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Brațov, piața mare Hr. 30.
Scrisori nefranoatfi an ae 

primeso.—Mivuușcripta au b» 
retrixnet,

IHSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunolurl: 

în Viona : Jf. Duxm, Heinrich 
Schatât, Rudolf Mosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelt/t, J. 
Danneocr, în Budapeota : A, V. 
Goldbergerg, Eckstein Bernut; în 
Bucuresoi: Agence Havas, Suo- 
oursaie de Boumanie; în Ham- 
bon,; Karoiyi & Liebmann,

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe 0 colonă 6 or. și 
80or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclam© pe pagina a 3-a o 
geriă 10 cr. s6u 80 bani.

„Ma1' iese în flS-care ii.
Abonamente pentru Anstro-Ungarta: 
Pe un an 12 fi., pe șese Ioni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N*-rii de Dumlneoâ 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șese 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frunol. 

Be prenumără la tdte oficieie 
poștale din Intru și din aîară 

și la dd. colectori.
AMameninl jentin Brasor 

adminifitratiunna, piața -aare. 
Târgul Inului Nr. 80 n etagiu 
I..* pe un an 10 fl.« pe ș6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. BO ar. 
Cu dusul In casa: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl.. pe treijuni 
3 fl. Un esemplar o cr. v. a. 
b6u Io bani. Atât abonamen
tele cât și inserpuiule sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 224. Brașov, Joi 10 (22) Octomvre 1896.

Pe ce-șl basezâ contrarii noștri 
speranțele.

Organul șovinist „Bud. Hirl." 
erăși se ocupă în numerul seu cel 
mai nou de ceea ce ar ave de gând 
Românii se Iacă față cu alegerile 
dietale iminente și la conferență ro
mână.

Ținem se schițam aci vederile 
foiei ungurescl, celei mai mult infor
mate cu privire la Români. De astă- 
dată, ce-i drept, foia ungurâscă nu 
produce nimic nou, d6r pune în evi
dență, — ca semne caracteristice 
ale situațiunei și chiar și ale proce- 
derei ce se așteptă dela viitorea con- 
ferență națională, decă eventual va 
fi permisă ținerea ei, — ceea ce au 
scris acum de curend (Țârele n6stre 
politice cu caracter confesional din 
Blașiu și Sibiiu, precum și o faimă, 
ce ni-se pare fbrte bdcănă, pe care 
o împrumută dintre soirile mărunte 
sensaționale ale (Țarului „Epoca" din 
Bucurescl.

In introducere, „Bud. Hirl." de- 
buteză cu o capitală minciună, care 
dovedesce, că redactorii ei nici nu 
cetesc regulat cu atențiune foile ro
mânesc! Notăm adecă, că de astă- 
dată nu se tracteză de-un raport da
tat dela Brașov seu dela Sibiiu, ci 
însă-șî redacțiunea își face observă
rile sale.

Ei bine, gazetarii dela „Bud. 
Hirl". găsesc acum, că foile mai „so
lid cugetăt6re“ române se ocupă 
acuma serios cu planul, ca să pără- 
sescă passivitatea, carea pană acuma 
ar fi adus numai reu Românilor. 
Aceste foi sunt „Telegraful Român" 
și „Unirea“.

Cei dela „Bud. Hirlap" nu cu
nosc nici istoria politicei nostre de 
resistență pasivă, nici n’au pătruns 
raporturile dintre foile nostre, căci 
altfel ar ti trebuit se scie, că „Te
legraful Român" încă de pe la 1883, 
ne mai vorbind de timpurile mai 
vechi, a luat erăși posițiă hotărîtă 

în contra politicei de passivitate, 
deși la 1881, sub presiunea entusias- 
mului, ce l’a manifestat conferența 
de-atunci, „Telegraful Român" sus
pendase certele pentru activitate, ori 
passivitate; 6r cât pentru „Unirea" 
din Blașiu, — care când s’a întemeiat 
seim, că a pășit pe scenă cu un pro
gram, care (Țcea, că în fond nu 
are nici un program definit politic, 
ci se va îndrepta după vremuri — 
adevărat, că n’a luat nici-odată po
sițiă în contra hotărîrilor conferen- 
țelor nbstre naționale, der tot-deuna 
și-a lăsat o portiță în ce privesce 
atitudinea la alegeri și acum vră se 
ajungă printr’ânsa la limanul activi
tății, ce-o motivăză între altele cu 
cuvintele, că tinera generațiune e 
„dornică de luptă entusiastă, de 
luptă generosă, de luptă adevărată 
constituțională”.

Nu seim de unde și iau confrații 
noștri dela Blașiu de-odată însufle
țirea pentru adevărata luptă consti
tuțională, dăr ne surprinde, că p6te 
șDnumai un moment crede, că de 
astă-dată i-am pută „face guvernu
lui un bucluc", așa ca „să-și scar- 
pine capul chiar" prin aceea, că 
ne-am arunca de-a berbelucul în vîr- 
tejul „activității" Ia alegeri. Nu cum
va le stă în gând domnialor o gru
pare neașteptată pe lângă stindar
dele ultra-naționale ale șoviniștilor 
maghiari creștini din partida popo
rală catolică?

Der vedem, că ne-am abătut 
puțin dela obiect. Am vrut să ară
tăm, că foia maghiară din Pesta jîși 
întemeeză tăte speranțele față cu 
viitbrea conferență națională română 
— la cas dăeă-i vor da drum să se 
țină — pe enunci ați unii e cele mai 
prbspete activiste ale numitelor foi 
cu catacter confesional, cari n’au 
trecut nici-odată ca organe ale par
tidului nostru național.

Care este mersul ideilor orga
nului din Blașiu am vecjut. Cât pen
tru cele ce le citeză foia ungurescă 

din „Telegraful Român", nu sunt 
decât vechiul cântec activist al aces
tui și mai vechiu organ, care cul- 
minăză de astă-dată în cutrierătbrea 
și’covîrșitbrea constatare, că nu ne 
putem ferici pănă când nu vom face 
și noi ca Sașii ardeleni, cari nota 
bene „sciu să alegă deputați națio
naliști sași nu numai când stau în 
oposițiune, ci și atunci, când stau în 
tabera guvernului".

Au(Țți grozăvenia! „Telegraful 
Român" ne spune, că vocea aces
tor deputați sași, cari sciu să se în- 
covbe ca trestia după vânt, „o aude 
întrega Europă și o ia în considera- 
țiune!" Incai decă am sci, unde-i 
acâstă Europă, căci de când i-a 
pierdut urmele contele Beust, c|eu 
nu seim să se fi aflat om mare po
litic și diplomat, ori mare explora
tor, care s’o fi putut descoperi un
deva. Insă confrații dela „Telegraful 
Român" se vede că stau în legătură cu 
vre-un Sas năsdravăn, pbte chiar cu 
Dr. Wolff, și văd și sciu ceea ce 
nimeni în poreclita Europă nu mai 
vede și nu mai scie.

Der gluma la o parte. E vorba 
seriosă în fbia pestană, care mai 
seim, că întreține legături intime 
și cu cabinetul de naționalități al 
d-lui Jeszenszky, că la Blașiu și la 
Sibiiu fierbe de rândul acesta 61a 
cu carne a activității așa de cum
plit, încât stă să arunce în văzduh 
coperișul ei cel de aramă.

