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„wzeia" iese ia iiă-care di.
Abonamente pentru Ansno-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Penin Eomânia si sirăinătaî&:
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frânai.

Sg prenumără la t6te ofioiole 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aoleotorî-

Aîu'namenttU pentru Brașov 
administrațiunoa, piața mare, 
Târgui Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pa un an 10 fl., pe șăae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
aău 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserț-iunile sunt 

a se plăti înainte.

1895.

Din causa sfintei sărbători de mâne diarul 
nu va apără până Vineri săra.

Esistă, orî nu esistă? ,

Este lucru curios, cum patrioții 1 
patentați dela pressa ungurâscă aci ! 
vorbesc de o cestiune română și se ■ 
ocupă de resolvarea ei, aci găsesc, 
că o asemenea cestiune nici că ar 
esistă.

„Uite popa — nu e popa44, ba 
esistă, ba nu esistă. De vreme înde
lungată cam tot așa merge. In fața 
întrunirei din Pesta a congresului 
naționalităților, representantul gu
vernului cțicea, ca Pe membrii ace
lui congres nu-i pbte recunbsce ca 
„representanțl11, ci numai ca „membri 
ai naționalităților“. Presa ungurâscă 
vorbea de naționalități ca și când 
aceste naționalități în adevăr ar 
esistă pe pământul Transilvaniei și 
al țerei unguresc!. Veni înse așa 
<țisa „victoria maghiară44 dela Bruc- 
sella și după ea urmă grațiarea con- 
damnaților în procesul Memorandu
lui, — grațiare, despre care se sus
ține, că este efluxul generbsei iniția
tive a guvernului Bânffy. Și așa 
icbna posomorită a naționalităților 
nemulțumite se schimbă de-odată 
într’o icbnă veselă a cetățenilor de 
limbă nemaghiară, cari ard de do
rul. de-a se îmbrățișa în frățiă și 
bună înțelegere la împlinirea mile
niului, socotit dela descălecarea stă- 
pânitorilor de a(ji asupra acestui 
conglomerat de cetățeni.

De-odată, după :ce d-nii Lucaciu 
și soți au colindat pe la ministrul- 
președinte Bânffy și pe la ministrul 
de justițiă Erdelyi, neîntrecuții po
litician! dela „Pester Lloyd44 găsesc, 
că pentru ei „așa numita44 cestiune 
română nici că esistă în sensul, în 
care ea este înțelesă de politicii ro
mâni de dinebee și de dincolo de 
CarpațI. Par’ că ar vre se se scuse 
foia guvernamentală, că în timpul 
din urmă a vorbit atat de mult de 
„așa numita14 cestiune română.

„Ce vrâu compatrioții noștri ro
mâni?44 întrâbă ea. „Tot ceea ce 
sunt în drept a pretinde pe basa le

gilor esistente, li-se va da neștirbit, 
și tot ce sunt datori, pe basa aces- < 
tor legi, se presteze, se va pretinde : 
dela ei fără nici o cruțare. Tot ce i 
nu intră în cadrul acesta al legilor : 
și ar pretinde 6re-care posițiă deo- 
sebită pentru cetățenii de naționa
litate română, nici că pote fi obiect 
de discusiune, nici că se pbte vorbi 
despre așa-ceva, pentru-că stă în 
contra-dicere fățișe cu idea de stat 
maghiar și cu legile fundamentale 
ale acestui stat44.

Am audit și audim declarațiu- 
nile acestea necurmat, de 28 de ani 
încoce, și încă nu s’a făcut nici un 
pas pentru resolvarea cestiunei ro
mâne, fia în direcțiunea că esistă, 
fiă că nu esistă. Căci ori esistă și 
atunci trebue se se facă cevașl pen
tru deslegarea ei, ori nu esistă și 
atunci nu mai merge, ca d’al de 
Max Falk să vorbescă adl despre 
ea și să între în discuțiă generală 
asupra ei, er mâne să vină și se dică, 
că „pentru noi nu esistă44. Atunci 
trebue aflat modul, ca se fiă ștersă 
cu totul din catalog și se nu se mai 
vorbescă despre ea nici într’un fel.

Cea dintâiu soluțiune însă este 
imposibilă, pentru-că Ungurii . dela 
putere nu voesc să faca nimic de 
bună voiă pentru a resolva cestiunea 
română într’un mod mulțumitor și 
corăspundetor intereselor adevărate 
ale statului. A doua soluțiune este 
asemenea cu neputință, pentru-că oii 
câte ar dice adversarii noștri și s’ar 
asigura ei pe sine, negru pe alb, că 
nu esistă o cestiune română națio
nală, ei totuși nu vor pute schimba 
realitatea în vis și visul în realitate, 

. ci vor fi siliți la cea mai de aprope 
( ocasiune se începă din nou discuția 
s asupra cestiunei române, ce nu esistă.

Momentan, firesce, escelenții po
litician! dela Budapesta sunt în po- 
siția plăcută, de-a se ameți ei pe 
sine cu idea, că prin actul de ge- 
nerositate epocală maghiară al mij- 
locirei grațiărei condamnaților ro
mâni, s’a făcut un pas hotărîtor 
pentru definitiva delăturare a ces
tiunei române, așa cum o înțeleg 
Românii de dinebee și de dincolo.

Ca mâne însă se vor convinge 
din nou, că ei pe sine s’au amăgit 
și că pe lângă tbtă silința, nu vor 
pută scăpa așa ușor de cestiunea ro
mână, căci dăcă pentru ei ea nu 
esistă, e destul se esiste pentru noi 
Românii, ca se n’o pbtă ignora pen
tru durată nici Maghiarii.

Maiestatea Sa la Clușiu.
(Încă câte-va amănunte.)
Clușiu, 11 (23) Septemvre 1895. 

Primirea, ce i-s’a făout Maiestății Sale 
Clușiu, deși n’a fost nici pe departe așa 

a lăsat însă

tul 
de

au

la 
imposantă oa oea din 1887, 
și ea impresiunl, cari astăcjl formbză obieo- 

predileot de conversară în cercurile 
aici.

Faptul, că pe tote palatele din oraș 
fost arborate câte trei-patru stbgurl tot

numai unguresol, er unele dintre ele în co
lorile orașului (roșu-venăt), pe când stbgul 
negru-galben fâlfăia numai pe frontispi
ciul palatului Bânffy, unde a fost încarti- 
rat Maiestatea Sa, și încă pe două edificii, 
a făcut o impresiune bună asupra unora 
dintre Maghiari; alții dintre ei însă nici 
acestea nu s’au putut răbda să nu le înjure.

Dintre arehiereii bisericei române, oel 
dintâiu, care % sosit la Clușiu, a fost epis
copul Szabo dela Gherla; apoi veni Esce- 
lența Sa Mitropolitul Miron dela Sibiiu și 
apoi episcopul Pavel dela Oradea.

Escelența Sa Mitropolitul Mihalyi a 
sosit aici numai . ou trenul de Sâmbătă di- 
minbță La gară i-s’a făcut din partea ti- 
nerimei și a inteligenței române peste tot 
o primire frumbsă, eșindu-i spre întâmpi
nare vre-o 70 — 80 persbne. Protopopul 
Laslo salută pe Escelența Sa în numele 
credincioșilor prin câte-va cuvinte bine 
simțite, după cari Mitropolitul mulțămi. 
Intre strigăte însuflețite de „să trăbscă44, 
Mitropolitul se urca apoi în trăsura sa 
propriă, ce a fost adusă aici din Blașiu cu 
o i}i înainte; un șir fbrte lung de trăsuri 
îi urma dela gară pănă la locuința d-lui 
protopop Laslo, unde a fost încartirat Es- 
oelența Sa.

