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Răspunsurile monarchului.
încă cu mult înainte, când s’a 

aflat mai întâiu, că Majestatea Sa 
cu ocasiunea manevrelor va visita 
6răș! Clușiul, foile ungurescî de acolo 
diceau, că însemnătatea acestei vi- 
site are se fiă mare și că printr’ensa 
se va pecetlui din nou din partea 
coronei politica, care prin maghia- 
risare și centralisare voesce se creeze 
statul unitar național maghiar.

T6tă însemnătatea politică a vi- 
sitei de Duminecă a monarchului se 
concentr6ză în răspunsurile, ce le-a 
dat Majestatea Sa diferitelor depu- 
tațiun!, cari l’au salutat. In ce pri- 
vesce aceste răspunsuri, putem dice, 
că nu s’a ivit nimic nou, ori chiar 
neașteptat, în raport cu declarațiu- 
nile făcute la asemeni ocasiuni în 
anii trecuțl; ba se pare, că minis- 
trul-președinte Banffy a voit anume 
să se arate, că direcția politică a 
guvernului liberal unguresc a rămas 
neschimbată. De aceea în două răs
punsuri’: unul adresat Metropolitului 
român din Sibiiu și altul episcopului 
săsesc de-acolo, s’au reîmprospătat 
chiar răspunsurile majestatice de 
acum opt ani, ca să se vadă, că și 
Banff? mână carul statului tot în 
aceeași direcțiune, ca și Coloman 
Tisza, în ce privesce mai ales poli
tica față de naționalități și con
fesiuni.

Așa-dără nici o schimbare, aprdpe 
aceleași cuvinte, aceleași așteptări 
și dorințe: credința cătră tron, res
pectul legilor, iubirea cătră patria 
comună și împlinirea datorințelor pa
triotice. Acesta este tenorul funda
mental al răspunsurilor, ce s’au dat 
din partea Majestății Sale celor două 
confesiuni române.

Se observă însă și în aceste 
răspunsuri ore-care deosebire, ce este 
accentuată și din partea foilor din 
Clușiu. Deputațiunei bisericei române 
gr. or. ’i s’a dat un răspuns mai 
dojenitor și în legătură cu îndatori

rile, a căror împlinire se cere, se mai 
esprimă și așteptarea, că membrii 
clerului „vor întrebuința marea lor 
infiuință asupra credincioșilor numai 
în direcțiunea indicată."

In îespunsul dat deputațiunei 
bisericei săsesc! din Ardeal se ac- 
centuăză, din contră, cu semne de mul
țumire și aprobare atitudinea cre
dincioșilor sași, „de-o lege și de-o 
rassă", și se constată, că ei au co
respuns așteptării, căreia domnito
rul i-a dat espresiune înainte cu 
opt ani.

O fbiă din Clușiu, cjiee» că deo
sebii ea acesta în tonul, în care au 
fost adresat diferitele răspunsuri, 
este o dovadă, că politica guvernu
lui față cu naționalitățile nn este, 
decât o imitare a politicei lui Met
ternich, de „divide et impera“.

Nu puțin i-a supărat pe șovi- 
niștii clușeni împrejurarea, că epis
copului sas Muller „i-s’a permis" să-și 
țină vorbirea de salutare în limba 
germană și că Majestatea Sa i-a răs
puns tot în limba germană.

Bate la ochi, ce e drept, că 
Metropoliții români, cari representă 
peste trei milidne de suflete, nu 
s’au bucurat, în ce privesce limba, 
nici de cea mai mică atențiune, pe 
când episcopului evangelic Băsesc, 
care păstoresce numai două sute de 
mii suflete, ’i s’a recunoscut dreptul 
deplin, ce-1 are, pe basa autonomiei 
bisericesc! și în privința limbei.

Dreptul îl au și confesiunile 
năstre române, de ce nu și-l eserci- 
teza, de ce nu și-l apără și nu și-l 
reclamă față cu guvernul și cu 
tronul?

Cu acestă importantă cestiune, 
pe care am mai discutat’o și acum 
opt ani, va trebui să ne ocupăm 
mai pe larg, trăgând tot-odată și 
resultanta din enunciațiunile dela 
Clușiu, făcute sub răspunderea gu
vernului, pentru a marca adevărata 
nostră situațiă politică de astăcțt

Majestatea Sa ia Clușiu.
In legătură cu raportul nostru 

de eri, publicăm aci după foile un
guresc! din Clușiu următdrele amă
nunte asupra petrecerei Majestății 
Sale în Clușiu:

Duminecă la 1 oră p. m., după ce is
prăvi cu primirea deputațiunilor și după 
oe luă un mic dejun, monarchul visita mai 
întâiu spitalul militar. Aoi a visitat ou dea- 
măruntul tâte odăile bolnavilor, întrebând 
pe liă-care militar bolnav, că oe-i lipsesce. 
Atât cu bolnavii, cât și cu miniștrii Banfîy, 
Josika și Perczel, cari îl însoțiau, cum și 
cu toți ceilalți din jurul, său monarchul a 
vorbit aici numai unguresce, — împreju
rare, care e amintită cu deosebită satis- 
faoțiune din partea foilor ungurescî. S’a în
tâmplat și cașul caracteristio, oă unul din
tre gregarii bolnavi, care pe semne era ro
mân, fiind întrebat de monarch în limba 
maghiară asupra stării sănătății sale, acesta 
n’a răspuns nimic, oa și oum niol n’ar fi 
aucjit cuvintele monarchului. Bietul oștaș 
nu înțelegea unguresoe și a trebuit să răs
pundă colonelul pentru el.

De aci monarchul a mers Ia institutul 
de surdo-muțl, ale oăruia temelii s’au pus 
în 1887 din darul făcut de monarch cu 
ocasiunea visitei sale din aoel an. La in
trare, cei 42 elevi surdo muți, câți se află 
actualmente în institut, salutară pe monarch 
cu un întreit „Eljen a Kiraly* *.  Hegediis, 
deputatul, care asemenea însoția pe monarch 
ceru atunci voiă dela Majestatea Sa, ca 
unul dintre elevii surdo-muțl să-l felioite 
ou graiu viu. Monarohul s’a învoit și unul 
diutre elevii cei mai deștepțl, care este un 
băiut român de 14. ani, cu numele Ioachim 
Păuț, de nasoere din Orăștiă, a salutat pe 
domnitor printr’o vorbire ungurescă, ros
tită clar și sonor. Vorbirea băiatului ro. 
mân, vedl bine, a făout bună impresiune; 
ea a dovedit, ca acel institut soie face nu 
numai progrese umanitare, ci și — de ms- 
ghiarisare. Monarohul a făcut băiatului un 
dar, apoi a întrebat pe conducătorii insti
tutului, dâcă pot fi instruițl toți băeții oa 
să vorbesoă cu glas tare, și de când s’a in
trodus la surdo-muțl vorbirea cu glas, în 
looul oelei cu semne.

A mai visitat monarchul noul instiiu 
teologic reformat, apoi institutul „Kalazanti- 
num", înființat anul trecut, care în present 
are 26 ascultători, ce studiâză teologia în 
legătură ou universitatea, în timp de 4 
ani; în fine a visitat noul edificiu universi
tar, unde mai mulțl profesori universitari 
l’au întâmpinat în „diszmagyar", âr la 3 
fire p. m. a plecat spre Huedin.