Și acuma țineți-vă, frați Ro
mâni, căci ca zarzavat, care e se 
se arunce în acestă 61ă cu fiertura 
activistă, se spune, că vor fi între
buințați cei 525,000 lei, pe cari br. 
Banffy i-ar fi primit dela guvernul 
Sturdza din România. Și acesta pen
tru a sprijini pe deputății naționa
liști români, cari, stând în tabăra 
guvernului unguresc, să facă, după 
recepta amintită, să răsune tâtă Eu
ropa de glasul lor.

Numai cât t6te aceste povestiri 
au o mare „hibă". De tote se p6te 

tracta la noi, numai de-o represen- 
tațiă din o miiă și una de nopți 
nu. Noi credem, că situația e cu 
mult mai seriâsă, decât ca să sufe
rim se se vîre între voi ărăși cer
tele seci și nefolositore asupra acti
vității și passivității.

Nu credem, că va esista bărbat 
de încredere al alegătorilor români, 
care se sprijinâscă un astfel de plan, 
ce se țese pbte chiar din biuroul 
statului major al lui Jeszenszky.

Prea clară este posiția celor 
dela putere față cu noi, prea elo- 
cent vorbesc faptele și esperiențele 
din trecut, decât ca se mai stea la 
îndoelă Român din munții și văile 
dintre Tisa și CarpațI asupra atitu- 
dinei, ce are s’o ia la conferență.

Sașii contra ținerei Sachsentag-ului. 
^Siebenburgische-Deutsches-Tageblatt" oe-1 pri
mim astăcjl publică o de ol ar ați un e a peste 
200 alegători sași și membrii ai partidului 
șăseso, cari, — în fața invitărilor oe s’au 
trimis tuturor alegătorilor din oele 14 cer
curi electorale săsesol, țară deosebire de con
fesiune și naționalitate, oa să participe la 
Sachsentag-ul de mâne — deolară urmă- 
târele: „Considerând, că comitetul central 
instituit de cătră cel din urmă Saohsentag 
n’a avut dreptul să.facă astfel de invitări, 
oarl schimbă ou totul ființa și natura 
Sachsentag-ului; considerând, că prin invită
rile distribuite — pe sari se eschid Sași 
(65 comune) și se invită Nesași — s’a re
nunțat din partea Sașilor la dreptul inalie
nabil al tuturor naționalităților loouitore in 
Ungaria de a-șl crea programul lor politic 
pe basă națională și confesională ; și noi 
prin acele invitări suntem timbrați oa o 
simplă partidă economioă, fără caracter na
țional și confesional; și prin urmare se pot 
nasce pentru asistența deosebită naționala 
a poporului nostru cele mai periculdse oon- 
secințe în tote direcțiunile — subsorișii 
membri ai partidului săseso declară: că, în 
consecința programului național săseso dela 
1890, ei nu pot recunâsoe o altă represen- 
tanță a poporului săsesc, deoât cea prevă-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Legendele și Tradițiile Indianilor.
ii.

Istoria celor trei amanți. 
Pieiore-lVejțre.

Trei tineri Pioiore-Negre, oarl făouseră 
tovărășia împreună, se înfățișară într’o (Ț 
la un bătrân din națiunea Ninnax, care avă 
trei fete, tâte trei forte frumose, tote trei 
buue de măritat, și-i le cerură în căsătoria.

— Ah! ginerii mei, primesc buouros 
să' vă hrărăzeso pe fetele mele în căsătoria, 
răspunse bătrânul. Insă soițl, că trebue să 
le plătiți. Și fetele mele sunt fete, cari 
prețueso câte două-cjecl de cai fîă-care, 
fiind-că eu sunt șef mare, și am hotărît 
să-mi mărit tetele numai ou răsboiniol, cari 
mi-ar aduoe oai în schimbul copilelor mele. 
VenițI cu șăse-tjecl de oai și vă dau fetele. 

Așa vorbi bătrânul.
Cei trei tineri răsboiniol îșl deteră ou- 

ventul de cinste, și fetele se buourară.
Flăcăii puseră pe fete să făgăduescă, 

că nu au să se dea altor bărbați pănă nu 

se vor întâroe dânșii; apoi îșl vopsiră cor
pul cu roșu, puseră pene vopsite roșii în 
tuinrile lor de răsboia și plecară împreună 
să se răsboâsoă ou veoinii lor dela Sud, 
Corbii și Șerpii sâu Chochonl.

Un an întreg nu s’aucfi nimio vorbin- 
du-se de cei trei răsboiniol.

Când treou vremea hotărîtă pentru 
întâroerea lor probabilă, și oând perdură 
fetele orl-ce speranță, oă se vor mai în- 
tdroe iubiții lor, se vopsiră tustrele ou ou- 
lorile doliului, îșl vopsiră fața ou alb și 
nouă Țle pe rând plânseră pe munte pe 
oei, pe cari îi iubeau.

După oe treoură și aoeste nouă ȚI0) 
și fiind-că flăcăii tot nu se întoroeau, fe
tele jurară, că dânșii muriseră răsboindu-se 
pentru ele , așa că hotărîră să mdră 
și ele.

Insoiințară tribul de hotărirea, pe care 
o luaseră, și oerură și voia tatălui lor, oare 
lăudă forte mult hotărîrea fetelor. Fetele 
se gătiră ca pentru nuntă, se urcară pe o 
stâncă drâptă d’asupra unei prăpăstii și 
acolo, țiindu-se câteșl trele de mână și 
oântându-șl cântecul de morte, se prăvăliră 

ou curaj în prăpastiă, urfde muriră sdro- 
bite.

A doua <Ț lnsă după mortea fetelor 
se zări departe pe cdma unui deal un nor 
de pulbere, oare însemna sosirea unui es- 
oâdron de răsboiniol.

Toți Indianii Pioiore-Negre se pregă
tiră de luptă înverșunată, oând, din norul 
acela de praf eșiră șdse-deol c|e oai albi 
de spumă, și înapoia lor trei tineri răsboi
niol, cari îi goniau dindărăt.

Tinerii erau vopsiți și împodobiți oa 
pentru o nuntă și cântau imnul victoriei 
oând intrară în lagărul Pici6relor-Negre, 
unde oredeau să-și găsâscă iubitele.

Tinerii aoeștia erau cei trei răsboiniol, 
cari îșl ținură ouvântul dat și alergau cu 
fooul în inimă, oa să amintâsoă marelui șef 
al Pioidrelor-Negre făgăduiala lui din anul 
trecut.

Insă când ajunseră la cortul (Napi- 
woyâs) șefului, oânteoele lor de bucuria 
fură primite cu cântece de jale. Cererea 
lor fu primită cu laoriml și ou durere ;bu- 
curia lor nu întâlni decât o neagră des- 
nădejde.

Tinerii prioepură adevărul. Insă oând 

aflară, oă fetele se omorîseră pentru dra
gul lor, că ele le rămăseseră oredinoiâse 
pănă la mdrte, tus-trei răsboinioii jurară să 
mdră și dânșii.

Fără să spue oui-va gândul lor, strîn- 
seră fără să Țoă o vorbă măcar mânile bă
trânului, goniră înaintea lor cei șese-(jeol 
de oai, pe cari îi luaseră dela dușmani, du
seră oaii pe vârful stânoei, unde se duse
seră în ajun iubitele lor, și-i siliră să oacjă 
în prăpastiă. După aceea înoepură oâte-șl 
trei să cânte osțntecul de morte, și țiindu-se 
de mână, cum se ținură și fetele, s’arun- 
cară, oa și ele, în fundul prăpăetiei.