In societatea Mitropolitului erau: dela 
Blașiu canonicii Ios. Hossu, și Gavril Pop, 
împreună cu secretarul Dr. Punea, er de a 
Lugoș prepositul Petru Pop. Printre aoeștia 
văijui și pe vioarul Rodnei, Dr. I. Pop.

făcu o 
acestă 
îmbră-

înainte de a intra în locuință, Metro- 
politului ’i-se făou o surprindere plăcută 
din partea elevilor și elevelor scolei române 
poporale, sub conducerea harnicului învăț. 
Iacob Mureșianu; o mioă oopilă, Maria 
Ciurdin, îmbrăcată în haine albe, păși îna
intea Metropolitului și-i ținu o cuvântare 
frumbsă, apoi cântând toți soolarii în cor 
„Intru mulțl ani dispunătorule44, au format 
un spalier frumos. Asupra tuturor 
impresiune oât se pbte de plăcută 
mică manifestația a mititeilor copii 
oațl cu toții în haine de sărbătore.

Sâmbătă săra, stradele principale ale 
orașului erau îndesuite de lume; preoți ro
mâni câte 2—3 păreohl se vedeau preâm- 
bându-se. Pe un domn maghiar (funcționar 
înalt la direcția căilor fer.) l’am audit cr
eând, uitându-se după preoții români: 
„kdrem, mennyi tekintelyes alak* (mă rog, 
câte figuri imposante!).

Duminecă, în zori de <JJ, tot orașul 
era în mișcare, grăbind spre „Strada podu
lui14 și „Strada mare44, așa că, pe oând a 
sosit monarchul stradele oelelalte erau for
mal pustii și părăsite. Deși era tras cordon, 
fiind postați gendarml și polițiști tot la 5 
—10 pași de ambele părți ale stradelor, abia 
puteau străbate trăsurile.

Onorurile militare le făcu un batalion 
a regimentului românesc 3L, din Sibiiu, 
sosit cu trenul anume spre acest scop. 
Tot feciori sdraveni și aleși, din jurul Si- 
biiului, sub comanda căpitanului român I. 
Florian. Monarchul s’a pronunțat forte 
favorabil despre feciorii acestui batalion.

Metropobtul Mihalyi dete un 
preoțimei sale din archidiecesă și 
ceea sufragană a Gherlei; erau 
peste 80 de preoți. A luat parte 
ohet I. P. 8. Sa episcopul Pavel, 
tul P. Pop dela Lugoș, capelanul militar 
Dem. Pop dela Regimentul 51, canonicii 
Hossu și G. Pop, secretarul Dr. Bunea, 
toți protopopii și parochii din archidiecesă 
și din diecesa sufragană a Gherlei, cari au 
fost în deputațiune la M.-Sa.

Banchetul s’a ținut în „Hotelul Hun
garian Iu vecini de acest hotel, la a treia 
casă, este „Hotelul Elisabeta44, unde era 
înouartirat episcopul Szabo, pe care Metro- 
politul încă l’a invitat la banchet. La prima 
invitare Szabo a răspuns, că rtw pote veni, 
cădi e „fbrte indispus*. Metropolitul însă tri
mise după el, învitându-l a doua-oră. Dbr

banchec 
din die- 
de față 

la ban- 
preposi-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Pentru-ce sunt femeile interesante?
(Din nemțesoe.)

Nu tbte ființele femeiesol sunt fru- 
mose, grațiose seu plăoute, dbr una stă, 
că fiă-oare fiică a Evei este mai mult seu 
mai puțin „interesantă44. Pentru-ce? Asta 
e întrebarea, care stă la ordinea dilei din 
timpurile cele mai vechi.

Intre alții s’a esprimat și Goethe 
asupra femeii, și din punctul de vedere 
al poetului a numit’o „singurul vas, ce a 
mai rămas poeților mai noi, pentru de a-șl 
vărsa în ea idealitatea44. Do aceea și dise 
el, că „femeile sunt cesce de argint, în 
cari punem mere de aur44. Despre causa 
seu căușele, pentru-ce femeile sunt intere
sante, nu s’a esprimat însă marele poet și 
adorator de femei, der seim despre el aceea, 
că pentru densul nu au format tot-deuna 

tinereța și frumseța conceptul interesan
tului.

Tragedianul grec Sofocle făcea feme
ile interesante prin aceea, că pe lângă 
tbtă neperfecția oe o descoperia el în fe
mei, totuși le descria nu cum erau, ci cum 
trebueau și avbu să fiă. Din contră, poetul aus
triac Grillparzer numia în versurile sale pe fe
meia „ființă, care învinge ou slăbiciunea 
sa44, și asta o face interesantă. Shakes
peare 4ice asemenea: „slăbiciune numele 
tău e femeia44.

Un poet vechiu indic, al cărui 
nume nu ni-e cunoscut, (jLea din oon- 
tră, oă femeia e interesantă pentru 
aceea, căci în totă privința e tare, și mai 
ales în puterea vorbei, oăcl „orl-oe lucru 
de neajuns, îi se pare de ajuns, orl-ce de 
negustat, îi se pare de gustat bărbatului, 
pe care îl împintină vorbe femeesci44.

Poetul engles Laurence Steme dice, 
că femeile, între altele, și de aceea sunt 
interesante, de-bre-ce un bărbat arsre-orl 

le pbte oferi oeva, despre ce ele se nu fi 
avut un presimț oel puțin câte-va minute 
mai ’nainte. Steme deci are numai un 
motiv: presimțul, pănă când poetul german 
Jean Paul are motive, pe oare el le cu
prinde în următorele cuvinte: „Femeia 
este cea mai ouribsă oontopire de laune 
și jertfă de sine. Ea lasă să i-se tae oapul 
pentru bărbatul ei, der părul nu. Pentru 
folos străin îșl pbte multe înterclice, pen
tru folos propriu nimica. Nici o ființă nu 
mâncă mai puțin, decât femeia, oare merge 
la un bal, pășesce la altar, său care fierbe 
pentru ospețl; îndată-ce îi opresoe însă 
medicul său trupul ei propriu, mâncarea, 
ea mâncă în conținu.

Mai departe femeile sunt și de aoeea 
interesante, căci, după-cum 4ioe Mirza 
Schaffy „mai bucuros se lasă nebunite prin 
lingușiri, decât să asculte la vocea minții , și 
cum cjice tot același poet „decă le arețl 
răcblă, ele se încăldesc mai în grabă44. In- 
tr’o poesiă poporală spaniolă se dice fe

meii : „Adori, pe oare te uită, și uiți, pe 
care te adoră44.

Deci faptul, care face pe femei inte
resante, este contrarietatea simțurilor și a 
8imțămintelor. Lor nu le trebue, oeea-oe 
au, și nu au, ceea-oe le trebue; scurt, ele 
sunt enigme vii, a căror deslegare o cauți 
înzădar.