La pleoare, ordinea a fost aceeași, oa 
și la sosire: înainte mergeau patru polițiști 
călări, apoi trăsura căpitanului de polițiă, 
a fișpanului, a primarului orășenesc și apoi 
a Majestății Sale, oare și aoum avea la 
stânga sa pe Bânffy. In tot drumul pănă 
la gară ’i s’au făout mari ovațiunl. In sala 
de așteptare, monarchul observând pe Metro
poliții Miron Romanul și Victor Mihalyi, 
le făcu un compliment salutându-i afectuos. 
Trenul plecă punct la 3 ore, luând loc în 
cupeul de al doilea ministrul președinte 
Banffy, care la pleoare încă a fost acla
mat de public.

*
Cu ocasiunea primirei deputațiunilor, 

Majestatea Sa s’a întreținut mai mult seu 
mai puțin cu o mare parte a membrilor 
din deputațiunl. La primirea deputațiunei 
bisericei române gr. cat., monarohul a 
agrăit pe Metropolitul Mihalyi, pe episcopii 
Pavel și Szabo, pe canonicul Hossu și pe 
vioariul oapitnlar Petru Pop. La primirea 
deputațiunei bisericei gr. or., Majestatea 
Sa a agrăit pe Metropolitul Mirou Romanul, 
întrebându-1 despre starea sănătății; pe 
vioarul-arohimandnt Pușcariu l’a întrebat 
despre starea afaoerilor bisericesci, pe ase
sorul consistorial Voileanu despre starea 
soolelor; pe directorul seminarial Roșea 
despre starea seminariului.

In deputațiunea unitarilor, aflându-se 
și doi membri din Trățcău, monarohul le 
c|i8e: „Așa-deră, oă comuna d-vostră este 
cu totul maghiară?"

La primirea deputațiunei israelite, 
înainte de felicitare, un rabin îșl ceru voiă 
să binecuvinte pe monarch. — „Tessâk", 
îi dise monarchul. Atunol rabinul rosti o 
rugăciune, la al căreia sfîrșit monarohul 
disc: „Amen!" După asta un alt jidan rosti 
vorbirea, după care monarchul s’a intreți- 
nut încă cu vre-o 6 membri din deputa-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

0 femeiă. tare.
Schiță de Paul de Schbnthan.

In anii trecuțl îl numeau pe el „fru- 
moso Gabriela", căci el chiar ca bărbat îșl 
păstrase frumseța sa dre-cum femeâscă, 
figura sa era delicată, ființa sa era sfiioiosă 
și amabilă, fee însurase la vârstă la 30 de 
ani cu o femeiă, care era tot atât de bă
trână și aprope de două-orl mai mare ca 
densul ; după motivele acestei legături ni
menea nu a cercetat mai cu deamăruntul, 
pdte să fi fost și oeva interes, căci el avea 
un bun nume de nobil, afară de asta nu
mai planuri și ilusiunl ; Clotilda însă, pu
ternică colosală, „supra femeia", fusese o 
văduvă bogată. Amioul Gabriel a vorbit 
numai odată despre căsătoria sa în cercul 
amicilor sei intimi. Îmi aduo încă bine 
aminte de povestirea lui, și de aceea voesc 
să o spun, fimd-că pote să fiă interesantă. 
Etă ce ne spuse amicul Gabriel cu vocea 
sa lină și bolnăviciosă;

întâmplarea e miraoulosă, nu a și fi 
credut nicl-odată, că voiu avâ o astfel de 
femeiă — un colos ! Spatosă și mare oât 
un uriaș, puternic desvoltată, când vorbea 
ou alțl bărbați, trebuia să-și plece capul, 
mânile ei erau încă-odată oa ale mele, 
purta mănuși cu numărul de șăpte și trei 
pătrarl. Clotilda nu era grasă, era însă 
ososă și musculâsă și se buoura de puterea 
ei de a sparge nuci între degete; unul 
dintre cele mai plăcute esperimente era 
pentru ea să ridioe ou brațele de cap. 
Dâcă n’așl fi protestat, scie Dumnedeu, ce 
ar mai fi făout cu mine ! Ea avea un or
gan sonor, o urmă de mustață blondă de
asupra buzelor, și urmă de barbă pe obraji; 
făoea nisce pași mari oa un soldat de gardă, 
era o îuotătore de prima forță, singura 
damă despre care audisem, că se „oufundă" 
bine, afară de aceea fuma, și înoă țigări de 
foi, eu deosebire oând îșl vedea de aface
rile ei casnice, seu când se îmbrăoa. In 
astfel de momente da capul într’o parte și 
închidea un ochiu, din causa fumului gros, 
ce eșea dm țigară. Nicl-odată nu mi-a 
plăcut, și cu deosebire, când în sera de 

nuntă mirâsa mea mi-a luat repede port- 
tabaoul și cu o mină cunoscătore îșl alese 
țigări. Tot-dâuna mirosea a tutun. Cu deo
sebire în sâra de nuntă !...

îmi aduc aminte, oă tovarășii noștri 
la audul acestor cuvinte au fost atât de 
indisorețl, ca să ceră a le face o des- 
oriere.

Amicul Gabriel ne și împărtăși unele 
detailurl.

„Ne-am oăsătorit, mai înainte de a 
ne întocmi o locuință11, —(jise ®1; „voiam 
mai întâiu să călătorim un pătrar de an, o 
jumătate de an..."

Și astfel tote se petrecură în hotelul 
din X; și părinții mei veniră acolo; bă
trâna mea mamă se spăriâ grozav când 
Clotilda întră pe ușă și apoi ațânti asupra 
mea o privire de reproș și de compătimire, 
o privire pornită din nemăsurată iubire 
maternă, oare te avertiseză de pericule și 
te mângăe și te întăresce în nenorocire.

Cununia se săvârși fără nici o mani
festația de forță din partea soției mele, 
căci după ceremonia sfântă, salutarăm în 
mod privat pe preotul, a oăruia mână 

Clotilda o strînse atât de tare, încât servi
torul lui Dumnezeu scdse un țipet de du
rere nu prea creștinesc.

Tînăra mea soțiă era frumâsă, ou o 
figură de regină — oa două regine la un 
loc. Pentru prima-dată văcjui gâtul ei alb, 
musohii ei puternici, pe cari, când îi mișca 
așa în glumă, formau nisoe inele de o 
tăriă estra-ordinară. Nu aflai lucru ouvin- 
cios, ca ea să permită domnilor să-i strîngă 
mușchii. Bustul ei colosal stârnea sensațiă 
și confusiune ; directorul hotelului mă fe- 
lioita pentru căsătonă, și (jicea, că de șâse- 
spre-cjece ani, de oând pârtă acest ofioiu, 
nu mai văduse așa ceva.

„Șâde Clotilda pe perinl?", întreba 
tatăl meu. Ea însă sta pe scaunul gol, căci 
era atât de mare.

Aoâstă sensațiă și putere covîrșitâre 
a Clotildei, trebue să mărturisesc, eser- 
citau o presiune ore-care asupra mea. Ea 
observă acâsta. „Ești atât de tăout, Gabi? 
— Ce ai Gabi ? Atât de tăcut tocmai în 
cea mai frumâsă cji a vieții tale? — Nu fi 
copil!" îmi șoptea ea din când în oând, se 
înțelege, oum scia ea să „șoptescă". Măr- 
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țiune. E de observat, că acum s’au presen- 
tat și Jidanii pentru întâia-bră înaintea 
monarchului ca corporațiune deosebită, ală
turi cu celelalte confesiuni din țâră.