Așa se sfîrși adevărata istorie a celor 
trei amanțl Pioiâre-Negre.

III.
Cum este serbarea lui Natos sâu a S6relui.

Nape, Prefectul, s’a coborît,' într’o 
vreme, din cer, a petrecut mai mulțl ani 
pe pământ, unde a instituit o religiă și oe- 
remonii sacre. Intotdeuna s’a arătat bine
făcătorul și părintele Pioiorelor-Negre ; la 
urmă a pleoat ârășl în empyreu, unde s’a 
dus să loouesoă în sore sub numele de 
Natăs. ’I se mai (jioe și NLana-Kopa.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVIEIAN ISTr. 224—189'67

4ută în program, constătătăre din toți și- 
din esclusiv alegătorii dietall săsesol ; deci 
ei, la oas dâcă în adevăr se va țină adu
narea electorală dela 22 Ootomvre, nu vor 
lua parte la ea, oi, oa și pănă aoum, vor 
țină strins la programul dela 1890, și sunt 
hotărîțl a insista pentru ducerea în depli- 
nire a aceluia în mod nesohimbat". Ur- 
măză subscrierile.

Candidații Bihariei. E caracteristic, că 
între candidații de deputațî guvernamentali 
din Bibaria se află de astă-dată mai mulțl 
așa diși Români ca odinioră. Păte că acăsta 
se fiă pe voia lui Banffy și a hahamului 
mamelucilor bihorenl Tisza Kâlmân, candi
datul Oradiei, dăr ori cum ar fi, pentru noi 
acel fapt este forte întristătoriu și nu ne 
servesoe nicl-decum spre onore.

Firesce, că față ou aoăstă împregiu- 
rare nu putem rămână indiferenți, mai ales 
după-ce aoum am ajuns să vedem trăgân- 
du-se în noroih pe câmpul de luptă al oor- 
teșirilor electorali chiar și interesele cele 
mai sfinte biserioesol. La timpul său într’o 
epistolă dăsohisă adresată d-uului Vicariu 
Goldiș de un fiu de țăran, s’a dis î& făoa 
năstră, că pasul densului involvă o oăloare 
flagrantă a disciplinei biserioesol și o des 
considerare totala a intereselor ei legate de 
îndatoririle postului său.

Corespondentul nostru din Oradea 
Mare ni-a comunicat în sorisărea sa publi
cată în numărul nostru de Marți, oă aoum 
șansele d-lui Goldiș — pe care d-sa îl 
numesoe nimerit Golfiș — nu mai sunt nici 
deoum strălucite, și că are un rival puter
nic în „Bandi nostru" adeoă armănul Korda 
Bandi — Românii îi mai die și Coardă — 
oare scie să se lingușască bine pe lângă 
Români. Dăr șansele Archimandritului s’au 
înrăutățit — ne spune corespondentul — 
și din oausă, că preoțimea a înțeles, că Vi- 
cariul a candidat fără soirea și învoirea 
Episoopului său.

Insă ceea ce este și mai caracteristic, 
Vicariul Goldiș, oare mai e si călugăr, stă- 
rue pe calea apucată, bruscâud nu numai 
pe Episcopul său, dăr chiar și Consisto- 
riul metropolitan, care l’a luat la dare de 
sămă.

E învederat prin urmare, că pasul 
ce-1 face Vicariul este făcut contra voiei 
mai marilor biserioii.

întrunirea cluburilor electorale.
Delegați pentru conferență. Ni-se îm- 

părtășesce, că în oeroul eleotoral al Devei 
au fost aleși delegați pentru conferență 
dnii Dr. Alecsandru L. Hosszu, advooat și 
Alecsandru Moloovanu sen. v.-direotor de 
bancă, oa ordinari, ăr d-1 Dr. Amos Frâncu 
oa suplent.

In oeroul Hunedorei Dnii : Francisc 
Hosszu Longin și Nicolae Muntean.

In oeroul Hațiegului dnii: Dr, Gavril 

Suciu adv. și Romul Racca preot, ca or
dinari, ăr dnii Nicolae Todosie, comerciant 
și Samuilă Ascileanu proprietar, suplențl.

In oeroul Ocna-Sibiiului au fost aleși 
dnii: Nicolae Cristea asesor, oonsistorial și 
Dr. Amus Frâncu advocat, ăr suplențl dnii 
preoți Popa și Henteș.

*
Pe mâne, Joi, mai sunt convocațl 

pentru a-șl alege delegați pentru confe
rență alegătorii din cercurile Mediaș, bi- 
ghișora, Cohalm și Agnita, eonvooațl de d-1 
Dionisiu Roman. Tot mâne se va țină adu
narea alegătorilor din cercul Baiei de Criș, 
convocațl de d-1 prot. Damian. — Vineri 
va urma adunarea alegătorilor din oeroul 
Mureș-Uidra, convocațl de d-nii Beniamin 
Pop și Ioan Moldovan. In aceeași 4i 30 
va țină și adunarea alegătorilor din Cer
curile Sibiiu, Cisnădia și Nocrichiu, convo
cațl de d-nii Ioan de Preda, On. Tilea, Dr. 
Amos Frâncu, Zaharie Boiu, Dr. Octav. 
Russu și Dr. Nic. Vecerdea.

¥

Alegătorii români din cerourile elec
torale Făgăraș și Arpașul inferior se învită 
prin acesta la o conferență, care se va țină 
Vineri în 23 Octomvre a. o. la 10 ăre în- 
nainte de amăcjl în sala hotelului „Lau- 
ritsch" din Făgăraș. Obiectele: 1) Reorga- 
nisarea clubului electoral. 2) Alegerea a 
doi delegați și un suplent din fiă-care cero 
pentru conferență generală din Sibiiu.

Făgăraș în 18 Octomvre 1896.
Basiliu Rațiu, lulin Oan,

preș. secretar.

CRONICA POLITICA.
9 (21) Octomvre.

Din Viena se depeșăză, oă ministe
rele pentru eeterne din Viena și Berlin 
încep a se împăca cu idea, că deja în 
anul ourent Italia va ieși din tripla alianță. 
Se asigură, că regele Umberto a scris epis
tole confidențiale împăraților Irancisc losif 
și Wilhelm 11, în cari epistole le comunică 
intențiunea sa, motivându-o prin aoeea, oă 
raporturi politioe interne și esterne îl si
lesc să iasă din alianță.

*
„Times* din Londra anunță, oă în 

urma inițiativei guvernului engles, asupra 
Sultanului se va esercita o presiune în 
mod comun din partea Austro- Ungariei, 
Rusiei, Franciei și Angliei, pentru de a’l 
sili, ca să întroduoă reformele privitor la 
siguranța creștinilor.

*
țiiarul „Independence beige* primesce 

dela un diplomat rusăso informațiunea si
gură, oă între Busia și Franci a nu esisiă 
nici o alianță sdu o convențiă in scris.

*
Privitor la turburările din Turcia se 

anunță din Atena, că un vapor staționar 
american a primit ordinul să trăcă even

tual cu forța prin Dardanele, și oă doi tor
pilori turoesol au primit ordinul să plece 
la Dardanele, ăr alțl doi la Smyrna. Mai 
departe se anunță din Oonstantinopol, că 
cinci Armeni, oarl au arunoat săptămânile 
treoute bombe, sunt osândiți la morte.