Lordul Byron îșl bătea adese-orl joo 
de femei. Astfel într’un loc elice, „că ele 
sunt îndurătore față cu cel mai mare pă
cătos, der nicl-odată față cu surorile lor ; 
orl-ce nefericire află la ele mângăere, nu
mai singur păcatul altei femei, nu44. Și ou 
tote acestea Byron dice în memoriile sale 
următorele: „Și singur numai presențaunei 
femei are pentru mine oeva liniștitor, și 
ohiar și unde nu este dragoste în joc, 
o influință binefăcătore44. Tot asemenea se 
esprimă și alțl dușmani ai femeilor, preoum 
a fost Bbrne etc.

Deci femeia este și pentru aoeea in
teresantă, căol ohiar și pe dușmani îi si- 
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părintele Szabo tot Szabo a rămas. EI a 
refusal și a doua invitare a Metropolitului, 
răspunzând, precum am au^it, că e greoiu 
fdrte, și că e departe să mârgă până 
acolo (! !!).

Mai puțin rușinos deoât Szabo a fost 
„pateru-ul Lauran, pe care înoă am avut 
fericirea de a-1 vede la banohetul Metro
politului. El a mâncat forte ou gust si era 
vesel: vorbia, rîdea și zimbea, întoroendu- 
se în tât9 direcțiile. Se vede, oă pe el nu-1 
privesce opinia, de oare se bucură între 
„Valahi14.

0 parte a ospeților înoă Duminecă 
săra au părăsit Clușiul, alții însă au rămas 
pănă Luni.

Pe când scriu aoeetea, soseso la 
Clușiu un regiment de husari, vânători, 
regimentul 31 din Sibiiu, două regimente 
de honvecjime (21 și 24), regimentul 50 de 
infanteriă etc. Mai interesant e carul, ce 
transportă banii de lipsă. In car sunt trei 
buțl pline ou bani, er carul e păzit de 24 
gendarml călări.

Aleco.

Inaugurarea podului peste Dunăre.

Numele (jiarelor străine, cari au no- 
tifioat, oă vor fi representate la solemnita
tea inaugurării podului de peste Dunăre, 
sunt următorele: „L’Independanoe Belgeu, 
„Le Figaro14, „Journal des Dâbats14, „Le 
Gaulois44, „Genie Oivil“, „Taegliche Rund- 
schau“, „Koelnische Zeitung44, „Neue Freie 
Presse41, „Pester Lloyd41, „Zeitschrift des 
Oesterreichischen Ingenieur und Architec- 
ten-Vereinesu, apoi (fiarele române „Tri
buna44, „Gazeta Transilvaniei14, „Gazeta Bu
covinei" și „Dreptatea14. D-l Al. Florescu 
șeful de oabinet al d lui ministru de es- 
terne, va fi atașat pe lângă representații 
fiarelor străine pentru ai conduce și a-le 
da deslușirile, de care vor avea trebuința.

*
La solemnitatea inaugurării podului 

vor mai asista de asemenea toți represen- 
tanții români pe lângă guvernele europene, 
cari se vor afla în țâră la data inaugurării. 
Ast-fel vor asista d-nii : Emil Ghica, 
ministru român la Viena, I. Papvniu, agen
tul român diplomatic la Sofia, și G. Rosetti 
Solescu, ministru la Belgrad.

*
Direoțiunea generală a drumurilor de 

fier aduce la cunoscință învi taților pentru 
sărbarea inaugurării Podului pes'e Dunăre 
oă un tren special, la oare nu vor avea 
acces, decât personele posedând biletul de 
invitație, va pleca în <j]ua inaugurărei din 
BucurescI, Gara de Nord, la 9 ore 5 mi
nute dimineța, și va sosi la podul Dunărei 
Ia 12 ore 30 minute. Plecarea dela pod 
spre BucurescI va avea loo la 6 ore sera; 
sosirea în BucurescI, la 9 bre 35 min.

*
Se telegrafieză din Predeal, că erl 

dimineță, la bra 7.30, au sosit acolo cu 
trenul ungar principele și principesa de 
Meiningen. La bra 8 A A. LL. au plecat 
spre Sinaia, unde au ajuns la orele 8’/,. 
Astăzi diminâța, MierourI, au sosit la Si
naia AA. LL. prinoipele Leopold de Hohen- 
zollern Sigmaringen și prințul Iosif de 
Coburg, cari toți vor lua parte la serbările 
inaugurării.

*
Cu ocasia solemnităței inaugurării 

podului de peste Dunăre se vor afla la 
Oerna-voda următorele trupe : a) O baterie 
de artilerie; b) Un batalion permanent de 
infanterie; și o) Compania de gendarmi 
pedeștri din capitală. Tbte aceste trupe 
vor fi sub comanda d-lui maior Turnavitu. 
Pentru menținerea ordinei vor pleca Mier
curi la Cerna-voda vr’o sută de sergenți 
din oapitală. Elevii scblei naționale de po
duri și soșele, sub comanda d-lui căpitan 
Pârâianu, vor face garda de onbre a M. 
Sale Regelui.'

Răspunsurile monarchului și pressa 
maghiară.

Pressa ungurâsoă oomentâză în dife
rite chipuri răspunsurile, ce Maiestatea Sa 
le-a dat cu ocasiunea primirei deputațiu- 
nilor la Clușiu.

Dintre Ziarsl® olușiane, „Kolozsvăr* 
găsesoe, că din tbte răspunsurile monarchului 
reese „o politică de stat consecuentă și 
unitară*, care țintesce la „pacea confesio
nală și de rassă*. Și fiind-că „Banfiy prac
tică acum acestă politică44, reptila guver
namentală îșl face datoria de mameluc, 
mulțumindu-i pentru răspunsurile puse în 
gura monarchului.

„Erdelyi Hirado* găsesoe nedrept răs
punsul dat Metropolitului dala Sibiiu, în 
comparația cu răspunsul dat Metropolitului 
dela Blașiu, „în care ceta politicilor de 
naționalitate privesc pe unul dintre cei 
mai distinși representanțl ai tendințelor 
naționale române44.

Dintre foile din Pesta, „Magyarorszăg* 
găsesoe, că răspunsul dat clerului român 
gr. or. stă în legătură cu răspuusul dat 
deputațiunei „reuniunei economice arde
lene44. Trebue sd se îmbunătățcscă situațiunca 
materială a micilor proprietăți (nemeși) ma
ghiari, căci pe ruinele acestora sl-a arbo
rat piopaganda română stindardul său.

„Hazănk* e supărată foc, pentru ce 
monarchul a dat un răspuns atât de re- 
servat, ba chiar rece, cum Zic® ea, depu
tațiunei „Kulturegylet“ ului. „6re acâstă 
răcelă a răspunsului regeso n’a fost născut 
de acel ourent al politicei de naționalitate, 
inaugurat în timpul mai nou, care a avut 
ca prim resultat gratiarea arestanților de 
stat dela Seghedin și Vaț?44 — se întrâbă 
foia ungurăsoă.

SCMILE OILEL
13 (25) Septemvre.

D-l Dr. Rațiu s’a reîntors erl la Si
biiu. La gară i-au eșit spre întâmpinare 
un număr mare de stimătorl, cari îl acla
mară între puternice și repețite strigări de 
„să trăescă14. „Tribuna44 cjice, că atat 
Rațiu, oât și d-na Rațiu împreună cu fii
cele se bucură de bună sănătate.

— o —
Distincțiuue. Majestatea Sa monar

chul a conferit ministrului român de finance, 
d-lui Menelas Ghermani, ordinul coronei de 
fier clasa I.