La deputațiunea „Kulturegylet^-ului, 
după răspunsul dat deputațiunei, monar- 
chul păși spre președintele conte Bethlen 
Gâbor, întrebându-1 despre starea societății. 
Când ’i-se spuse, oe avere are „Kultnregy- 
let“-ul și cât a cheltuit pănă acum pentru 
scopuri „culturale14, monarchul (jise: „In 
tot-dâuna, pe cât timp reuniunea va lucra 
în asemenea direcțiune, pote conta la spri
jinul meu.44

CRONICA POLITICA.
12 (24) Septemvre.

In (jitia de 26 a lunei curente se va 
întruni camera ungară. Guvernul va face 
propunerea, oa sC se pună imediat la or
dinea cjilei cele două proiecte de legi 
bisericescl politice încă nedesbătute, adecă: 
recepțiunea religiunei Israelite și liberul eserci- 
țiu, religionar. îndată după aceea ministrul 
de finance Ladislau Luhăcs va așterne pre
liminarul de buget pentru 1896.

*
In 20 o. s’a distribuit pastorala co

mună a episcopilor catolici, în care se 
preciseză ținuta preoțimei catolice în fața 
nouălor legi bisericescl politice matrimo
niale. Preoțimea e provooată să păzescă și 
de acum înainte acele principii fundamen
tale, cari servesc ca garanții a curățeniei 
vieții familiare nepătate. Pastorala e sub
scrisă și de prelații români Victor Mihalyi, 
Mihail Pavel și Ioan Szabo, precum și de 
Petru Pop, vicarul capitular din Lngoș.

*
piarul german ^Berliner Politische 

Nachrichten", oare stă aprope de guvernul 
german, scrie într’unul din ultimii săi nu
meri contra veleităților federaliste, ce 
s’ar propaga în organele naționaliste din 
Ungaria. Etă ce (jice» mai ales cu privire 
la Români: „Tocmai când regele Carol al 
României făcu o visită împăratului-rege 
Franciso Iosif, în cestiunea întrărei Româ
niei în tripla alianță, iredentiștii români vor
besc negcnat de federalism în Ungaria. Tot 
în înțelesul acesta a vorbit și ultra-ser- 
bescnl „Zastam44, Europa însă nu pote sim- 
patisa. cu astfel de aspirațiunl româno-ser- 
bo-panslaviste. Orice formă de stat federa 
listă ar aduce cu sine sf&rticarea regatului 
sf. Ștefan, și de aceea monarchia, astăcțl mai 
mult ca ori și când, are lipsă de un stat un
gar unitar puternic și prietin triplei alianțe. 
Puterea unității e asigurată numai prin he
gemonia nețărmurită a seminției maghiare. 
Punctul de gravitate al monarchies zace deci 
în Ungaria; și cel ce doresce prosperarea 
triplei alianțe, acela trebue să aprobe un 
guvern ungar, care e destul de tare, pen
tru de a-se opune cu energia veleităților 
ultramontane. Baronul Bânffy este bărba
tul, a cărui activitate pote umple cu în
credere pe toți amicii triplei alianțe.

Riarele oatolioe sunt indignate de 
vorbirea Ini Crispi, ținută cu ocasiunea 
desvălirei momentului lui Garibaldi. In cer
curile oatolice-conservative se afirmă, că 
Crispi prin vorbirea acâsta a comis o mare 
greșelă de tact. Se cjice, că ministrul-pre
ședinte italian a vorbit de „sclăvia44 Roma
nilor sub domnia Papei, și că ei au fost 
„sclavii unui fanatism cosmopolit44. ț)ice, 
că apărătorii Papatului „au luat misiunea 
barbară de-a reîntroduoe tirănia preoțescă44; 
oă puterea lumăscă a scaunului sânt nu 
este pretinsă pentru scutul și vada reli
giunei, ci din motive omenescl; că prin
cipele lumeso nu pote fi sânt și infalibil.

*
Președintele de pănă acum al sena

tului francos, Challemel-Lacour, a renunțat 
la demnitatea sa. Se aminteso de candidați 
pentiu acest post, afară de Waldeck-Rous- 
seau, pe care îl recomandă însn-șl Challe- 
mel, și senatorii Magnin și Loubet, care în 
anii din urmă a fost în mai multe rânduri 
ministru. Se dice, că pe Challemel-Lacour 
Va întristat într’atâta de adeno morteaunei 
prietine a lui, încât a hotărît să se retragă 
cu totul în singurătate.

Doue voci din pressa jidano-maghiară 
asupra cestiunei române.

Pressa din Ungaria se ocupă în 
timpul din urmă mult cu cestiunea 
română, și mai ales după liberarea 
întemnițaților politici români', osân
diți în procesul Memorandului. Va 
fi de interes a cunosc© modul, cum 
au început cHarel® jidano-maghiare 
a tracta și a vorbi acuma despre 
Români și aspirațiunile lor; de aceea 
vom reproduce aci unele pasagii mai 
marcante din articolii de fond a ce
lor mai de valbre și mai mari două 
cjiare din Budapesta.

,,1-ester Lloyd", organ guverna
mental, scrie în articolul seu de fond 
dela 21 c. între altele următbrele:

Ni-ar veni aprope să rugăm pe ceti
torii noștri să ne scuze, că ne-am ocupat 
în timpul din urmă atât de mult ou așa 
numita cestiune română, care în înțelesul, in 
care o iau unii politician! români, pentru 
noi nu esistâ, deărece noi cnnosoem cetă
țeni de naționalitate română, dâr nu ou- 
noscem absolut nici o deosebire între aceș
tia și între cetățenii ungari de altă națio
nalitate. Tot oe pretind compatrioții ro
mâni pe basa legilor asistente, li-se dă ne
condiționat, dâr ce trece peste aoestea, nu 
pote fi nici decum obiectul unei discusiuni, cu 
atât mai puțin al unei p'rtractări, deoreee 
nu e compatibil cu idea de stat ungară. 
Acesta e politica nostră și a fio-cărui gu
vern ungar, să iâsă el din orl-care partid. 
Deci cu partea prinoipiară am isprăvit’o, 
și nici evenimentul mai recent: liberarea 
martirilor, nu ne-ar face să ne ocupăm din 
nou cu aoâsta cestiune, dâoă nu s’ar vorbi 

despre ea și aoum încă fbrte mult prin or
ganele ungare și române.

Aprobăm, că guvernul ungar a mij
locit agrațiarea așa numiților „martiri44, tot 
așa aprbbă acâsta și întrbga pressă ungară, 
de unde se pdte vede, că în Ungaria nu 
esistă disposițiă dușmănosă față cu Românii. 
Ce se ține personal de martiri, ei nu ne 
importă, ne sunt indiferenți, și vom fi mul- 
țămițl, dâcă de acum înainte vor umbla 
pe cale legală. Nici aceea nu ne impbrtă, 
că cjiare române vrâu să detragă din me
ritul guvernului ungar, dicend, că grațiarea 
s’a făout la inițiativa regelui Carol, când 
a fost la Ischl.