Banffy în Selagiu.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei."

Șimleul Silvaniei, 18 Oct. 1896.
AdI la 10 ăre a sosit marele vizir 

Banffy între alegătorii săi din oeroul Șirn- 
leului, cari l’au primit cu mare alaiu. Cu 
„liberalii" s’au aliat și mulțl „independenți", 
oarl n’au candidat, deăre-oe Ugron Gabor, 
oare pănă aouma i-a tot afidat, nu le vine. 
Se’nțelege, că premergătorii sunt Jidanii, 
oarl de oât-va timp se îmulțesc grăznio în 
Șimleu și ajung la putere.

Vorbirea-program șl-a ținut’o în oco
lul casei orașului pe un pedestal, care a 
fost încungiurat rotă înpregiur de Jido- 
vencl și Jidovi, dintre cari rabinărul Ho- 
rovitz — om mio de statură — a ajuns 
tocmai sub mustața lui Banffy. Aici a fost 
adus Banffy de cătră fișpanul Br. Wese- 
lenyi, primarul Genosy și advocatul Lu- 
kâosffy, dela locuința consilierului Czobel 
Lipot, unde e sălășluit. Tot a treia proposi- 
țiune tușea, și-și cerea scusele, că nu pote 
vorbi.

Mai înt.âiu a început despre legile 
politice-bisericescl, despre cari cu emfasă 
cjice, oă „deja sunt în vigore, tătă țâra 
saltă de buouriă, oă are aceste legi, și nu
mai unii „revisioniștl fără suflet" fao gâl- 
cevă, pe cari însă rogă pe alegătorii săi 
se-i desprețuâscă". — Altoum in oontinuu se 
plânge de răgușâlă.

Despre politica agrară 4’00) nu 
pote prețul grâului să 1 ridioe, der se va 
îngriji, oa altfel să potă trăi economul. 
La aceea însă nu se uită, oi tocmai în- 
naintea ochilor lui se înalță Măgura, care 
mai de mult producea vinuri vestite, ăr 
aouma stă pustiă și pleșuvă, oa și capul 
lui, deși la alegerea din 1891 a promis, că 
ou preț bagatel va esopera și transfera viță 
americană.

Mult se laudă apoi, oă în ciclul tre
cut a isprăvit luorurl mari, și de-acuma 
pote că va mai înceta, căci dice; „după 
luorurl mari trebue să și pauseze omul". 
Referitor la ovotă nu face declarațiunl apo- 
dictioe, ci după nisce intortocherl fără niol 
un înțeles, flioe, oă el e bun „hazafi" și nu 
va lăsa oa interesele țărei să sufere scă- 
cjăment, „der ambițiunea încă nu ne lasă 
să primim gtațiă dela Austria", neprege
tând a accentua sub durata vorbirei de 
2 — 3 ori, oă el e „ministrul-președinte al 
Ungariei și va plăti ce se vine pe noi*. Dua
lismul îl baseză pe împrejurarea, că și cei 
mâi vestiți regi ai Ungariei, oa Nagy Lajos 
și Matia Corvinul, au gravitat spre ooci- 
dent, ăr Matia din Viena a guvernat țâra. 

(Matia a guvernat din Viena, ăr pe ei îi 
guverneză Viena. Nu-i așa? — Coresp,)

După ce enunță, oă de ținutul acesta 
îl lăgă și suvenir! tradiționali, fiind aid 
legănul familiei sale, și că nici n’a pășit în 
în alt cerc, deși i s’a fost oferit, „se rogă* 
oa să fiă alee și pe periodul viitor ca re- 
presentant al cercului Șimleu.

Pre oum se vede, ne-avend contra
candidat, alegerea îi este asigurată. Ro
mânii în general se rețin dela orl-ce ma
nifestații, numai ici-colea vedl câte-un jude 
comunal și „băotăr" aduși mai mult din silă.

După amăcjl la 1 oră s’a ținut ban- 
ohet îu teatrul orășenesc, unde vre-o câțiva 
candidați și (Jiăriștl guvernamentali, au 
grămădit multă laudă pe „tata lor". Mâne 
„Escelența" ține audiență, ăr după aceea 
se întorce de unde a venit.

A. Fedor ca.

întrevederea dela Darmstadt.
Părechea imperială germană sosi alaltă- 

erl la orele 9 și 30 a. m. în Wiesbaden, și 
fu întimpinată la gară de prinoesele Luisa 
de Prusia, Victoria de Sohaumburg-Lippe 
și de camerarul Liebenau împreună eu so
ția sa. Majestățile Lor plecară dela gară 
într’o trăsură închisă spre castel. Stradele 
orașului erau frumos decorate, și, în mânia 
ploiei, se adunase o mare mulțime de po
por, oare aclama cu entusiasm pe Suveranii 
germani.

Tot alaltăerl împăratul Wilhelm pleoâ 
la Darmstadt, unde sosi la 2 ore d. a. Sa
lutat la gară de marele duoe de Hessa, îm
păratul imediat merse la palat pentru de 
a visita părechea imperială rusescă. După 
un prân4 dat în cerc familiar, împăratul 
german plecă la 4 ăre d. a. ărășl îndărăt 
la Wiesbaden.

La Ql/2 ore săra Majestățile germane 
deteră un prân4, la care luară parte mai 
mulțl prinoipl, principese, mareșalul curții 
Liebenau și intendentul Hulsen. După prâu4 
se dete o representațiă festivă la teatru.

Pentru ieri au fost așteptați în Wies
baden părechea imperială rusescă, precum 
și marele duce și marea ducesă de Hessa. ?

*
„Nationalzeitung* din Berlin afirmă, că 

acăstă nouă întrevedere a Suveranilor ruși 
și germani are caraoter pur familiar. Tot 
așa susține și „Kreuzzeitung*.

Contele Ferdinand Zichy despre na
ționalități.

In vorbirea sa, rostită Dumi
neca trecută înaintea alegătorilor 
din Kecskemet, contele Ferdinand 
Zichy clise privitor la cestiunea na
ționalităților următdrele:

Sunt unii, stimați alegători, cari mă 
învinuesc ou aceea, că eu voieso să trădez

Din oer Napd oorotesoe și a4l pe Pi- 
ciărele-Negre și le trimite bizoni (boul Aur- 
oohs). Nevasta lui este Kokoye-notos, său 
Luna, oăreia ’i se mai dice și Bătrâna, după 
oum lui ’i se dice Bătrânul.

După poruncile pe oarl li-le-a lăsat 
Napâ când i-a părăsit, Pioiărele-Negre țin 
în fiă-oare an o mare sărbătăre solară, în 
epoca schîmbărei lunei din August-Sep- 
temvre.

In vederea aoestei sărbători, dânșii, 
oât ține luna August, adună merinde de 
gură de tot soiul, cum buhăără carne, 
limbi de bizoni, roșoove, rădăoinl sucu
lente, ș. a.

Cu patru dile înainte de luna nouă, 
tribul se opresce din mers. S’alege un loc 
unde să potă poposi, și se pregăteso pen
tru serbare postind și scăldându-se în băi 
de tinichia.

Marele-preot al Sărelui, însoțit de 
șăpte ordurl ierarebioe, ia direoțiunea și 
guvernul lagărului, și se alege apoi Virgina 
Sorelui, care în timpul sărbătorilor trebue 
să represinte Luna. Este alăsă dintre fetele 
încă feoiăre său dintre femeile, cari au 
avut numai un bărbat în oununiă. Fernea 

acăsta se pregătesoe pentru funcțiunea sa 
printr’o oontinență desăvîrșită.