—o—
Manevrele din Ardbl. Ni-se scriu din 

Clușiu cu data de 29 Sept. n. între altele: 
Majestatea Sa este a<jl în Huedin. O parte 
a trupelor din Ardâl cu cavaleria totă se 
apropiă afli de Huedin. Divizia din Sibiiu 
vine acjl la Clușiu. Divizia din Clușiu plâcă 
de aici în direcțiune nordvestică cătră Hue
din. Toți honvezii se află acuma în jurul 
Feneșului săsesc, aici se află și comanda 
de corp și de diviziă de honvezi. Se crede, 
oă o parte a infanteriei și totă cavaleria 
va veni acjl în 23 Sept. n. în atingere cu 
inimicul. — Trupele se află bine, bolnavi 
nu sunt. Din 14 Sept, a fost mai mult 
ploiă, în 18 și 19 căldură ca vara, în 20 
sera a plouat și a nins mestecat. Afli di
mineță, când au plecat cele mai multe trupe 
spre Clușiu și din Clușiu, a fost un frig 
forte simțitor. Venind ia Feleac am vădut 
munții spre Bucovina acoperițl de zăpadă.

— o—
La inaugurarea podului pesto Du

năre, ce se va săvirși mâne, „Gazeta Tran
silvaniei44 va fi representată prin D-l Dr. 
Aurel Mureșianu, care în acest scop a ple
cat în România cu trenul accelerat de adl 
după prârnj.

— o—
Proces de pressă Redactorul diarului 

social-democrat din Budapesta „Asztalasok 
Lapja14, cu numele Bela Sohreier, a fost 
osândit în luna lui Maifi pentru un articol 
agitatoric, scris contra „patrioților avuțl, 
cari trag pielea poporului44, in contuma
ciam la șese luni închisbre de stat. Alai-' 
tăerl s’a pertraotat un nou proces, inten
tat numitului redactor socialist, pe basa 
pre8criptelor legii în cașuri de contumațiă, 
și de astă-dată Scbreier a fost osândit la 
patru luni închisbre de stat și 50 fl. amendă.

—o —
Sfințire de biserică. Comuna biseri- 

cesoă română ort. orient, din Doboli inf. 
învită on. public român la festivitatea sâD- 
țirei nouei sale biserici, ce se va săvârși 
Duminecă în 17/29 Septemvre 1895, prin 
Esoelența Sa Archiepiseopul și Metropoli- 
tul Miron Romanul. Programa: 1. La 4 
bre p. m. 16/28 Sept, primirea festivă. 2. 
La 8 ore a. m. 17/29 actul sânțirei. 3. La 

2 bre p. m. în aceeași Z' banchet. 4. Săra 
la 8 ore bal. Comitetul parochial.

— o —
Dela congresul studenților români. 

Orașul eșit la sorți pentru viitorul congres 
studențesc este Fălticenii, capitala județului 
Suceva.

— o—
Un mareșal al curții unguresc. „6a- 

lonblatt* din Viena spune, oă adl în 25 o. 
se încep oonfereuțele în cestiunea înfiin
țării oficiului de mareșal al curții ungu
resc. Acest lucru se va face prin împăr
țirea în două a oficiului de mareșalst de 
curte din Viena. La conferențe vor parti- 
oipa: ministrul de esterne Goluchowski, mi
nistrul președinte Banffy, ministrul Josika 
și mareșalul curții Hohenlohe.

—o-
Nuinire de director la gimnasiul din 

Sucbva. Consiliul soolar al țării Buoovina 
a reoomandat ministeriului de culte aus
triac numirea d-lui profesor Ștefan de Repta 
oa director al gimnasiului din Suceva. Ac- 
tualminte are oonsistoriul arohiepiscopesc 
cuventul în acâstă cestiă.

Un omor ritual, țfiarul olerioal „Ma
gyar Allam44 publică o sorisore, în oare se 
afirmă cu totă positivitatea, că negustorul 
jidan Ignaz Adler din comuna Garam Kis- 
Sallb a omorît pentru scopuri rituale fetița 
de cinci ani a țăranului Ibn Balâzs. In 
urma acesta jidanul Adler a intentat pro
ces de pressă contra numitului diar> Ș1 a3^' 
fel lumea pdte fi așteptată la o nouă per
tractare interesantă, ca cea dela Tisza- 
Eszlâr.

— o —
Avis pentru pensioniști. Ministrul de 

interne a dat o ordinațiune, în oare se (jice, 
oă dela 1 Octomvre c. încolo, tote persd- 
nele, cari trag din oassa statului seu din 
alte oasse publice, pensiuni, pensiuni via
gere și subvențiunl pentru cresoerea co
piilor, preoum și văduvele când produc 
atestate de văduviă, nu mai au să subscrie 
chitanțele prin preoți, ci în orașe, prin pri
marii orășenescl, și în comune mari și mici, 
prin primarii și notarii respeotivl. Atestarea 
se va face prin o olausulă, după care se 
va subscrie respectivul organ oficial și va 
pune sigilul oficial.

—o —
Camera advocaților din Timișora face 

cunoscut, că regretatul advocat din Lugoș, 
Const. Rădulesou, în urma deoedărei, se 
șterge din lista advocaților, și se numesce 
curator pentru agendele, cari au rămas 
după el neisprăvite, advooatul din Lugoș 
Dr. George Dobrin.

— o—
„Nichts ungarisch44. Corespondentul lui 

„Haz.44 e foo și pară pe doctorul „cu nume 
unguresc44 Angyalossy Ărpâd din Bistriță, 
care a cutezat să dea unui Român „visum 
repertum44 în limba germană. Mai spune

lesoe, să iubesoă; său cum (jice bătrânul 
Euripide, căci în realitate nu esistă duș
mănia față cu femei. Se pbte, că bărbatul 
vrea să se facă chiar așa de interesant prin 
dușmănia ce-o arată față cu femei, oa și 
femeia, prin dușmănia arătată față cu băr
bați. Și în adevăr o femeiă, care arată 
frică de bărbați, este pentru bărbat obiec
tul cel mal interesant, și învingerea unei 
astfel de ființe, cum o arată acâsta spa
niolul Moreto in „Donna Diana* sa, numără 
între cele mai mari triumfuri ale sale. De 
altă parte „încăpățînata" nu pierde prin 
desastrul ei din interes; din potrivă devine 
și mai interesantă, ca și Edthchen von Heil
bronn, care se predase necondiționat băr
batului iubit.

Ce e drept, aoâstă „predare44 încă îșl 
are chițibușul său. Deja în „Edda* se dice : 
„Nu te înorede în vorbele dulci ale fetei, 
nu te încrede în vorbele dulci ale femeii, 
căci inima ei e făoută p9 o rotă ce se în
vârte, și pieptul femeii e lăcașul caracte
rului schimbăoios14. Și doctorul Stoll din 
Viena afirma odată, că în femeiă să nu se 
încrâdă omul nici atunol, când e mortă.

Ore să fiă femeile, și din aceste mo
tive, interesante? Mulțl afirmă acâstă, și o 

motivâză cu nesocotință înăscută a femeii.
Frithjof (jice, că „cel d’intâiu gând, 

pe care l’a gândit Loki (diavolul) a fost 
o minciună în formă de femeiă44. Filosoful 
Schopenhauer se esprimă forte aspru, ba se 
pbte (jice nimioitor, asupra femeii, cu tote 
acestea disd® lui nu micșorâză interesarea 
față cu femeile; din contră el ou părerile 
sale află mai mulțl aderenți între femei, 
decât între bărbați. Ministrul de polițiă 
francos Fouque avea datină a d’ce la ori
ce crimă, ce se desooperea: „Cherchez la 
femme44 (Trebue, oă femeiă e amestecată 
în lucru).