In mânia acestor soiri tendențiose, Ro
mânii liberați au trimis pe doi domni din
tre ei la ministrul-președinte ungar, spre 
a-i mulțămi pentru recomandarea gra- 
țiărei, și spre al ruga să ducă adresa lor 
de mulțămită la treptele tronului. Suntem 
mulțămițl, că domnii români, deși târtjiu, 
der în fine au aflat calea corectă, ne care 
trebue să mârgă, și de sigur că adresa lor 
nu conține alt-ceva, decât singură mulțămită, 
căci alt-mintrelea ministrul-președinte ar fi 
respins'o.

piarele române manifestă, ce e drept, 
mulțămită față cu monarchul pentru gra- 
țiare, der treo peste punctul, că gu
vernul ungar a luat inițiativa în acâsta 
afaoere, ca și când nu ar sci, că în 
acâstă țâră ori-ce act politic al monarchului 
este de a-se ’/educe la propunerea consilierilor 
responsabili. Cercurile șoviniste ale Româ
niei sunt rușinate, că s’au îudoit în proce
darea înțeleptă și tacticosă a guvernului 
ungar, preoum și în simțul nobil al monar
chului ; și aeta e caracteristica sufletelor 
mici.

Cu tote aceste noi nu credem, că „nu 
se va schimba44 nimio în politica României 
față cu noi. Decă odată martirii îșl vor fi 
jucat rolul și vor merge acasă, atunci tbte 
elementele române înțelepte vor veui la 
convingerea, cât de puțin le-ar folosi, decă 
s’ar continua în infinit comediile, cari de 
atâtea ori au provocat severitatea legii. 
Statul ungar n’a pierdut nimic în acâstă 
luptă, și nu se teme nici de continuarea ei.

Un colaborator al foi ei Buda
pest Hirlapli a avut cailele trecute un 
interwiew cu cei mai de frunte din
tre liberații români. întrebați, des
pre modul cum înțeleg situația, ce 
s’a creat prin grațiare, d-mi Dr. 
Rațiu, Dr. Lucaciu, Dr. Mihali și 
Patiția au respuns, că prin grațiare 
s’a creat o situațiă politică, ce in- 
vblve multe cestiuni interesante și 
de importanță piincipiară, declarând 
în același timp, că se vor bucura, 
dbcă grațiarea ar servi ca Introdu
cere pentru o înțelegere reciprocă, 
ca se se evite frecările politice de 
pănă acum. Asupta modalităților 
acestei înțelegeri reciproce liberații 

au cjis, că aceste sunt diferite. In 
primul rend pressa este calea, ce pdte 
prepara o înțelegere reciprocă, dis
cutând cu obiectivitate cestiunea na
ționalităților. Prin modul cum a scris 
pănă acum pressa maghiară despre 
cestiunea naționalităților resolvarea 
acestei probleme nu se pdte pro
mova. Un mijloc pentru a prepara 
împăciuirea ar fi revisuirea legei electo
rale. La acesta corespondentul fdiei 
unguresc! puse întrebarea:

— înțelesul deolarațiunei D-Vostre 
este, că fără de revisuire nu veți renunța 
Ia pasivitate?

— Forte natural, oăcl fără de acesta 
nu putem alege, și ast-fel nici nu putem 
fi representațl, ceea-ce este egal ou aceea, 
oă nu putem vorbi la locul competent, 
adecă în parlament, asupra resolvărei ces- 
tiunei.

— Cu aoâsta domnii <Șio, că nu din 
principiu politio v’ațl alipit de pasivitate?

— Din silă am fost pasivi, deoreoe atjl 
nu numai legea electorală este nedreptă, 
ci și procedarea la alegeri ni-a făcut im
posibil pănă acum și ne face și acjl impo
sibil alegerea liberă. Acesta la tot cașul este 
sine qua non-ul resolvărei cestiunei de na
ționalitate. Numai dâcă acestă oondițiă se 
va fi împlinit, pot desbate amănuntele 
acestei însămnate oestiunl, preoum e d. e. 
executarea legii naționalităților, respective 
lărgirea ei, îndreptățirea limbei române, 
oausele școlare și de autonomiă bisericescă 
și celelalte pretensiuni juste...

In numărul său dela 22 Sep- 
temvre n. „Budapesti H>.rlapu‘ se ocupă 
la loc de frunte cu acestă convor
bire, scriind un articul întitulat „Mar
tirilor Români41. In primul rend foia 
ungurescă îșl desvoltă părerile refe
ritor la atitudinea pressei, cjieend, că 
nu pressa maghiară, ci cea română 
a fost și este provocătore în discu
tarea cestiunei, ce agită așa de mult 
spiritele. Vorbind apoi despre a doua 
condițiă a împăcărei, adecă despre 
revisuirea legei electorale, și în le
gătură cu acesta despre pasivitate, 
4ice între altele:

Mult ventilata cestiune a legei elec
torale, n’are nimic cu pasivitatea Români
lor debrece se scie, că legea electorală s’a 
adus în 1874, pe când Românii au decla
rat pasivitatea în Martie 1869, adecă toc
mai cu oincl ani înainte de aducerea legei 
electorale. Și au declarat’o acesta numai 
decât după votarea liberalei legi de națio
nalitate. De ce? Fiind-că acea lege de na
ționalitate li-a fost lor și atunci prea 
puțin și pretindeau și atunci autonomia 
Ardealului. Așa-deră causa pasivității lor 
nu este legea electorală, ci autonomia Ar
dealului. Acâsta au pretins’o nu numai în 
Miercurea, ci și dup’aceea în programul 
dela 1881 din Sibiiu, in Replică, în Me-

ușei, der hotelierul o reținu dula acesta. 
Căutară altă cheia și în fine deschiseră o 
altă ușă spre a întră în oamera nostră și 
noi râmaserăm singuri.

Clotilda voia să împacheteze. Ea îșl 
schimba toaleta ei de mirâsă cu o haină 
mai comodă și cu nisce pași grei și resu- 
nătorl mergea de colo pănă colo prin ca
meră și în adevăr împacheta tot bagajul 
pentru călătoria,

„Thildi44. (Jisei eu, îndrăsnind pentru 
întâia oră să pronunț aoest nume de dră- 
gostire, „încă n’am vorbit de loo despre 
acâsta, der acum te întreb: mă iubescl tot 
atât de mult, ca pe întâiul bărbat ?“

Tânăra mea soțiă scuipa odată, oa 
cum fac fumătorii, și aruncând o privire 
amicală, asupra mea, care eram în pat, 
îmi fise:

„Dâr, Gabi, cum poți să întrebi așa 
ceva, — nu ți-am promis, că voesc să te 
fac ferioit!...“

Intr’aceea fui abătut print’un sgo- 
mot suspect, ce venea din dulap: trebue 
să scițl, că eu urăsc șorecii.

„Ei, culoăte !“ cjise Glodilda și se în- 

tbrse pe partea cealaltă, făcând să răsune 
tote arcurile patului.

— „E după dulap44, (jisei eu dnpă un 
timp dre-care.

— „Ah, ce spui, fii liniștit!4
— „Pariez pe orl-ce!44 Și ficând 

aceste aprinsei o luminare.
Clotilda începu să înjure. „Va să 

d'că tu voescl să mă convingi, că nu e 
nimic44, (fise ea sculându-se din pat. După 
aceea luâ dulapul și-l așecjâ doi metri de
parte de pat.

„Vecjl tu — nici un puiu de șorece— 
dormi așa-deră și fi liniștit44.

„Inoet, Thildi44, o rugai eu cu sfială, 
oând din posiția ei gâcii, că are inten- 
țiunea, că voesce a se pune ou corpul ei 
greu în pat.

Șbreoele, decă a fost, a fugit de si
gur de spaimă. — — — — — —

Se făcu dimineță.
La nouă bre mă dusei în sala de 

mâncare. Părinții mei se aflau deja la 
masă; lângă dânșii ședea Clotilda.

Buna mea mamă mă sărută pe frunte, 
cum făcea, când eram încă neînsurat.

