. Prețuia 10 cr.
Influtnța mândriei. Novelă de P. C. Z.

R'imicwă. Prețuia 15 cr.
Lira Bihorului. Balade poporale de Ant. 

Popă. Prețuia 25 cr.
Leonatu celu tîneru. Istoria în versuri de 

Ioană Popă-Reteganulă (cu o ilustrațiune), o 
broșură cu conținuta forte glumeța. Ca îu tote 
scrierile d-lui Ioana Popa Reteganula ușa și 
în acesta, obseivă omula o adencă pătrundere 
în mo: avurile, obiceiurile și semțfmintele țăra
nului româna. Prețulu 12 cr.

Merinde dela Scolă, seu învățături pentru 
popora, culese din diariulu unui școlara, de 
Dr. Georgiu Popa. Pr-țula 60 cr.

Meseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro- 
vinarii Prețuia 15 cr.

Musa Someșană. Poesii poporale române 
din jurulu Năseudului. Adun, te și arangiate 
de luliu Bugnariu. Partea I. balade Preț. 25 cr.

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de Ioană Tanco. Prețuia 20 cr.

„Nopți de iernă." Novele pentru poporu 
G. Simu Prețuia 1 fl.

Opera unui omă de bine. Novelă originală 
continuarea novelei „Ide alula p e r- 

duta“ — de Paulina C. Z. Rovinară Pre
țuia 10 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Una 
voluma de 192 pagine, cuprinde 108 poesii bine 
alese și arangiate. Preț, redusa (dela 1 fl. 20 
cr.) la 60 cr.

Povestiri alese de Petra-Petrescu. Prețuia 
sdedate franco 80 cr

Proba de focă. Comedie într’una acta de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea-Bogdană 
Prețuia 15 cr.

Prin morte la victoriă. Comedia într’una 
acta, de A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdană. Prețulu 10 cr.

Poveștile Bănatului. De Geoige Cătană în- 
vățătora. Tom I. Prețulu 2o cr. Tom. Ii. 25 
cr. Ambele 45 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță 
educațiunei, după Ernest Legouve. Pi

de

i din sfera 
Tețulîl 6 cr.

Starostele adecă datini dela nunțile Româ- 
niloră Ardeleni. Adunate de Unu Popă-Retega- 
nulu. Prețuia 25 cr.

mâni de A.

Cele mai

Icona

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — 
la Români. De V. Gr. Borgovană. Prețuia 10 cr.

Se auițimu ! Toaste pentru tota felulu de 
persone și ocasiunl, de Tit. V. Gheaja. Pre
țuia 20 cr.

Trandafird și viorele Poesii poporale de 
I. Poptt-Reteganulă. Ediț. a II. amplificată. Pre
țuia 60 cr.

Ultimulă sichastru. Tradițiune, de G. Simu. 
Prețuia 6 cr.

Versuri de doră, adunate din poeții ro- 
Prețula 25 cr.

bune și mai ieftine cărți de 
ruuăcinin.

sufletului. Carte de rugăciuni și
cântări bisericesci, frumosa ilustrată. Prelu- 
crată“și edată cu permisiunea Măritului ordi- 
nariata dicesana gr. cat. de Gherla, prin Vasi- 
siliu Pătcașiu, preota gr. cat. în Hotoanfl,. Ediț. 
III. coresă și amplificată. Prețuia unui esernpl. 
broș. 40 cr., leg. 50 cr., leg. în pânză 80 cr., 
leg. mai fina 1 fl. leg. în piele 1 fl 60 cr., în 
leg. de lux 2 fi. 50—3 fl. 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericescl, forte frumosa 
ilustrată. Prețuia unui es. broș. e 40 cr., leg. 
50 cr., leg. în pânză 80 cr., leg. mai fina 1 fl., 
leg. în piele 1 fl. 60 cr.. în leg. de lux 2. 50— 
3 fl. 80 cr.

Miculă mărgăritară suflotescă. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl frumosa 
ilustrată, pentru pruncii școlari de ambe sexele. 
Prețuia unui es. broș. e 15 cr., 100 es. 12 fl., 
50 es. 7 fl., leg. 22 cr., 100 es. 20 fl., 50 es. 
10 fl. 50 cr.

Cărticică 
pruncii școlari 
icone frumâse.
50 esernpl. 3 fl., 100 es. 5 fl.; — leg. 12 cr., 50 
es. 5 fl., 100 esempare 9 fl.

Visuiu Prea Sântei Vergure Maria, urmata 
de mai multe rugăciuni frumose. Preț, unui 
esernpl. legata și espedata franco e 12 cr., 50 
esernpl. 5 fl., 100 esemplare 9 fi.

Epistolia D-lui nostru Isusa Christosa. 
Prețuia unui es. legata și spedata franco e 15 
cr., 50 es. 6 fl., 100 es. 10 fi.

Călindarulâ „Aurorei44 pe an. 1895 
cu porto francată 85 cr.

Călintiaruitt „Badei loanu44 pe an. 
1895, cu porto francată. 20 cr.

Căiindarulâ „Plugarului44 pe anula 
comuna 1895., Editura tipografiei A. Mureșiana 
Anula III. prețuia 25 cr., cu porto francată 30 cr.

de rugăciuni și cântări pentru 
de ambe sexele. Cu mai multe 
Prețuia unui es. broș. e 10 cr.,

BOF" Lucrări tipografice de ori-ce specie se primescu și esecută cu prețurile cele mai moderate. '“Wl
La comande mici de cărți singuratice și tipărituri, ne rugăm a ne trimite prețulu înainte prin asemnățiune poștală cu unu adausu 

de 5 cr., er’ decă cartea e voluminosă, de 10—15 cr. — In modulu acesta cărțile se vor speda sub fașiă și se încuugiură spesele poștali, 
ce se făcu prin rambursă. — Comandeie mai mari — la cerere — se spedeză și prin rambursă.

Comandele siintA a se adresa la:

5— 10

Tipografia „AURORA" A. Toâoran, 
im Gherla — SisamosMjvâr.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.
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