Prin ce se face deci femeia cu deose
bire interesantă? Dbr prin frumseță? Wal- 
her von der Vogelweide contestă aeâsta, și, 
sunt numărose esemple, că întoomai femei, 
cari niol decum nu pot fi numite frumose, 
sunt forte interesante.

împrejurarea acesta nu are să ne punș 
nici decum în uimire, căci frumseță feme- 
iasca e singur numai cestiune de gust, și 
gusturile sunt forte diferite. Astfel în Eu
ropa sunt priviți ca dinți frumoși cei albi, 
îd Japonia cei galbinl, și în India cei roșii; 
la noi femeile îșl dau totă silința să apară 
oa laptele și sângele, pănă când în Grbn- 

landa se văpsăsc cu colori vinete si verdl, 
âr în Rusia cu colbrea varului. In Persia 
sunt privite nasurile încovoiate ca trumbse, 
în Haiti cele turtite, în Rusia cele carne 
și în India cele vulturii. In Anglia se pre
feră femeile înalte și svelte, în Franoia 
cele mici și elegante, în Turcia fe
meile grase. In Europa civilisată se consi
deră ca cel mai frumos păr, cel brun, ne
gru și blond, pe insulele Mariane cei alb, 
în Turoia cel roș; și în Scandinavia cel ce
nușiu. Gine mai pbte vorbi între astfel de 
gusturi diverse, despre un concept normal 
de frumseță?

De-altmintrelea un scriitor turc mo
dern, eu numele Mustafa Deschid Bey, scrie 
următbrele: „După-ce Dumnedeu a creat 
pe Adam, și a vădut, că acesta nu sâmănă 
cu prototipul său, s’a pus la lucru, oa să 
formeze o altă ființă și mai perfectă. Și 
astfel eși din mânile lui femeia. Stând ast
fel gata femeia înaintea Creatorului, pe 
acesta îl puse pe gânduri frumseță supra
naturală a operei sale, și începu a-se teme, 
că dâcă va aședa el pe femeiă, creatura 
oea mai esoelentă, pe păment, autoritatea 
sa va suferi, căci omenii în loc să-l adbre 
pe el, vor adora pe femeiă. De aceea Dum- 

necleu hotărî a împărți peste tdfă suprafața 
pământului însușirile și frumsețile trupesc! 
voluptdse ale acestei singure femei, și apoi 
a nimici modelul, așa ca niol odată să nu 
mai potă apără mai mult în perfecțiunea 
ei dumnecjeâseă. Și astfel Creatorul dărui 
teintul fraged și bunătatea de inimă Tur- 
coicei, gustul Francesei și sentimentul Ger
manei. Femeia grâoă oăpătâ cu acestă 
ocasiune oohii visători; Englesa, statura 
junonică; Italiana, părul negru lucitor; și 
Chinesa, degetele de fildiș. După-ce Dum- 
necjeu împărți și dărui tbte aceste însușiri 
și fruinsețl corporale ale oelei mai perfecte 
femei, de odată îi veni idea, să creeze o 
femeiă, oare să nu posedă pe nici una din
tre aoeste însușiri, și totuși să fiă atrăgă- 
tore și — interesantă44.

Deci causa, pentru oe sunt interesante 
chiar și femei, cărora le lipsesce frumseță 
și grația, o scie, după Mustafa Resohid 
Bey, singur numai Dumnezeu. Astfel 
omenii pot cjice numai atâta, că femeia in
teresantă este ceva, ce nu se pdte defini.

(Va u.rma).
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■corespondentul hiperzelos, că Ungurii bis- 
trițenî sunt împedeoațl în lățirea limbei și 
oulturei maghiare ohiar de indivizi de națiă 
unguresoă. A eda un aot în limba germană 
pentru judeoătoria maghiară, în causa unui 
Român, e mare cutezanță!!

—o—
Costum național unguresc oprit. La 

universitatea din Budapesta se vor pro
mova în curând mai mulțl tineri la gradul 
de Dr. Autoritățile competente au intercjis 
«acestor tineri, ca să se presents cu acea 
■ooasiune în costum național unguresc, fia
rele maghiare din causa acesta sunt su
părate.

încă o inaugurare. Inaugurarea șo
selei naționale de la Târgu-Jiu la frontiera 
ungară, inaugurare, care era să aibă loo 
Dumineca viitdre, s’a amânat pe cjiua de 20 
Septemvre v. Prin urmare d-nii miniștrii 
români Al. Lahovari, P. P. Oarp și C. Olă- 
nescu, cari erau să plece Sâmbătă seră la 
Tergu Jiu și-au amânat plecarea pe cjiua 
de 19 Septemvre v.

—o—
Jurământul muribundului. Doi jidă- 

nașî din Beregszâsz nesoiind, se vede, cum 
să facă „gescheft44 într’altă formă, s’au apu
cat de cărăușiă, der de cărăușiă cu lemne 
de furat. Ei voeau adecă să se provadă cu 
lemne dintr’o pădure învecinată a comunei 
Silice, unde se duceau dîlnic și-’șl încărcau 
căruțele întorcându-se voinicesoe acasă. 
Pănă făcea unul isprava, altul păzea la col
țul „oodrului44. De-odată încep a-se certa 
din causa, oă Griinvald Eizig — numele 
unui voinicos — a pus lemne mai bune în 
oarul său și a înșelat prin urmare pe to
varășul Abraham Jakubovics — numele oe- 
luilalt voinicos. Jidănașii s’au încăerat și la 
încăeratură Jacubovics a mai pus mâna și 
pe săcure, și apoi cu săcurea, firesce, tre- 
bue se dai, deci lovi pe Griinvald în spate 
cu atâta putere încât acesta se răsturnă 
«numai decât. Jakubowics se sui apoi fru
mușel în căruță și mână aoasă. A doua c}i 
mergând erașl în pădure, afla pe tovarășul 
său luptându-se cu mdrtea, scăldat în 
sânge. Voia să-l toce cu o rudă, der 
rugările lui Griinvald îl muiară și îl adu
seră acolo, ca să-i dăruâscă viâță, sub con- 
dițiunea, că nu-1 va trada — sub jurământ 
jidoveso, — ci va spune, că lovitura îi vine 
dela pădurarul Griga Andrâs. Griinvald 
fu pus pe căruță și dus aoasă. Sărmanul 
Griga fu prins numai decât și băgat în 
lanțuri. Audind despre acâsta muribundul 

’Griinvald, chema pe primarul și doi mar
tori, spunându-le adevărata stare a lucru
rilor, după care îșl dete suflarea. Ce va fi 
acum cu Jakubovics Abrahâm?

—o —
Remășițe străbune. Pe teritoriul gră- 

■dinăriei statului din Sân-Mihaiul de jos (co
mitatul Turda-Arieș) s’au aflat de curând 
•cosciugurl străvechi (în apropiere de aoâstă 
«localitate s’a întâmplat odinioră lupta cea 
din urmă între împăratul Traian și Deoebal) 
parte de cărămidă, parte de lemn petrifi- 
cat. S’au mai aflat apoi și căpățini. Se pare, 
că întreg acest teritoriul a fost în veohime 
cimiter roman. Se aștâptă sosirea archeo- 
logului Gavril Teglâs dela Deva, pentru esa- 
minare ulteridră a celor aflate.