„Ei, Gabriel ?“, fise ea încet, și vocea 
și privirea ei mă pătrunseră adânc.

Clotilda făcu câte-va glume, pe cari 
nu le aflai la loo. Vorbirăm despre călă
toria. După prânz plecarăm la Miinchen. 
Soția mea ducea bagagiul de mână; ea era 
fbrte economă.

Intrarăm într’un oupeu pentru fumă
tori, din causa soției mele. Acâsta nu-mi 
prea plăcea, dâr în oălătoria de nuntă ficl 
la tote: da. Ei, nu pot povesti tbte de- 
tailurile; paturile din hotel erau de obi- 
ceiu prea scurte, așa încât totdâuna tre
buia să pun nisce scaune pentru piciorele 
ei; în sourt am pățit multe, ceea ce de 
sigur alțl călători de ourând căsătoriți n’au 
pățit. Ași pute scrie volumurl întregi des
pre aceste pățănii.

*
„Frumbsa Gabriela44, amicul nostru 

gustă colosala sa fericire în oăstonă nu
mai trei ani de dile.

„Thildi44 muri, abia fiind în vârstă de 
treifiecl și trei de ani, în urma unei otră
viri provenită din nicotină.

Ucu. 

turisesc, că aceste îmbărbătări amicale, mă 
deprimară și mai tare, înainte cu cât-va 
timp fusesem la o cununiă, unde însă băr
batul vorbea așa, dâr nu femea.

Clotilda bău mult, ea putea suporta 
masse enorme și rîdea mult și puternic. O 
rudeniă aduse conversațiunea la probele de 
forță și îndată se oferi următorul tablou: 
Clotilda și câțl-va bărbați stau cu fețele 
seriose, ținând cu mâna întinsă o sticlă de 
șampaniă golă. Alțl bărbați țineau câsor- 
nicele în mână și controlau, cât ține fiă- 
care. Soția mea bătu pe toți concurenții 
cu 33/4 minute. După aceea începu dansul

„Vei fi obosit44, (fise ea cu vocea pe 
jumătate, după ce dansase o tură de vals 
ou mine, și mâue dimineță la 9 trebue să 
fim la gară — hm ce ficl, Gabi?44 Tonul 
ei deveni tot mai confident, mai șoptitor. 
Noi dispărurăm sans adieu. Un pătrar de 
oră după aceea urcarăm scările hotelului, 
cari trosnau, sub pașii soției mele, îmi 
pare că și scările de pâtră trosniau.

Ea deschise: nu soiu, făcut’a aoesta 
prea tare, ori că a sucit cheia de trei ori, 
destul, că cheia se îndoise în brosoă. Mare 
perplesitate. Glodilda era pentru spargerea



Nr 203—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

snorand pentru oare au ajuns în Vaț și Se- 
ghedin. Ba — măcar de ași fi rsu profet
— acesta vor cere-o Românii neschimbat 
chiar și după revisuirea legei electorale.

Domnii martiri au variat ârășl acostă 
jmelodiă (revisuirea legei eleotorale) și cu 
ocasia visitei lor la ministrul președinte, și 
■d-l ministru de justițiă aceștia au recunoscut 
scăderea legei electorale. Da, legea electorală 
are „scăderi", însă în favovul liomânilorff 
și spre greutatea Maghiarilor(??)...

Apare de ajuns de aici, că acestă a 
•doua probă a împăcărei nu cuprinde 6re- 
care greutate mai mare. De aoeea, decă e 
vorba de condiținnl, atunci să recoman
dăm noi una: binevoâscă a rupe orl-ce le
gături ou România și cu irredenta de acolo 
și a primi fără de niol un cuget reservat
— chiar și cu esohiderea teritoriilor de 
■limbă — unitatea indisolubilă a statului ma
ghiar.. Ast-fel pace va fi între noi; alt
fel nu!

Din parte-ne ne permitem ob
servarea, că a fost și este greșblă 
și pecat a-șî pierde cine-va timpul 
în convorbiri cu representanții unei 
presse, care drept preț și condițiă 
a păcii nu scie se ceră, decât ruși- 
nosă capitulare și înjugare la carul ma
ghiarismului violent.

SCiBILE BULELs
12 (24) Septemvre.

In (Jiua inaugurării podului peste 
Dunăre, 14 Septemvre, mai multe trenuri 
de plăcere vor porni din gara de Nord la 
Cernovada prin transbordare la Dunăre. 
Trenurile acestea vor pleca la 6 bre și 35 
dimineța. Intorcerea dela pod va avea loc 
la 4 6re 51 p. m. Prețurile pentru ducerea 
și întorcere vor fi: clasa I, 10 lei, olasa II, 
7 lei și clasa III, 4 lei. Pentru a evita aglo- 
merațiunl, la vencjarea biletelor în 4iua 
plecării, s’au luat mesurl, ca cu începerea 
de Duminecă, 10 Septemvre, să se vâncjă 
bilete atât la gara de Nord la un guichet 
•special, cât și la suoursala din strada Vămii 
■(fundațiunea Carol I), în tote dilele dela 
orele 9—12 a. m. și dela 2 — 6 p. m. S’au 
luat de asemenea disposițiunl pentru înfiin
țarea unor bufeturl, unde publicul să potă 
găsi cele necesare pentru mâncare.

— o —
Durere patriotică. Oompatrioții ma

ghiari nu încap de „panslavism14 nici chiar 
în America. Foile unguresol spun, că în 
Pensilvania se află o coloniă numârosă de 
unguri, oarl în cele din urma, pentru a 
li-se apăra interesele, au cerut un represen- 
tant consular. Cererea predată consulului 
austro-ungar la Pittsburg, Torna Dessewffy 
este — spun foile maghiare — subscrisă 
de mai multe sute de lucrători unguri. In 
rugare se spun cu colori vii greutățile și 
năcasurile cu cari se luptă 15,000 de un
guri resiățițl prin Pike, Wypne, Susgne- 
haine, Wyoning, Lackawanna, Luzerne, Car
bon, Monroe și Columbia, și al căror nu
măr oresce mereu. „Atâta popor — se 4>06 
în cerere — merită atențiunea statului 
(ungar, firesce). Nu trebue permis ca să fiă 
despoiațl pe cale mișelâscă. Căci la urma 
urmelor, tot numai dulcea nostră patriă va 
ave folos din aceea, că noi ne vom putâ 
reîntdree acasă ca cetățeni cu stare". Ru- 
garea lucrătorilor este, ca se se coostitue 
-un representant oonsular în acele părți, și 
încă cu reședința în Hazbeion. D6r rugarea 
mu se mărginesce numai la atâtu, ci se re
comandă chiar și persână aoomodată pen
tru purtarea acestui post, anume Nemeth 
Jânos negustor din Hazbetor, care mai 
este tot-odată de present și notar public, 
și întrunesce simpatiile poporatiunei. Du
rere însă — <hc aid foile ungurescl, ou 
vooe tremurândă — durere, oă și ai ol 
.a pătruns agitația panslavistă, și aoeștia, 
panslaviștii, mișcă tote petrile pentru ca 
nu Nâmeth, oi candidatul lor să reușâscă. 
Tâte justele aspirațiuni sunt în oohii un
gurilor panslavism, daooromânism și mai 
soie Dumnezeu ce 1

—o —
Din Bucuresci se anunță, oă Vineri 

,-sâra a avut loc, în sala Hugo, banchetul 

dat de colonia italiană, ou ocasia aniver
sarei de 25 de ani dela liberarea Romei. 
S’au ridicat toaste de cătră marchizul Be- 
caria d’Inoisa, ministrul Italiei la Buou- 
rescl, d. N. Filipescu, primarul capitalei, 
L. Cazzavilan, dr. Belciugățean, Roberto 
Fava etc. Banchetul, la care au luat parte 
vre-o 80 — 90 de persone, s’a terminat la 
ora 11 și jum.