In 4'na a treia a preliminarielor, după 
purificarea din urmă, se începe construirea 
templului Sorelui, pe când marele-preot 
oompune Eketsto-kisim său rugul sfânt. Ru
gul acesta este aooperit cu o piele de bi
zon și cocoțat d’asupra templului unde’l 
leagă.

Templul sorelui este o construoțiune 
oirculară de gard împletit în formă de 
cort. Se ridică un zid de nuele împletite, 
înalt aprăpe cât omul, din care es parii, 
oarl se sprijină în vârful edifioiului pe un 
stâlp central. ,

Pavilionul aoesta este orientat, așa, 
oa să aibă intrarea în fața răsăritului so
relui.

In partea opusă, adecă despre apus, 
este o seoțiă, care se ohiamă Pămentul-sfint 
(Tcharkum-kissim), în oare se ridică o mo
vilă de un picior pătrat, oare e înconju
rată cu brom mirositor. Un oap de bizon, 
vopsit ou roșu și cu negru, este pus pe 
altarul acesta. Alături este patul Virginei 
Sorelui.

Când vine momentul serbărei, marele- 
preot, Virgina Sărelui, și poporul se duo 

în procesiă la pavilionul-templu, în sune
tul tobelor și al oelorlalte instrumente de 
musioă.

înaintea templului se înfige Stâlpul 
sfînt și se aprinde focul sacru. Pe urmă, 
fiă-care se grăbesce să-și aprindă pipa, oa 
să presinte fumul ei Sărelui, îndată ce se 
va ivi disoul lui la orizontul livezii nemăr
ginite și fără fir de pom pe ea.

îndată oe răsare sărele, marele-preot 
îi adreseză o rugăoiune, pune mânile d’a
supra mâncărilor, oarl trebue să slujesoă 
ospățul cel sfânt, și pune pe altar partea 
înohinată lui Natos.

Pe de altă parte, Vestala, eșind din 
pavilion, împarte fiă-oăruia porția lui din 
ospăț; pe urmă întră erășl în pavilion, se 
desonlță și se culcă pe patul său, unde 
dărme somnul de Răsboih său Okan.

Atunci încep afară din templu cân- 
teoe, țipete de buouriă, joouri, disoureurl. 
Marele-șef al tribului, care în momentele 
acelea este Chapow-Mexico seu Marele-Corb, 
s’apropiă oălare de stâlpul sfînt, îl isbesoe 
de trei-orl ou sulița și ooolesce templul de 
patru-orl, cântând un cântec de triumf.

Patru <Șile pe rând să renoeso aoeleașl 
ceremonii, și marele preot primesce tăte 

ofrandele credincioșilor, ca eă le dea lui 
Napd, oare locuesce în Săre,

Cei mai fanatici credincioși îșl taie 
une-orl mai multe falange, se sohingiueso, 
îșl soot sânge, se orestâză pe corp, îșl vâră 
'’ârlige pe sub pielea de pe spate, și în 
starea aoâsta sunt atârnați de stâlpul sfânt 
ori sunt târâțl prin lagăr. Sângele care 
curge din ranele aoestea este oferit Săre
lui, și ’i se arată membrele mutilate în 
onorea lui.

Când se deștâptă Virgina Sărelui din 
somnul său de răsboiă, povestesoe tot ce 
a visat, și el spune poporului visul Vir
ginei și’l oomentează cum se prioepe mai bine.

Pe oând Sixikakexii fao ofrandele lor 
Sorelui, Vestala se ooupă să întreție fooul 
sfânt, aruncând în foo ierburi mirositore, 
mai cu sămă brom mirositor. Din oând în 
oând Vestala aprinde pipa și o oferă Să
relui, oare este soțul său, de vreme oe ea 
represintă Luna.

In sfîrșit sărbătorea se sfîrșesoe în 
4iua a opta ou sfințitul Sărelui, printr’o ul
timă rugăoiune cătră Nape în Natos, rugă
oiune repetată și de cătră mulțime, pe când 
se lasă Sărele sub orizont.

I. S. Spartali. 



Mr, 224—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

țâra naționalităților locuitbre în ea. 0 aousă 
absurdă. Vâ întreb pe voi: ce a c|IS con
tele Maurițiu Nicolae Eszterhazy, învederat 
și olar? A declarat, că noi îl vom opri în 
cale pe acela, care ar intenționa să îmbu- 
cătățescă țâra acâsta după naționalități, în 
oerourl și oomitate. Și oe a 4’s Franoiso 
Deak atunci, când a creat legea de națio
nalități, care stă pe basa eohității, tole
ranței și dreptății ? Tot așa. Legea aoeea 
de naționalități s’a oreat ou concursul lui 
Franoiso Deak, deore-oe Maghiarul nu pre
tinde, oa, pentru aoeea, pentru că cineva 
e de altă credință sâu de altă limbă deoât 
noi, să ne purtăm nedrepți față cu el. Pen
tru aceea a dat pactul dela 1867 și legea 
dela 1848 fiă-cărui cetățân drepturi egale, 
pentru-ca unul nefiind creștin, oelalalt ne
fiind protestant, âr al treilea nefiind Ma
ghiar, noi să le luăm dela ei ?

Eu die așa: oetățenul de orl-ce cre
dință și orl-ce limbă trebue să se buoure 
de aoeleașl drepturi în țâra aoâsta. Noi nu 
poftim nimio dintr’al altuia, der pretindem 
să se recunoscă suveranitatea statului ungar 
și rolul de conducător al națiunei maghiare 
(trono!)

Mă pote cineva aousa pentru acâsta? 
Atunol să aouse pe Franoiso Deak, să acuse 
pe Eotvos, și să aouse pe toți ceilalți. Căci 
și aoeia au mărturisit tot acest principiu; 
nici ei n’au voit să creeze o lege, oare să 
oauseze daune națiunei, și nici nu s’a pus
tiit dela 1867 înooce națiunea și maghia
rismul.

SOIRILE DILEI.
9

— 9 (21) Octomvre.

Cum să căpătuesc„patrioțji“. In adu
narea din dilele treoute a comitatului 
Solnoc-Dobâca, — comitat locuit de pre- 
poderanță covîrșitdre de Români, — s’au 
ales „prin aolamațiune“ următorii funcțio
nari : La postul de fisolgăbirău al cercului 
românesc Betlean : Debreczeni Denes, fost 
pănă aoum notar al doilea; asesor la soau- 
nul orfanal (post sistemisat de curând) 
Tăcsi Kălmăn; notar II: Gajzago Laezlo ; 
sub notar : Becski Bălint; solgăbirăi: 
Urmănyi Aladăr și Bodor Bertalan; prim 
oassar: Kăszonyi lend; controlor: Bauer 
Lajos. Va să toți Maghiari, parte
născuțl parte făcuțl, âr Români nici 
unul, deși toți trăeso mai cu sâmă pe spi
narea poporului româneso. Ce lume albă 
mai duc „patrioții“ în cjrlele de adl!...

—o —
Deputați liberali serbescl escomuni- 

-Cuțl. Unele diare serbescl publică soirea 
sensațională, că sinodul episoopeso din Oar- 
loveț a escomunicat pe deputății guverna
mentali serbesol br. Fedor NicolioT, Petre 
Lupa, Ioan StajevicI, Vasile Popoviol, loan 
Ivanovioi, Milan Zaka și Ștefan Iovanovicî, 
■pentru-oă au votat pentru căsătoria civilă.

