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Pierdut cu totul!
De astă-dată prorocul guvernu

lui Banffy, magnașul unguresc, cu 
față de fiiu de protopop românesc, 
Iosif Gâll, n’a aflat de bine a mai 
recurge la ospitalitatea fâiei nâstre, 
pentru a slobocp ârăși un apel-ra- 
chetă cu scop de a delecta și de-a 
înveseli ..patrioticul“ publicai candi- 
daților la deputațiă jidano-maghiarl. 
A găsit de cuviință d-1 Gall a se 
adresa de astă-dată la „Telegraful 
Român* din Sibiiu, negreșit în 
presupunerea sigură, că din partea 
acâsta va fi ferit de comentări ne
plăcute.

A nemerit’o „Măria Sa* dela 
Lucarețî de astă-dată cu atât mai 
mult, cu cât „Telegraful Român* 
în totdeuna a lost un antagonist 
al pasivității, pe care ar voi s’o 
îngrâpe Dr. Iosif Gall cu ajuto
rul hahamilor jidovesc!, soții sei 
din tabera lui Banffy.

Scăpat astfel de-o mare îngri
jire, d-1 Gall a prins curagiu și a fă
cut un asalt desperat asupra mult 
urgisitei pasivități a Românilor, 
care acum deja a ajuns să fiă îm
brățișată, mai mult seu mai puțin, 
și de Șerbi și Slovaci, ba a ajuns 
la cinste chiar și într’una din tabă- 
rele maghiare, precum se pâte vedâ 
mai jos din decisiunea clubului „par
tidei poporale* din comitatul Neutra.

Nu mai trebue se spunem 
cât de ridiculă este năvala, ce 
o dă acest cavaler de carton al 
regimului Banffy. Ajunge, că el 
și-a făcut ceea-ce numesce Ungurul 
„kutyakoteletsâg*, dând astfel oca- 
siune organelor guvernului, și mai 
ales celui nemțesc scris pentru 
streinătate, să Btrige în gura mare, 
că membrul camerei magnaților 
Gâll Jozsef a adresat în ora a 12-a 
un apel cătră Români, în care îi 
invită s’o rupă de tot cu pasivita
tea și la alegeri să se alăture la 
partida guvernului, precum și că 
acest apel „a făcut adâncă impre- 
siune în cercul Românilor mode
rați*.

Cu ce fleacuri voesc se amă- 
gâscă lumea îmbuibații apărător! ai 
despotismului unguresc! Ori cât de 
ridicul! ar fi însă acești copii răsfă- 
țați și degenerați, cari sug la țîța 
fondului reptilelor, marele proprietar 
dela Lucarețî totuși îi întrece cu ri- 
diculositatea posiției ce o ia ca com
batant al guvernului.

Ceea ce vre d-1 Gali este pără
sirea totală a luptei naționale din 
partea Românilor și intrarea lor cu 
mic cu mare în partida lui Banffy 
pe temeiul programului dela 1884 
al „Viitorului*, care Btabilesce capi
tularea.

Și ca se se facă în veci de bat
jocură înaintea tuturor Românilor cu 
mintea sănătâsa și cu inima la loc, 
magnatul dela Lucarețî mai stărue 
pe lângă noi Românii, ca să ne 
luăm ca pildă pe Jidovi și pe Sași.

Despre Sași ni-a vorbit și mai 
de mult. Aceștia, cel puțin, pretind, 
că oportunismul nu-i împedecă de-a 
ține cu tâtă sfințenia la naționali

tatea lor. Dâr ca se ne pună înainte 
ca esemplu de imitare chiar pe Ji
dovi, cari n’au nici o naționalitate 
și cari își renâgă cu sutele și cu 
miile numele și trecutul lor numai 
ca să pâtă specula mai ușor țâra și 
poporațiunea ei, acesta n’am fi ere- 
cjut’o nici chiar din partea unui ma- 
meluc de specia lui Gali.

Pănă acuma îl țineam cel pu
țin ca pe un Român rătăcit, dâr nu 
de rea credință față cu neamul său. 
După debutarea sa din urmă însă 
trebue să ne îndoim chiar și în buna 
sa credință.