— o —
Cnnuniă. D-l Laurian Vodă, absolvent 

al facultății teologioe din Blașiu, îșl va serba 
cununia cu amabila d-ra Cornelia Pop Bota, 
Dumineoă în 29 Septemvre n. c. la ârele 
3 p. m. în biserica română gr. cat. din 
Șard. — Adresăm felicitările nâstre cele 
mai sincere tinerei părechl!

—o —
Nazarenism între Români? Din Giula 

se scrie 4i&relor ungurescl, că nazarenii 
se înmulțesc pe aoolo în moda înspăimân
tător. In Giula ar avea mai multe „bise- 
riol", în cari îșl țin adunările în timp de 
nopte. Se 4100 apoi, că nazarenismul ar 
lua dimensiuni și printre Români, și că în 
Chitichaz poporatiunea română ar trece în 
masse la noua seotă, devenind cei mai fa
natici nazarenl.'

—o —
La academia technică din Graz se 

încep înscrierile pentru semestrul de iârnă 
în 1 Octomvre, și dureză păna în 15 Oo- 
tomvre. Academia se împarte în 4 despăr- 
țâminte: școla de ingineria, de clădiri, de 
construirea mașioelor și școla chemică- 
technică. Ca ascultători ordinari se pri
mesc absolvenții de gimnasiu, cu atestat de 
maturitate, sâu ascultătorii dela aoademiile 
technice din Viena, Praga, Briinn și Lem
berg. Taxa de îmatriculare este 5 fl. și 
didactrul 15 fl. pentru fiă-oare semestru.

—o—
Avis de concert. Cum aflăm, în săp

tămâna viitâre va da un concert cunoscuta 
cântăreță, d-șora Laura Konapaseh, la care 
concert îșl vor da concursul lor și ținerile 
artiste în pian, surorile Lisa și Gretchen 
Krummel.

— o—
Bal în Bistriță. Comitetul ales pen

tru aranjarea festivităților împreunate cu 
sfințirea bisericei gr. cat. din Bistriță in
vită ou totă onârea la Balul ce-1 va aran- 
gia Duminecă la 29 Septemvre n. a. c., 
(diua sfințirei) în sala din „Hotelul cetăței". 
Pentru comitetul arangiator: Gavr. Vertio, 
jude reg. în pens, president; Ștef. Poru- 
țiu, cassar; Proo. Cutean, controlor; Dr. 
Dem. Ciuta, Dr. Gavr. Tripon, Mih. Mihai- 
laș, Dr. Teod. Pascu, G. Curtean, Dr. Ales. 
SilașI, Dr. G. Linul, Dion. Longin, I. R. 
Chereoheș, Iul. Dombradi, Sim. Pop, Vas 
Pop, Iul. Moldovan. Prețul de intrare: 
pentru o persână 1 fl, 50 or.; pentru fa
milia de doi membri 2 fl. 50 cr., âr dela 
trei membri în sus 1 fl. de persână. Veni
tul ourat este destinat în folosul biserioei, 
care se sfințesoe. Marinimosele suprasolvirl 
se vor cuita ou mulțumită pe oale euris
tică. începutul preois la 8 ore sâra. In 
pausă, sub conducerea d-lui V. Pop, 14 ti
neri țărani din Bistriță vor juoa „Călu- 
șerul" și „Bătuta".

SerbăriSe din Roma.
In 21 c. Sâmbătă, Regele și Regina 

Italiei au primit la Quirinal în timpul di- 
mineței, birourile Senatului și ale Camerei, 
50 de senatori, 150 de deputațl, 200 de 
primari și președinți de consilii provinoiale. 
Regele a mulțămit pentru marea parte, ce 
a luat Parlamentul la serbarea dela 20 
Septemvre.

După amiezi s’a făcut inaugurarea 
congresului istoric în fața Regelui, a Re
ginei, a prințului moștenitor, a delegaților 
corpurilor savante austriaco, franoese, pru
siene. D-l Bonghi a fost alee președinte. 
Tot după amiecjl vr’o patruzeci de asocia- 
țiunl radicale cu drapele și musică s’au 
dus la Janioule ca să depue o coronă pe 
mormântul lui Garibaldi. Nouă deputațl 
radioall făceau parte din procesiune: unul 
dintr’enșii, d-l Vendemini, a rostit un dis
curs forte aplaudat de mulțime, in timpul 

serei ouartierul B< rgo a fost iluminat în 
mod strălucit.

Dumineăă în 22 c. păreohia regală, 
însoțită de prințul moștenitor, de d-l Crispi 
și de autorități, a inaugurat podul „Hum
bert" pe Tibru, apoi splendidul și grandio
sul monument al lui Cavour. Suveranii au 
fost aclamați în mod călduros. S’a făcut o 
manifestație impunătore, numărâse asooia- 
țiuni au depus corone; primarul a rostit 
un discurs în memoria lui Cavour. După 
acestea Suveranii au primit la Quirinal 
deputațiunile a 400 de asociațiunl lucrătâre, 
representând 15.000 de lucrători. Aceștia 
au oferit Regelui un album bogat cu o 
«dresă.

In timpul serii a fost la Quirinal un 
prânej de gală de 300 de tacâmuri. O mul
țime imensă a asistat la serbarea feerică 
de pe Tibru.

SOIRI ULTIME.
A^I primim dela coresponden

tul nostru din Pesta o declamațiune, 
ce au făcut’o eliberații dela Seghe- 
din și Vaț în forma unei convor
biri, avend se esplice pasul lor în
treprins la ministrul-președinte Bântfy 
și la ministrul de justițiă Erdely.

Tot ce se dice în resumatul 
acelei convorbiri ne este cunoscut 
deja din telegramele particulare, ce 
le-am primit în privința acâsta. Ca 
lucru nou pbte trece numai decla
rația foștilor întemnițați, că ei vor 
lupta și de aci încolo pe căile le
gale și constituționale, „doresc inse, 
ca actul indurărei NLajestății Sale se în
semneze inaugurarea unei epoce de concilia- 
țiune între popdrele acestei țdri?u

DIVERSE»
Din America. Gum că femeile din 

lumea nouă fac în timpul din urmă încer
cări pe tâte terenele, ne mai convingem 
-i din câte-va dote biografice ale unei ma
dame cu numele poetic Helene Scott din 
noul Mexico. Ea — care de alt-cum trecea 
în ochii lumei de o văduvă oe nu se în- 
grijesce, decât numai de copii săi — în 
orele libere se ocupa cu furatul de cai, în 
oare profesiune romantică sta în fruntea 
unei bande de tâlhari oa conducătore. Ma
dame Scott, care îmb’ăcată în haine băr- 
bătescl era un ficior forte frumos, purta 
numele de Curly Hauo, din causa pletelor 
lungi date peste umeri. Acâstă bandă șl-a 
făout timp îndelungat mendrele în dragă 
voiă, deore-ce Curly Hanc era forte inven- 
țiâsă. La urma urmelor însă totuși puseră 
brânca pe frumosa văduvă. Der lucrul 
naibei, americanii în loc să o pedepsâsoă, 
iau dat drumul, ba unii iau mai colectat 
și parale. Ajungând adecă înaintea tribu- 
bunalului, văduva spus?, că s’a apucat de 
meseria sa din causă, că nu avea cu 
ce-șl susținea copii. Nu-i vorbă, avea ea 
ceva dreptate într’asta, der motivul prin
cipal .al pășirei ei pe noua carieră, era un 
bandit drăguț la chip. Judecători o au de
clarat de nevinovată, unii filantropi iau 
colectat ceva bani, aflându-i chiar și o lo
cuință. Der noul mod de vieță nu-i pre 
place frumosei amazâne, din contră arată 
o forte mare aplicare spre... Jplctură. S’a 
și esprimat, că cei mai frumoși ani din 
viâța ei au tost acei patru ani petrecuțl 
în fruntea bandiților