—o—
Nou gimnasin în Deeș. Ministrul un- 

gureso de culte și instrucțiune publioă a 
comunicat comitetului administrativ al co
mitatul Solnoo-Dobeoa, oă din grația con
tribuabililor în majoritate nemaghiari, e ho- 
tărît să le facă Ungurilor din Deeș un 
oadou, înființând pentru ei un gimnasiu in
ferior ungureso. „Patrioții“ dela Deeș s’au 
bucurat, vecjl bine, de aoâstă „grațiă“ a 
ministrului, și au petiționat acum, oa încă 
■înainte de-a se pută oonstrui edificiul de 
lipsă, să li-se dea voiă a desohide classa I 
încă în tâmna anului viitor. — Plătesce, 
Române, căci soie Wlassios cum să ohel- 
tuâsoă banii!

—o—
Femeile din Viena. Alaltăerl s’a oon- 

■ohiămat în Praterul din Viena de cătră 
partidul antisemit o adunare a femeilor, la 
care luară parte mai multe mii de persâne. 
Intre alții vorbiră deputății Sohneider, 
Lueger și Scheioher. Lueger provocă pe 
femei să agite ou zel pentru partidul an
tisemit la viitârele alegeri. Adunarea de- 
ourse în ordine.

—o —
învățător „resvrătitor11. Comitetul ad

ministrativ al comitatului Zolyom, pe basa 
.arătărei inspectorului școlar reg., a pornit 

ceroetare disciplinară contra învățătorului 
rom. oat. I. Bednario jun. din comuna 
Ociova, pe motiv, că el, fiind înoredințat 
din partea preotului rom. cat, din Lopâj, 
Iosif Martincsek, despre care Maghiarii die. 
oă e mare „agitator11, nu numai că ar fi 
răspândit cu mare zel broșuri „agitatorice1*, 
ci atât el, oăt și soția sa ar fi ținut oon- 
ferențe poporale noptea pe sub asouns, 
agitând lucrătorii dela fabricele de fier 
erariale.

—o —
Convertirea unei principese Indiane 

la creștinism. Sora cea mai tînără a Ma- 
haradjei din Nuporea (India), princesa Laga 
Krisnahamani, se va oăsători în curând ou 
prințul Franoiso Iosif Teck, care e înrudit 
de-aprope cu familia domnitore din Anglia. 
Prințul a fost ofioer de oavaleriă în India 
și aci a făcut ounosoință ou principesa 
indiană. Mirâsa în scurt timp va treoe la 
credința oreștină.

—o—
Revocarea adunării renuiunei înve- 

țătorilor din diecesa Caransebeșului. Sun
tem rugați a publica următorul avis: 
„Având în vedere, că adunarea generală a 
Reuniunii învățătorilor din diecesa nostră 
a Caransebeșului, convooată în Oravița pe 
dilele de 13 și 14 (25 și 26) 1. o. oade toc
mai în ajunul alegerilor agitate ale deputa- 
ților dietall; având în vedere, că acestă 
împrejurare nu s’a putut prevedâ atunol, 
oând oomitetul Reuniunii a fixat terminul 
pentru ținerea adunării; având în vedere, 
că timpul este ou mult mai înaintat, decât 
ca în anul curgător se se potă convoca altă 
adunare: subsorisul mă văd necesitat de-a 
revoca ținerea adunării generale a Reuniunei 
învățătorilor din anul acesta. — Caransebeș, 
5 (17) Ootomvre 1896. loan lonașiu, pre
ședintele Reuniunii învățătorilor din diecesa 
Caransebeșului. — De-odată cu acesta, se 
înțelege, se revăoă și apelul d-lui notar al 
Reuniunei Ioan Marcu, publicat în numărul 
de Dumineoa trecută al fâiei nostre. Re- 
vooarea acestei adunări trebue, că a făcut 
impresiă rea între membrii reuniunei, de-o 
parte pentru-că se făcuseră pregătiri fru- 
mose, cari de-odată au rămas baltă, âr de 
altă parte pentru-că — ar suferi prea mult 
interesele reuniunei, rămânând anul aoesta 
fără adunare generală. Credem, oă nioi 
statutele nu o permit aoâsta.

^iscări eiectoraie.■
„Coresp. part, a Gaz. Trans.“)

Caransebeș, 18 Octomvre 1896.
ErI săra în 17 Octomvre n. a sosit 

în Caransebeș fostul deputat al cercului 
Caransebeș, d-1 Peter Vuja, ca nou aspi
rant de oandidat. La gară a fost întâmpi
nat de senatorul I Ioan Bartolomei și de 
căpitanul orașului. însoțit de acest perso
nagiu, a fost condus de-a dreptul în cafe- 
nâua centrală a Ovreului Reisz.

La masă a fost primit de prospătul 
și fftțosul primar Burdea Szilard, neoma- 
ghiarul Brankovics Peter, vioe-președintele 
partidei „liberale11 din ceroul Caransebeș, 
unde apoi s’au postat cei oe l’au însotit 
dela gară, dimpreună cu 2 72 Evrei.

Astăcjl la 9 ore a. m. a plecat la Fer- 
dinandsberg, un loc cu turnătore de fier, 
nădejdea alegătorilor liberali, spre a oo- 
linda. Colindarea s’a terminat ou o bețiă 
după rânduială. La colindare a fost înso
țit de fisolgăbirăul George Rudău, un rămu- 
rel putred din corpul poporului român, 
solgăbirăul Darvas, botezat așa pentru prețul 
de 100 „filerlu, primarul orașului și senatorul 
I Ioan Bartolomei, căpitanul orașului, vioe- 
președintele partidei „liberale11 sus numit, 
apoi vre-o trei Ovrei veritabili și alțl doi 
neomaghiarl, în total patru trăsuri.

Tocmai când pleoau în convoifi se 
afișă pe păreți convocatorul vioe-președin- 
telui Peter Brankovics, fiiul păcătoșului 
primar de odinidră Ioan Brankovics, care 
invită la conferență pe Joi în 22 Ootom
vre a. c. în sala Hotelului „Pomul verde11 
din Caransebeș pe aderenții partidului „li
beral11.

In convocator omenii în ouminția 
lor îșl bat joc de fostul deputat, căci îl 

polecreso cu\ epitetul de „binemeritat11 (ver- 
dienstvoll) și aoâsta de bună sâmă pentru- 
oă a votat legile politioe-bisericesol, pre
cum și legea curială cu un „igen“ atât de 
slab, încât deputatul nici pe sine nu s’a 
aucjit; probă evidentă, că a fost consciu 
de vătămarea, ce o pricinuesoe, și însu-șl 
s’a simțit mustrat de oonsoiință. N’ai ce 
să-i faci, oăol omul folosit de uneltă, nu 
pote altcum.

Din Caransebeș va cutriera aspiran
tul de deputat comunele: Teregova, Or
șova și Bozovioiu, ca sedii fisolgăbirăesoi, 
tot în scopul de-a oorteși.

Tot astăcjl a apărut în foia looală de 
aici convocatorul advocatului Florea Boz- 
gan cătră partidul Koșuthist. Am bună 
nădejde, că din Koșuthistul nostru nu vor 
mai spori alții, pentru-că are multă ase
mănare cu ... ăla dela Făgăraș.

Delta.