—o—
Cununia. D-l Mihail Hodarnâu, absol

vent al facultății teologice din Blașiu, îșl 
va serba oununia cu amabila d-ră Adolfina 
Elisabeta Blasian, Duminecă în 29 Septem
vre n. c. la orele 4 p. m. în biserica gr. 
cat. din Săcărâmb. Adresăm sincerele nos- 
tre felicitări tinerei părechl!

—o—
Tricicle în serviciul poștei. Direc

țiunea poștelor din Budapesta se ocuDă cu 
.Introducerea triciclelor în serviciul postai. 
ErI s’a făcut prima încercare îu privința 
acesta, și postării, cari adună epistolele din 
cutii, și-au terminat lucrul mai curând, ca 
pănă acum. Alergăturile lor printre trecă
tori erau uimitore. Probele se vor repeți, 
și constatându-se, că prin ele se pdte face 
■economisire de timp, se vor introduce tri- 
.oiclele fără amânare.

—o —
Culesul viilor. Ni-se scrie: Poporul 

.român din Bucerdea vinosă a hotărît, oa cu

lesul viilor pe teritoriul acestei oomune să 
încâpă nesmintit la terminul cel vechiu, 
4 (16) Octomvre. Pănă acum strugurii sunt 
tare frumoși, și sunt șanse de un cules bo
gat și vin bun. Cei ce au împrăștiat anii 
trecuțt soiri false despre productul viilor 
nostre din interes de egoism, ar fi bine să 
nu o mai facă, oăcl vor ave să sufere, îm
preună ou poporul, și ei înși-șl urmările 
scorniturilor lor, căci acestea atât pentru 
vânzători, oât și pentru cumpărători, nu
mai păgubitdre pot fi.

— o —
România agricolă. Peste puține cjtle 

vom începe publicarea unui fârte intere
sant și aprofundat studiu eoonomio asupra 
stărei agriculturei în România, eșit din 
pena unui specialist și bun ounosoător al 
raporturilor economice, despre cari e 
vorba.

Din Bucovina.
Cernăuț, Septemvre 1895.

Vin cam târcjiu, dâr totuși vin, cu 
tote că acuma mulțl din Buoovina cunosc 
dragostea călugărului ortodox din Sucâva 
față cu metropolitul armâno-catolio Issa
kowicz din Lemberg. Acest metropolit, oât 
trăia Silvestru se cam temea a-șl arăta 
cinstita sa față prin Buoovina, unii c}ic, oă 
de frioă să nu fiă fluerat, alții pentru-că 
are prea puțini cârlani — pardon — oi 
rătăcite. De când cu mortea lui Silvestru 
însă, Buoovina a devenit prada corbilor, 
candidații la metropoliă se batjocoresc în 
public și străinii trag la ola lor, âr ola bie
tului român a rămas în vatră, fără cărbuni 
și dogită.

In Sucâva sunt forte mulțl Armeni, 
der mai toți se țin de confesiunea ar- 
meno-orientală, adecă ortodoxă, și nu ar- 
meno-catolică. Mitropolitul armâno-catolic 
Issakowicz din Lemberg oredu deci, c’ar fi 
bine a da o raită pe la Sucâva, și fiind-că 
preotul Leon PopovicI, cel ou mitră „a 
nostru1*, cum <ji° Armenii, a murit; Garabet 
Găină, preotu a nostru de-asemenea a mu
rit, cretju chez săracul Issakowicz, oare a 
fost odată preot armâno-catolio în Sucâva, 
c’ar fi bine a alerga pănă aci și a face 
proseliți pe toți Armenii ortodoxl-orientall. 
Spre a seduoe încâtva și pe Armeni, șl-a 
gândit că va întră mai triumfalnio în acest 
oraș, deoă va întră cu calesca egumenului 
dela Sucâva. Acâsta o făcu și din causă, 
că toți Armenii ortodocși n’au voit să-și 
lase trăsurile, ca să le profaneze Issako
wicz, oum die Armenii.

Armenii au cunosout intenția lui Is
sakowicz și s’au sfătuit la oafeneua arme- 
nâscă, că nici un boer de-ai lor să nu dea 
calesca pentru Issakowicz. Nu așa însă 
gândi egumenul dela sânta mănăstire din 
Suceva. Ca om venit astă ernă dela locu
rile cele sfinte, a învățat oe se ehiamă dra
gostea creștinescă și la ruga d-lui căchitan 
din Sucâva, i-a trimis la gară calâsa d-sale, 
ade'’ă a mănăstirii, căci pe banii mănăs
tirii a cumpftrat’o.

Spuneți acuma și D-Vostră, âre fru
mos a fost, oa oalâsa unui egumen ortodox 
să aducă pe un arehiereu armâno-catolio, 
care veni în țâră cu idei proselitioe ? Se 
miră lumea, că nu i-a eșit chiar și întru 
întimpinare, oăcl ce n’ar face omul, oând 
ar sci, oă-i va ajuta ceva în gândul său 
de-a înhăța cârja archierâscă. Acâstă pro
cedure a produs mare iritațiune la poporul 
român și mai ales la cel armân. Acesta îl 
ținu pe egumen în cinste pănă câud văcju, 
că ’n calâsa sa vine mitropolitul catolic 
dela Lemberg. Armenii strigă toți ou-o 
gură, oă aoum oalâsa este spurcată, și că 
ar trebui din nou tapețată, căci altcum nu 
vor suferi să șâdă în ea viitorul mitropolit 
român, când va veni la Sucâva oum de mai 
multe-orl a șecjut Silvestru. ’Șl au tot resonul 
Armenii ortodoxl din Sucâva, oând pretind 
acâsta, căci ei țin mult la legea ortodoxă, și 
se făleso, oă sunt frați cu Românii. Acâsta au 
și probat’o ei la diferitele alegeri, unde 
Armenii țineau tot-dâuna cu Românii. Ba 
când venia Silvestru la Sucâva, Leon și 
Garabet eșiau îmbrăcațl în felâne și cu pro- 
eesiă înaintea metropolitului și trăgea olo- 
potele. Prin procedere egumenului Armenii | 

se înstrăinâză, și mulțl vorbeso nu tocmai 
ales despre purtarea lui. Ei cjio: dâoă Issa
kowicz a soiut porunci, ca să se închidă 
biserica armeno-oatolică din Cernăuți, nu
mai fiind-că preotul ortodox armân Leon 
din Sucâvă a cununat în ea pe un credin
cios cu numele Ștefanoviol, er după șâse 
săptămâni, renoindu-o, a sfințit’o din nou, 
atunci tot așa trebue să se faoă și cu oa
lâsa egumenului, căci prin șederea lui Issa
kowicz în ea, calâsa s’a profanat.