Omeni harnici. Poporul din Canada, 
care e un amestec din FrancesI și EnglesI, 
se înmulțesce grozav. In provincia Quebek 
s’a creat dăunâ-cjl o lege, dnpă oare orl-ce 
familie cu 12 copil legitimi primesce dela 
stat o întindere 6re-care de pământ. In 
virtutea aoestei legi s’au împărțit deja pă
mânturi la 1742 familii, cari au dovedit, 
oă au cel puțin 12 copii. Se dice, că în 
Canada esistă familii cu 30 și mai mulțl 
copii. Intre alții s’a presentat uu tată de 
familiă reclamând teren pentru 36 oopii. 
Un altul avea numai 17 copii, dâr s’a sou- 
ejat 4l0®nd, că mai are timp, deâre-ce ne
vasta sa e de abia 30 auî. Cei mai mulțl 
din copii lui erau gemeni.

Descoperirile de aur, aprope tâte’ 
sunt a-se mulțămi ouratei întâmplări. In a. 
1857 îșl oăuta un indigen măgarul, și des- 
ooperi teritorul de aur din Guiana, după 
care Sir Walter Raleigh căutase timp în
delungat înzădar. Câmpul de aur din Sco
ția nouă s’a descoperit la 1861 de cătră 
un bărbat, oare se opri la un părâu pentru 
de a-șl astîmpăra setea. El observa sub o 
pâtră un grăunte de aur, și căutând mai 
departe află mai mulțl grăunți. Pătura de 
aur din Carolina nordioă o descoperi un 
băiat, oare merse într’o diminâță sâ se 
scalde într’un rîu în grofiatul Cabanas. Co
pilul se împiedeca de o pâtră galbenă, care 
nu a fost altceva, decât un bulz de aur, 
25 fonțl de greu. In California descoperi 
aurul James Wilson Marschall Gold, să- 
pând la câpă. Praful de aur se lipi de 
lopata hârlețului. Deja Sir Francis Drake 
sciuse, că în California esistă aur. Pe tim
pul reginei Ana, raportă oăpitanul Shel- 
vooke, oă California e avută în aur, și în 
mineralogia lui Philipp, edată în 1815, se 
află următorul pasagiu: „La țârmurii Cali
forniei se află un ținut de 14 mile în es- 
tensiune, în care se pot afla în pământ 
bulzi de aur". Renumitele mine de aur 
irioe de odinioră au fost desooperite de 
un bărbat iubitor de sport, cu ocasiunea 
pescuitului. El descoperi aur în năsip și 
ținu descoperirea acesta în secret, timp de 
20 ani. In fine oăsStorindu-se ou o fată 
tînâră, îi comunică și aoesteia secretul. So
ția lui, cre4ându-l de nebun, făcu lucrul 
cunoscut și altora, și în urma acâsta în 
timp de două luni se soâseră din năsipul 
rîului 10.000 kilograme de aur.

Cari sunt cele mai lățite limbi? O 
foiă germană publică o statistică mai nouă 
cu privire la oele mai lățite limbi ale lu
mei. După acestă statistioă, limba ohinesă 
e vorbită de 400 miliâne, indiană și en- 
glesă de câte 100 milione, rusâscă de 72, 
germană de 60, spaniolă de 48, francesă 
de 46, japonesă de 40, italiană de 36 și 
turoâscă de 25 milione omeni.

Literatură*
In editura librăriei „Socec & Comp.u 

din BuourescI (Calea Victoriei 53) a 
apărut: „Gramatica liinbei germane", 
studiu aprofundat, luorat după prinoi- 
piile metodice și practice pentru Români 
și în speoial pentru tote școlele publice 
și private, de Aurel Chicea-Comanescu, doc
tor îu drept, profesor de limba și litera
tura germană la liceul Lazar. E un Op 
forte mare, conținând vre-o 650 pag., 
împărțite în trei cărți: Cartea I Etimolo
gia ; Cartea II Sintaxa; Cartea III Noua 
ortografiă. La fine se află o Tabelă sinop
tică pentru aflarea cu înlesnire a sorierei 
dubiose a ouvintelor, și apoi un Vocabular 
alfabetic al tuturor cuvintelor celor mai 
importante și cari pot fi îndoelnice la 
scris. E cea mai bogată gramatică româ- 
nâscă în felul său, fiind scrisă pe basa unei 
praxe și esperiențe de aprope 30 de ani. 
Materia e împărțită forte sistematio, îu 
părți, secțiuni, capitole și paragrafe, acestea 
din urmă având pe margine și numere ro
mane, prin cari se indică gradarea mate
riei, care merge într’o desvoltare continuă 
și gradată.

*
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 câle, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. sâu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vân4are la tipografia A. 
Mureșianu" în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurou, Brașov.
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„Merceologia și Technologia pentru 
seolele comerciale, profesionale și studiu 
privat*,  de prof. Arseniu Vlaicu, Brașov. 
Tiparul tipografiei Archidiecesane din Si- 
biiu, 1895. Aoest op de mare și netăgă
duită valore se estinde pe 895 pagine, cu- 
princjend 57 coli de tipar compres și legi- 
bil, avend și o mulțime de ilustrațiunl. O 
lucrare de feliul acesta n’a apărut pănă 
acum în limba românescă. Prețul 5 fi. v. 
a. Se află de vencjare la Librăria N. Giurcu 
din Brașov. La acostă meritâBă lucrare 
vom reveui cu altă ocasiune, mărginindu-ne 
de astă-dată a atrage atențiunea publicului 
asupra ei.

*

Pr’n librăria diecesană din Caransebeș 
se pot procura: Istoriore biblice pentru 
elevii șcdlelor poporale de Dr. Peiru Barbu. 
Caransebeș 1895. Prețul 12 cr. — Cate- 
chisiuul religiunei ortodoxe-răsăritene pen
tru școlele poporale, de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1893. Prețul 20 cr. Aprobat de 
Ven. Consistorii din Arad și Caransebeș. 
— Totodată se anunță, că se află sub ti
par : PreparațiunI la lstoriorele biblice, 
după principiile herbarțiane. — Domnilor 
învățători, respective CatichețI, la cererea 
proprie, li-se trimite gratuit câte-un esem- 
plar din lstoriorele bibblice cu o prepara 
țiune.

In Tipo-litografia „Sivestru Morariu- 
AndrievicI din Cernăuți, în Bucovina, a 
apărut: Vinuri din pome, scriere în limba 
poporală, de Grig orie Ha lip, profesor 
la șcdla agronomică din Cernăuți. (Retipă
rire din gazeta „Deșteptarea1*).  O carte de 

96 pag., fbrte de mare interes pentru 
popor, oum se pote vede și din articulul 
„Vinul din mere și din pere“, pe care-1 
reproducem în estras din aoestă oarte. Un 
esemplar costă numai 20 or.