Erăși un proces de pressă, anti
semit.

Necontenit cresce numărul prooese- 
lor de pressă intentate antisemiților din 
Ungaria, și faptul acesta pote servi, pe 
lângă multe altele, ca dovadă eclatantă, 
că aci astăcjl domneso Jidanii, cărora tote 
li’s iertate, și cari au destulă putere ca să 
influințeze, dâoă nu direct oel puțin indi
rect, îutr’acolo, încât tâte atacurile, chiar 
și cele justificate, asupra lor să fiă duse 
înaintea tribunalelor și eventual să fiă pe
depsite.

Etă aci decursul unui prooes de 
pressă antisemit:

La începutul anului curent osândise 
tribunalul din Budapesta pe preotul rom. 
cat. loan Fusz din Zelicz la 14 c|Ue tem
niță ordinară, din causă, că Fusz publica 
în lumea largă omorul ritual din Garam- 
Kis-Salo, care însă nu se putu dovedi de
plin. Din incidentul aoesta în diarul oleri- 
rioal „Magyar Allam* apărură trei articole 
îndreptate oontra Jidanilor.

In primul articol, întitulat „Schel 
Peszach* se dice, că omoruri rituale esistă, 
der omorîtorii nicl-odată nu se desooper, 
ou tote că aousa îi urmăresce pe Jidani 
oa o umbră. In mai multe rânduri s’au și 
dovedit omoruri rituale. Astfel Jidanii au 
omorît în Damaso pe oapuținul Toma, er 
în Trient pe Simon. Ar trebui numai să 
se compare cadavrul sântului Simon cu 
victima din Kis-Salo. Jidanul se separă de 
„goi* (câni oreștinl) și perseoută pe „ga- 
lachim* (preoți creștini), numindu-i „mise- 
rabill și scârboși". In fine se epee în arti
col: „Gobore-sâ sângele vărsat pe nedrep
tul asupra acelora, cari lasă nerăsbunate 
omorurile rituale!“

In al doilea artiool, întitulat „Antise
mitism* se afirmă, că chiar și sânta scrip
tură e plină de păcatele jidovismului; de 
înșelăciunile, jafurile și fărădelegile, pe 
cari le comit și Jidanii de astăcjl, cari nu 
fao nimic, ca să espieze păcatele strămo
șilor lor.

In al treilea articol întitulat „Noua 
cucerire a patriei* se dice, că acolo unde-șl 
pune Jidanul piciorul, ajunge poporațiu- 
nea la sapă de lemn. Nici locustele nu 
pustiesc într’atâta, nici colera și ciuma, 
oa acestă rassă părăsită. Talmudul, care 
profesâză omorurile rituale, ara privilegii 
în țâra Sf. Ștefan.

Procuratura, văcjând în aoeste arti- 
oole „agitare contra unei oonfesiunlu a in
tentat prooes autorului lor, învățăcelului 
de pictură Coloman Hoske, care alaltăerl 
stete ca acusat înaintea juriului și tribuna
lului de pressă din Budapesta. Jurații îl 
deolarară vinovat și tribunalul îl osândi 
pe Hoske la 2 luni închisore de stat și 20

ULTIME SCIRL
Țarul și împăratul Wilhelm II.

Berlin, 20 Octomvre. „ Vossische 
Zeitung* anunță din iavor diploma
tic, că întâlnirea Țarului cu Wilhelm 
II la Darmstadt s’a întâmplat la 
dorința espresă a împăratului german.

Colonia, 20 Octomvre. „Kolnische. 
Zeitung“ de ieri observă privitor la 
intrevederea dela Darmstadt, că atât 
visita acesta, cât și cea d’ÎBiJSi sunt 
a-se reduce la raporturi curat per
sonale. Mai evident o dovedesce 
acesta faptul, că Suveranii n’au fost 
însoțiți de nici o personă politică.

Petersburg, 20 Octomvre. „Graj- 
danin“ 4ice, că Țarul are lipsă de 
pace și liniște, pentru de-a putâ îm
plini misiunea sa însemnată politică. 
Simpatisarea Francesilor cu Rușii pro- 
movâză pacea, der accentuarea alian
ței din partea Franciei înfluințeză în 
mod neliniștitor asupra spiritelor, și 
de aceea în privința acâsta se im
pune dre-care moderațiune.

Wiesbaden, 20 Octomvre. Țarul 
a întors astăcțî visita împăratului Wil
helm, și după doue <5re s’a re’ntors 
la Darmstadt.

*
Bucurescî, 20 Octomvre. ErI MM. 

LL. Regele și Regina împreună cu 
AA. LL. RR. Principele și Principesa 
României, au plecat din gara Sinaia 
la drele 1.30 p. m. cu trenul regal, 
spre a conduce pănă la Predeal pe 
A. S. R. Principesa Ghizela a Ba- 
variei, care părăsise țera. La orele 
2.50 Suveranii români și Principii 
Moștenitori s’au întors în Sinaia.

Bucurescl, 20 Octomvre. Astăcjî 
sosesce aci soirea sensațională, ca 
d-nii Dr. Saligny, profesor la șcâla 
de poduri și șosele, Dr. Maximilian 
Popovicî, chimist și inginerul Cordea 
dela ministerul domeniilor, sunt ares
tați de patru cțile, la Ismail, de cătră 
autoritățile rusescî. In privința moti
velor acestor arestări pănă acum 
nu se scie nimic positiv.

Nou abonament
lei

8A21U raâWWâHH
Cti 4 Octomvre flSîM» si. v.

s’a deschis nou abonament la 
eare invităm j»e toți amicii șl spri
jinitorii fotei nostre.

Pentru Austro-Ungaria:
pe tun. axx ................................ 12 fL.
pe șese Itxxxx ................................ 6 fi.
pe trei 1-a.aa.x ................................ 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe ■vlzx am. ...................... -40 fraja.cx
pe șese Ivlxxx..................... 20 ,,
pe trei 1-u.rxx ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Teatru german. Sohonthan și Kadel- 
burg, acești doi scriitori întrunindu-se la 
daltă și-au luat oa probleme îndreptarea 
greșelelor societății inteligente, persiflân- 
du-le prin comedii, și au scris astfel îm
preună mai multe comedii. Unele dintre 
ele sunt:

„Die beruhmteFrau, Sohwabenstreiche, 
Krieg im Frieden, der Herr Senator11 etc., 
și tâte acestea le-au reușit ou desăvârșire. 
Comedia „Der Herr Senator11 ce s’a dat 
Luni sera e plină d’-un umor oare intre- 
țese totă piesa. Are unele momente cam 
esagerate, der altfel forte caracteristic ou 
deosebire în descrierea vieței familiare a 
unui senator care înohipuit pe funoțiunea 
lui onorifică oe-o ocupă, este fârte îngâm
fat și aoâstă îngâmfare o împărtășesc și 
membri familiei, cari la ori ce ooasiune 
pronunță cu multă mândriă cuvântul de 
Senator. Puterile cele dintâiu ale societății 
Bauer au ocupat rolurile din acâstă piesă, 
și pr n urmare comedia a reușit ou desă
vârșire. Publicul, după cum s’a vâcjut, prin 
disposiția lui bună și aplausele dese s’a 
amusat fârte plăcut.

De sâră se va da „Frâu Balku dramă 
istorică în 4 acte de aid din Transilvania 
de I. Leonhardt.