Ecă pănă unde merge căoiulirea. Ca- 
lesă cumpărată pe banii ce-i aduce sfîntul 
I6n ortodoxul, âr nu catolicul, servesce 
pentru catoliol, pentru dușmanii nației. 
Aid nu încape nici o „reotificare44, cum s’a 
făcut prin scrisorea dela 17 Iunie o., în 
care se nevoesoe acest egumen a arăta 
„Gazetei Bucovinei14, că de-drece a vorbit 
în Bosancea, Liteni etc. contra beției,; n’a 
putut vorbi la Iulie n, c. pentru bețiă. IMă 
mir, oum de „Gaz. Buc.44 s’a mulțămit a-1 
blama numai arătăndu-i, o’ar fi fost consult, 
dâoă ar fi trimis toc așa o rectificare și la 
„Bukowinaer Post44, „Rundsohau44 și „Nach- 
richten44. Aoâsta însă n’a face-o, căci atunci 
ar ceti-o și domnii din Regim și ar pica 
în disgrațiă. Pote o’a vorbit cândva con
tra beției, acâsta însă n’are nimio a face, 
dâcă referințele D-Sale l’a adus a vorbi 
pentru bețiă și, de-dreoe a vorbit, — ceea 
ce nu pote nega, c’a vorbit în auflul atâtor 
mii de âmenl — resultă, că s’a schimbat 
după vânt, âr acâsta nu probâză a carao- 
ter de Român adevărat, ci a celor din nâ- 
mul perciunaților. Se-i fiă de bine!

Căletorescn.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 25 Septemvre. Față 

cu aserțiunile mai multor cjiare, că 
Românii osândiți în procesul Memo
randului și acum liberați și-au scris 
adresa lor de mulțămită cătră Regele în 
limba română, diarul „Magyaorszâg44 
anunță din isvor sigur, că adresa de 
mulțămire e scrisă în limba maghiară 
și română.

Budapesta 25 Septemvre. După 
cum se scie soția ministrului ungu
resc de honvezi, Br. Gâza Fejervări 
a intentat proces divorțial contra so
țului seu. Autoritățile bisericesci au 
și decretat divorțul în doue foruri. 
Indreptându-se ministrul Fejârvâri 
cătră ultimul și cel mai înalt for: 
cătră primatele, cu rugarea de a 
nimici hotărîrile forurilor antece
dente, primatele după cum anunță 
„Hircsarnolc** neacceptând protestul 
ministrului a decretat și din partea sa 
divorțul pe motivul că', baronul Fejer- 
vări cu tote că soția sa a fost sănetosă, 
totuși a închiso în institutul de alienați 
din Dobling, de unde baronesa numai cu 
mare greutate a putut scăpa.

Viena, 25 Septemvre. Fostul pri
mar al Vienei, Dr. Richter, a decla
rat, că deși alegerile comunale au de
curs fârte nefavorabile pentru libe
rali, totu-și aceștia nu vor sta în 
pasivitate și nu vor abdice din con
siliul comunal, numai în cașul decă 
Dr. Lueger va fi întărit în scaunul 
de primar.

Roma, 25 Septemvre. Se lățesce 
soirea, că Papa în proximul consis- 
tor va protesta serbătoresce contra vor- 
birei ținute de ministrul președinte 
italian Crispi cu ocasiunea desvălirei 
monumentului lui Garibaldi.

DiVEKSE.
Influința radelor sorelui. S’au făcut 

nisce descoperiri interesante cu 6 mull, ce 
fuseseră în decurs de patru ani într’o baiă 
de cărbuni, nevădând altă lumină decât 
ceea dela felinarele băeșilor. In decurs de 
un chilometru și jumătate, pănă ce au ajuns 
la locul de pășune, nu și-au desohis ochii de 
loo. De-odată îșl deschiseră ochii uitân- 
du-se împrejur cu mirare, dâr în curând 
și-i închiseră de nou, pănă în spre apusul 
sorelui. In amurg începură să-și dechidă 

ochii din nou, săreau, jucau și sbierau ca 
și când ar fi înebunit. Libertatea și radele 
sorelui sunt mai prețiâse decât mâncarea. 
Mulii eliberați au arătat acest lucru prin 
faptul, că de pășunit nu s’au apuoat nici 
unul, ci alergau sbierând de buouriă.

Jocul miliardelor. Dâoă vrea cine-va 
să-și deprindă memoria cu numeri mari, 
poftâsoă a-se ocupa ou datoriile diferitelor 
state din Europa, și de sigur că are ou 
ce-șl sparge capul.

Iată datoria câtor-va state:
Anglia .... . 41.500,000 000 fr.
Francia .... . 30.481,158.926 fr.
Austro-Ungaria . 15.875,611,153 fr.
Germania . . . . 14.366,955.667 fr.
Italia.................... . 11.000,000.000 fr.
Rusia.................... . 9.000,000.000 fr.
Spania .... . 5.000,000.000 fr.
Turcia .... . 2.600,000.000 fr.
Belgia .... . 2.000,000.000 fr.
România .... . 1.000,000.000 fr.

Cele-alalte state au datorir mai puțină, dâr 
suma totală a datoriilor tuturor statelor 
din lume se urcă la 121 miliarde de franci. 
Să mai vorbim de sărăoiă?

Adevăratul rege al animalelor. Un 
vânător african a constatat, că leul nu e 
regele animalelor. Astfel el istorisesce, că 
ducându-se într’o nopte la o fântână în 
deșert, a vădut, așeejându-se pe un oolț 
de stâncă în așteptarea animalelor, urmă
torul fapt: Animalele, oa boi sălbatiol, ri
noceri, lei, antilope, tigri etc. vin pe rând 
să se adape la fântână. Der de-odată el a 
vădut tote animalele dând semne de spaimă, 
ciulind urechile și tulind’o la fugă. Numai 
șacalul, animalul cel mai sburdalnic dintre 
fiară, rămâne singur la post. Vânătorul n’a 
aucjit nici un sunet și era fârte mirat de 
acâstă spaimă a animalelor. Der nu trece 
mult și curiositatea lui e satisfăoută căci 
vede o trupă de elefanți venind cu pasul 
lor cadențat spre apă. Atunci șacalii se 
asâcjă întinși la pământ în urma lor. Ele
fanții bâu apă apoi îșl stropeso spinarea și 
se retrag în mod solemn. După aoeea se 
întorc celelalte animale sălbatice și bâu 
apă tulburată de elefanți. Deci, nu leul 
este regele animalelor, ci elefantul.

Cluburile femeiesc! în America. Un 
literat engles, oare a stat mai mult timp 
în America, povestesce următârele.• In tote 
orașele statelor Unite sunt cluburi femeiesol, 
dâr mai cu sâmă în Boston. Aci fetele, 
din anii oei mai tineri, oând n’au părăsit încă 
băncile șoolei, se reunesc câte dece, câte 
două-ijeof, închiriază un local și țîn aoi dis
cursuri. Intre tote cluburile filantropice, 
politice, filosofioe, archeologice, umanitare 
și pedagogice, oel mai original e olubul 
botanio. Am aucjit acolo oele mai grele 
ouvinte latinescl pronunțate de buze rose. 
Mărturisesc, că eu mă credeam un igno
rant în acel cerc de americane, care nu se 
dau în lături dela nici o cercetare sciinți- 
fică. In Boston se mai află un cerc feme- 
nin mult mai ciudat: clubul văduvelor. Aci 
se țin discursuri despre meritele bărbaților 
răposați, în comparație cu ale celor vii. 
Văduvele se mângâie între ele prin nouă 
speranțe, sâu prin hotărîrl eroice, și se 
ajută în lipsă sâu în nenorocire. Faptul 
acesta din urmă e destul de frumos, pen
tru ca să oprâsoă pe ștrengari d’a lua în 
bătaie de joc pe bietele văduve.