♦
Doine și strigătnri din Ardeal, date 

a ivelă de Dr. Ion Urban Jarnik și Andreiu 
Bârseanu. Acesta este titlul uneia dintre 
cele mai bogate și mai bune colecțiunl de 
poesii poporale ardelenescl, Tipografia A. 
Mureșianu Brașov. Conține 431 pagine, 
cu mulțime de doine de dragoste, de dor 
și jele, de mustrări și blăstămurl, doine 
haiduoesol, de-ale cătăniei, apoi strigături 
bStrânescI și colinde. Cartea e însoțită 
de-o prefață de d-1 Andreiu Bârseanu, în 
oare se arată, oă buna primire, de oare 
s’a buourat acăstă carte la 1885, oând s’a 
publioat prima edițiune, a îndemnat pe 
d-1 librar din Brașov, Nicolae Ciurcu, să 
scotă aoăstă a doua edițiune, anume întoc
mită pentru popor. Costă un esemplar nu
mai 75 or. De vendare la librăria editore 
Ciurcu în Brașov și la celelalte librării.

Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.60
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 99.50
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124.25
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.80 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.— 
fmprum. ung. ou premii .... 158.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146 50 
Renta de hârtie austr.................... 100 55
Renta de argint austr.................... 100 90

Renta de aur austr...............................121.75
LosurI din 1860   152.75
Aoții de ale Băncei austro ungară. 1054.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 488.25
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 402.25
NapoleondorI........................................ 9.54l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.95
London vista....................................120.55
Paris vista.................................. 47.65
Rente de oordne austr. 4%- • • 100.90
Note italiene.................................. 45.23y2

Cursul pieței Brasov.
Din 23 Septemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.54 
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50 
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend, 9.57 
Galbeni Cnmp. 5.63 Vend. 5.67
Ruble rusescl Cump. 128.72 Vend. — 
Lire turoesol Cump. 58.50 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 10.76 Vend. — 
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu l^aior.

Nrul 9087-1895.

PUBLICAȚIUNE
referitOre la evaluarea ulterio- 

rică a chiriei după apă pentru parti
dele trecute cu vederea, cu ocasiunea 
conscrierei generale.

Se aduce, spre sciință, ca pen
tru locuitorii acolor case împreunate 
cu apaductul, în cari s’au instalat 
hydrometri în decursul anului 1894 

și 1895, a avut loc evaluarea ulte- 
ridră a chiriei după apa pentru acel 
timp încă înainte de instalațiunea 
hydrometrului. Referitdrele conspec
te să află din 20 pănă inslusive 27 
Septemvre a. c. în drele obicinuite de 
oficiu, în biroul administrațiunei apa- 
ductului, stând fia cărui cel mult 
pănă în 4 Octomvre 1895 în drept 
de a’și ascerne acestui Magistrat în 
contra acestor conspecte reflectă
rile scripturistice.

Dela acele partide, cari cel mult 
pănă în 15 Octomvre a. c. nu’șl 
solvesc taxele de apă statorite, și 
cari nu au reclamat în contra aces
tor taxe, se vor incassa aceste taxe 
deodată cu aruncul comunal pe cale 
de execuțiune.

Solvirea acestor taxe are de 
de a-se efectui la adminstrațiunea 
apaductului pe temeiul libelelor pen
tru taxele de apă deja imanu&te par
tidelor.

Statutul pentru apaduct se p6te 
căpăta în biroul administrațiunei 
apaductului.

Brașov, 17 Septemvre 1895.

775,1—1 Căpitănatul orășenesc.

W Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I iflan 3895
a ti a p e s t a - Predeal

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Tren'u 
român 
expr.

Tren 
de 

persân.

Tren

accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

8.05
2.15
4 23
5.55
T08
7.15
7.43
8.18

8.05
1.55
3.56

9.07
9.37

10 37

10-
8.30

11.31
2—
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34

i 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
6.12
6.41
7.16
8.-

11.4C
11.55

i.
Trenă 

mixtu.

8.05
5.45
9.27

11 53
1.48
2.16
3 03
3.45
4 06
4 53
5.32

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

417
4.50

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
559

6.24
6 59|
840"
9 08

10 40
11.25
11.54
12 04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

T50
8.30
9.03
9.38

10.25

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

9 09

SOS. 
pl.

11-
12.26
111 6 29
8 30 li 25

Trenu 
de 

persân.

2.25 
3 14 
5.07
5.40
7.19

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciuoia . .
B -Huiedin 
Ghârbău .

Clnșiu .

Apalflda
Ghiriș . .
Cucerdea .
Uioara . .
Vințul de sus 
Aiud . .
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

80S.
A

jpl. 
isos.
A

jpl.
A

¥
80S. ț

pl. 1

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sight, ora 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora
Brașov .

Timiș
Predeal
Bucuresol .

3.-
5.45
2.29

12.05

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

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

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

6 56
6 54
6.41
6 20
b53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cwcerdea — ©șarSieîu — Begli.-săsesc.
Trenu 

de 
persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

8.59
9.40

11.11

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
însemnezi orele de nopte.

pl. Cncerdea . 
Ludoști. .

pT } OȘoBieiu . 

sos. Regh.-săs.. 
însemnate în stânga

80S.

{ Pl-
’ isos.
. pl.

stațiunilor

Tren 
român 
expr.

' I

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

Trenu 
de 

persân.

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

10.26
9.39
9.12

6.25
8.10 

“4Ă3
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
7.43
7.01
6.-
5.11

5.35

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân. Careliomarî — îKeflăaî

dliirișfi — Turda
trenu 

de 
persân.

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân,

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

Ctopșa-inică. — Sibiiu — Avrigrt — IFăș&rașii
trenu 

de 
persân.

trenu 
de 

persân.

trenu 

mixtu
trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.

pl. Copșa mică . so®. 
Ocna . . .

«os. 1 ( pl.
pl. j Slbun • • • Los.

Avrig . . .
sos. Făgăraș . . pl.

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02

2.20
3.57 

| 4.19
4 36

11.34
1.03
1.25
1.46

7.10
8.59
9.15

6.20 12.35
11.01
10:36
8.33
6.54

5.12
4.49

6.16
8.42

3.31
6.08 3.28 4.05

S i iu e r I a (P i s k 1) — H ii n e d 6 r a
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

tronă 
mixtă

trenă 
mixtă .

6.15
6.38
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

Brasov— Cernești
trend 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 

mixtu
trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

8.35
10 28 I

4.55 9.15
10.35

Brașov ...........................
Zerneștî...........................

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.206.36

1 S ii r e ș - L u d « ș Bistrița
--------- ----------........................................... - - -

9.10
1.01
4.55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagn-Budatelich . . .
Bistrița...........................

6.46d 4-- 7.21
7 07 

! 9.59
4.15
1.16

Arad — Timișora

6.2C 11.3C
12.47

2.05

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

II

10.43
9.42
8.2C

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
| 7.OS
[ 8.01

6.14
7.3S

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

tienu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

mixtă

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49

5.30
10.17

4.15
9.18

i

Careii-mari . 
Zelău . .

Sîgliișora—Odorbeiu-sectiesc.
t ierni 
mixtu

trenă 

mixtu

trenu 

mixtu

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22 Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

1.18
12.32
10.35
10 —

8:25
sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii înouadrațl cu linii mai negre
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