PrODrîeîar: SJsf. Aurel ^upe^ian^.
Refractor responsabil Eregsriu Baior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.55
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.20
hnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 122.—
Irapr. căii. fer. ung. în argint4l/2°/0 101.— 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • ■ • 97.15
Bonuri rurala croate-slavone. . . 97.30 
Iraprum. ung. ou premii .... 155.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50 
Renta de hârtie austr..........................110.95
Renta de argint austr....................100.95
Renta de aur austr........................ 121.65
Losurî din 1860.......................... 144 25
Acții de ale Băncei auatro-ungară. 942.— 
Acții de-ale Bănoei ung. de oredit. 404.50 
Acții de-ale Bănoei austr. de oredit. 365.50
Napoleondori.................................. 9,52 */„
«lăroi imperiale germane . . . 68.85
London vista....................... ...... 119.90
Taris vista.................. 47.55
Rente de oordne austr. 4%- • • 101.10
Note italiene.................. 44.50

Cursul pieței Brașov..
Din 21 Ootomvre 1896.

Banonote rom. Camp. 9.48
Argint român. Cump. 9.45 
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 
Galbeni Cump. 5.60
Ruble rusesol Cump. 126.— 
Soris. fonc. Albina 5°/0 100.75

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.51
9.48
9.53
5.65

101.*75

AVIS.
Subscrisa are onorea a tace cu

noscut On. Public, că CU ÎSîCC- 
pere dela 1-a IVoemvre pri- 
mesce abonamente pentru 
Cost (de dus acasă).

Locuesc în Brașovu vechili strada 
lungă Nr. 21, vis-a-vis de Hotel Po- 
mu-verde.

Totodată avisez pe Ou. Ddmne, 
că dau instrucția în bucătăriă.

Ou t5tă stima
1093,1—3. Frîderike Lauritsch.

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la COnturbăl’l 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tdre etc.

Wr Borviz de primuS rang "Wî 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sigliișora și în Alba-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jânos.

I 
l IA

De vânzare 500—600 oi 

bune de prasilâ dintre cari 300 bucăți (cu botul ne
gru și picidrele negre). Oile se află pe hotarul Crsz- 
bavuluă, în comitatul Brașovului.

A se adresa la proprietarul D-l loas® MftWldaîia, 
Oyjj' în Satulung (Hosszufalu), comitatul Brașovului.
^>B8e88®88@G©ee888@aa8©GS8a

1

Cu tbtă stima:
Administraiiunea isvorului 
„ii ii’ 11 D A.“

(comit. Hâromszek). 15 o d O li. (Transilvania).

IgOQOOOOOCCOlj'l ---------- -

1025,28 — 100

331
l

.Numere singuratice a 5 cr. se potti cumpera în 
din „ Gazeta Transilvaniei “ librăria Nicolae Ciurcu.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din I Oct. 9896

Sîudapesta-Predeal & h î r i ș — T u
Tren 
de 

persân.
T

10-
8.30

11.21
1.33
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07.
8.34'
8.49
9.06

10.12
10.42 
11.01 
11 09 
11.31 
11.48 
12.05 
12.33 
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5.34
6.12
6.41
7.16
8.-

ÎL65
4.40
5.10

12.00

Tren 
accel.

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

1.09
1.16

11.40
11.55

Tren 
deTren

mixt. pareân.

Tren 
aceel.

Tren 
de 

persân.

Tren
mixt

Tren
accel.

Tren
accel.

Tren 
de 

persân.

tren 
de 

person.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
de 

persân.

5.10
8.00

8.05
6.45

"9U2
11.33

1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

1

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

80S,

2 62
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

v 
sos. ( 
pl. |

9.42'
9.44
9.5’9'

10.22
10.51
11.12
12.261
12.581
l.isj
1.34'
2.09'
2 19
3 01
3.31

pl.

Mezo-Telegd
Rev . . .
Braț o a . .
Ciucia . .
B.-Huiedin
Ghârbău .
CltiȘtU .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uiudra .
Vinful de 
Aiud
Teiuș
Crăoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora .
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștoufalva 
Apața . .
Feldiora

Timiș
Predeal
Bucuresol

A

(pl.
Isos.
A

i pl.
Isos.

A1
pl.

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04.
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13
U

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

10.10
10.05
9.39
9.12
5.35

8.00
7 10
6 13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31 
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

I
7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.

4.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11.59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41

tren 
de 

person.

2.20
3.57
4.19

Tren 
mixt

I
4.45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

Î
Ghiriș
Turda

10.30
10.10

de
person.

5.05
4.45

tren 
de 

person.

3.20
3.00

9.12
8.52

Copșa-mică — Sâhiiu — Avrfig — Făgăraș
tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

tren 
deTren 

mixt persân.

tren 
de 

person.

5.20
4.14
3.32

5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35,
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
801
3.15

11.55
1.25
1.48

tren 
mixt

7.10
8.50
9.15

3.58
6.35

I
pl. Copșa mică

Ocna . .

X} SIWU . .

Avrig . .
|| sos. Făgăraș
II

so.».

f pl. 
I 80S.

pl.

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57 
cd 

u
<D

o>
aS4->.
>-•
<sS

a t>

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8 57
7.16
4.30

B r

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

Simeria . 
Cerna .
Hunedora1 4.50

4.34
4.10

trenu.
mixtu

10.25
10.05
9.38

ești

trenu 
mix tu

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

.'?M. m r e ș < JL « « ș

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtii

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55 I Brașov ........................
Zernești........................ î 7.44

6.20
1.29

12.056.36

4,-
5 03
6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

? 9.10 4.20
|10.28 5.35
jl2 41 
p- 1.54 
| 3.02 
§ 341 
?■ 4 55

ce x*♦a- o 
cd £

25 o 4 l

a d — T i »i I

JIureș-Ludoș 
Z a u . . .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
LechÎDța. . .
Ș.-Măghiărnș . 
Bistrița . . .

6 6.46
5.49

7.21
6.24

2 -2-a M -0

u «
O S

4.50
3.44
2.48
2.01
1.16

2
o 2g
coc tD-»

9.40
8.46
7.43
6.52
5 »5

Cucerdea — Oșorbeiu — Regii.-săsesc
Tren
mixt

Tren 
de 

person.

Tren 
de 

person.

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu |

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . sos. 4k 7.45 2.36 8.31 12.42 I
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . L 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 S0S.1

Oșorhei . ( pl. 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. J • l SOS. 1 9.20 5.04 9 35
7.14 12.16 7.14 ¥ sos. Regh.-săs.. • pl. b 7.54 3.30 8:05 8

Notă: Orele însemnate în stânga stațiunilor 
’nsemneză brele da nopte.

5.30
5.42
6.06

S i b i i is — C i s n ă <1 i e.

6.20 11.25 5. -trad ................................ O 10.43 3.44
7.08 12.15 6.14 Vinga.................... I 9.42 3.01
8.01 1.10 7.39 Timișdra.................... 8.20 2.—

12.47 8.47 12 27| 5 10 Seghedin........................ 1 6.05 2.30 10 05

trenu
mixtu

trenu
mix tu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl.

7.10
6 57
6.36

9.20
9D7
8.46

3 22
3.54
6.20

SighișĂra—Odorbeiu-secuese.
trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtă

11.08 Sighișora . . . 9.51 5.32
11.48 Hașfalfeu . . . 9.02 4.54
1.59 Odorheiu-secuesc. 7.15 3.-

sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii îneuadrați cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