Literatură.
O frumâsă și bogată colecțiune de 

„Predici pentru Dumineci44, sorise de re
gretatul și distinsul orator Iustin Popfiu, 
a apărut în editura tipografiei „Aurora 
A. Todoran'* din Gherla (Szamosujvăr). Iu 
tomul I se află vre-o 47 de prediol, dintre 
oarl parte au apărut în „Amvonul44, parte 
sunt scose din manusorisele râmase de 
fericitul Popfiu. D-l Iuliu Sabo, care a 
arangiat pentru tipar aceste predici, a fă
cut un bun serviciu clerului, realisând prm 
acâsta o vechiă dorință a preoțimei nâstre. 
Tiparul e curat și frumos, hârtiă fină. Pre
țul unui esemplar oonsiătător din vre-o 
500 pagine format mare, este 2 fl. 20 cr.

Proprietar: Ds«« Aurel

Redactor responsabil: Qregoriu s^aior.
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Cursul Ba bursa din Viena.
Din 23 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% • • • • 121.75 
Renta de oorâne ung. 4% • • • 99.55 
îtnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.25
Jmpr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.60
Oblig, oftil.fer.ung.de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.80 
Bonuri rurale croate-slavone. . . —.— 
Imprum. ung. ou premii .... 159.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146 75 
Renta de hârtie austr.................. 100 55
Renta de argint austr.................. 101 75
Renta de aur austr............................. 121.75
LosurI din 1860   152.50
Aoții de ale Băneei austro-ungară. 1054.— 
Acții de-ale Bftneei ung. de credit. 486.50 
Acții de-ale Bftneei austr. de credit. 401.20 
NapoleondorI.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.92'/2
Londou vista....................................120.45
Paris viata.................................. 47.60
Rente de oordne austr. 4%. . . 100.95
Note italiene. .............................. 45.30

De vândare.
Wealitătile ce au remas * _

după ® eorge Kiiclt, și anume :
a) Mora situată lângă drumul fa- 

bricei Nr. 11 cu tâte apertinentele 
ce se țin de mâra și pământuri.

i) Șura cea mare, care se află 
în sus de grădina de pbme a numi
tei mori, împreună cu curtea deală- 
turl, și complexul de pământuri ce se 
află în sus de întrarea la șură între 
canalul morii și drumul fabricei.

c) Stupina situată lângă Ghim- 
bășel Nr. 28.

d) Livada ce se află în brazda 
a treia în livadia de fân cea mare 
a Brașovului, trecute în cartea 
funduară sub Nr. 411; numerile to
pografici 17,868, până 17,883; cu o 
suprafață de 18 jugere — SSlî&t.dc 
vendace din mână și voie liberă.

780,1-3

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Septemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’orI Cutnp. 9.54 Vend. 9.57
Galbeni Cninp. 5.63 Veod. 5.67
Ruble rusescl Cump. 128.‘/2 Vend.
Lire turnesol Cump. 58.50 Vend.
Mărci germane Oump. 10.76 Vend.

Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Mere de vendare.
Pe proprietatea deputatului die- 

tal Ugron Zoltân Fiatfaleu (Fiâtfalva, 
stațiune mai mică de tren) se află 
de vendare mai multe sute «
ferdele de mere necuîese. 
Posta ultimă: Szekely-Keresztur, sta
țiune a căii ferate. 2-2

De închiriat.
Prăvălia din strada Hirscher Nr. 7 "W 

vis-a-vis de teatru, care se va prove de cu un portal nou, 
dimpreună cu 3 odăi de locuit, culină, pivniță, pod și un magazin 
mare, sunt, ori în total, ori seperat, a-se închiria, 

v) începend din 29 Septemvre 1895.
A se întreba la subscrisul proprietar

Simeon Damian,
-* advocat.»»»»»»»
Chiar’ acum au apărut și se pot procura:

i IEDÎCI PENTRU DOMINECI
de celebrul orator, în Domnul adormitul

ZVSTZ^ FOFFZZr.

x
fa'

779,1-3

Torxxvil I. §
Acest tom constă din 32 cdle tipăriri 8° mare și conține

48 predice pe 39 Domineci.
Prețul unui esemplar cu porto francat e numai 2 fi. 35 cr.

Comandele sunt a se adresa la :

Tipografia „Aurora14 A. Todoran 
Gherla — Szainosujvâr. 

ra^^xx

X
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Sosirea si plecarea
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 6re 18 min. după am, 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amecjl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul aocel.: 10 ore 19 minute-sâra.
3. Dela Zfernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 14 min. după am, 
Trenul mixt: 8 6re 16 min. sera.

nourilor în Brașov.
Plecarea trenurilor din Braș.

I, Dela Brașov la Pesta
Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminâța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 dre 26 min, sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat.- 5 6re 14 in. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenul aocel.: 2 dre 19 min. după am. 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 6re 5 min. dimindța.
n n 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 ore 30 min. sera.
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Aiistro-Uiigarl^ institut de credit și de economi!
FILIALA BRAȘOV

PrîlllBSCB depuneri spre fructificare [0 Alo 

netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOHtffl polițe comerciale CU 5 2 oj 
aCCOrflB Împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari []] |jD 0‘ 

flSSCMflS credite în cont corrent condițiunl;
ffl 13 împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6°loj

cum și Mc mVXeLbn: monBflB și hârtii ie valors 
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

răsMjeră sx° cupone, eucomiitBza căitei 
■Jffl SreXrZ CăJOD 
pfOPtwn în modulă celă în no 
UlUuliluZifl mai culantă Hiba 

BSBcptă în comisiuns — îi
Wlffffl magazine și locuri libere de depou,

pe piețele din țâră și 
streinătate, 
inupn sub cele mai: ief- 
IdlluQ tine condițiunl; 

pe teri- 
_ , toriulă

sdu strada Gării' Mr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieri! de stată, e legata prin șine proprii cu 
acâsta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stata;

nPjniPQPP în ca,fltatea sa ca representanță principală a so- nfnpfn 
jJlllllOuuU cietăfii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

pentru aiurări pe violă parti-
Onorabileloru administration! de fonduri si p. t. D-lorQ 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare âe 5° 0 ale „Albinei" 
ale eăroru eupone se rescumperă semestrul» fără nici o 

detragere, și cari se află de v«bn«țare în cursul «țilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1»OO și 8000 de corone. 
Comp a ren dd cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fouciare „Albina" de 50i0 
suntîi adi relativu cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Sludapesta.

Bonitatea absolută a foticierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipotecelorâ pe ba<a cărora 
se esmitu, prin fonduld specialii de asigurare a scrisurilor!) 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ort 
și cărei alte averT a institutului.
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ABONAMENTE
„GAZETA TAHSILVAHIEP

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

X

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Uugaria: 

luni. 
luni. 
anu .

trei
șese
unu

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

Pe
Pe
Pe

x
3
6

12

fl.
ii.
fl.

10
20
40

tr.
fr.
fr.

K

Dumicecă.

2
1

ti. -
fl. —

50 cr.

Atoaimeah h numerele ©1 fch &

Pentru Austro-Ungaria:
ană.
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
........................................ 8. franci. 

.............................................. 4 franci. 

................................ . 2 franci.
se facă mai ușoru și mai repede

anu. .
șese luni 
trei luni

g
§
X
X
X
X
X
X=cxxx9

X
s
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prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se vorti abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

oftil.fer.ung.de