Cu un astfel de om, firesce, ar 
fi păcat să mai pierdem timpul în 
discu8iun! zadarnice. El se rupe dc 
noi, luându-ne chiar și speranța de 
a-1 vedâ re’ntors la sînul națiunei 
mame. De aici încolo trebue să-l 
privim ca răpit pentru tot-dâuna de 
vîrtejul curentului jidano-maghiar.

întrunire valahă oprită-
Sub titlul acesta „Magyarorszăg^ 

de Marți și alte foi maghiare din 
Pesta publică următorul raport ten
dențios și mincinos:

„Bărbații conducători ai Valahilor au 
oonchemat pe Joia trecută pe toți preoții 
ți politicii lor din comitatul Brașovului la 
o întrunire, ce avea se se țină la Otelul 
central. Consfătuirea a fost într’aceea ză
dărnicită, pentru-oă d-nii convooătorl n’au 
fost dispuși să arate căpităniei orașului 
programa întrunirei. In urma acâsta, că
pitanul superior al poliției la ordin mai 
înalt a oprit simplamente ținerea întru
nirei. Valahii ar h ținut și fără permisiune 
întrunirea, căci în 4'ua numită, după amâcjl 
la 2 și */2 *-’re au sosifc sub oonduceiea re
dactorului „Gazetei Transilvaniei*, estra- 
ordinar de mulți Valahi străini (vrâ să 
cjioă pote din comitat? Red. „G. T.“) în- 
naintea Otelului central, dâr acolo se afla 
oăpitanul superior orășenesc cu șâse ser
genți de polițiă, și pe ospeții valahi, cari 
soseau, încă dela pdrtă îi întorcea, în 
mânia tuturor protestărilor redaotorului 
Mureșianu.

Altădată când se tractâză de 
vre-o cocardă ungurâscă, ce s’a per- 
dut printre Valahi, sâu de vre-o 
altă afacere ce privesce estra-ordi- 
nara sensibilitate a șovinismului ji
dano-maghiar, foile din Pesta aduc 
imediat făr de nici o întârejiare ra
porturile cele mai umflate. De astă- 
dată înse, fiind-că nu se tractâză 
nici de vr’un atentat săvârșit asu
pra cocardei unguresc! a vr’unui 
ucenic de cismar, nici de vr’un aten
tat asupra nasului ori degetului cel 
mic al statuei lui Arpad, ci fiind-că 
se tractâză de un brutal atentat să
vârșit în contra liberțății constitu
ționale și în contra dreptului de 
esistență al Valahilor, raportorul 
foilor unguresc!, or! omul biroului 
de corespondență din Brașov nu s’a 
grăbit de loc. Abia după patru Jile 
el a trimis foilor unguresc! din 
Pesta raportul de mai sus mișelesce 
falsificat, cu scop de-a informa pu
blicul, că în realitate Joia trecută 
nu contra Valahilor s’a comis un 
atentat, ci aceștia ar fi voit să săver- 

șâscă un astfel de atentat în contra 
legilor și a ordinei publice, pe care, 
din norocire, a putut’o salva pre- 
sența căpitanului orășenesc cu 6 
sergenți de polițiă, care lă „ordin 
mai înalt* au oprit ținerea întru
nirei valahe.

Se foresee raportorul foilor un
guresc! de a spune, că se tracta 
chiar de o întrunire de alegător! 
valahi. Pentru aceea însă debutâză 
cu miserabila minciună, că convo
catorii întrunirei n’ar fi voit se arate 
autorității programul ei, adecă ordinea 
de dți, și că din causa acâsta s’ar fi 
oprit adunarea.

Cealaltă afirmare, că Valahii 
ar fi avut de gând să țină aduna
rea și fără permisiune, care va se 
c|ică în contra autorității și a legii, 
este piper pus, ca de obiceiu, pe 
salata, cu care tendențiosul și rău
tăciosul raportor vrea să tracteze 
publicul unguresc cetitor de gazete.

Acâsta o face de sigur, acel 
raportor oficios „tot la ordin mai 
înalt*, cu tâte că, cum putem ad
mite ca și sigur, el cetise încă de 
Vineri sâra, or! de Sâmbătă în fâia 
nostră textul actelor din cestiune, 
prin cari, de o parte căpitănia ora
șului dă permisiune să se țină adu
narea, cu tâte că legea nici nu pre
tinde o astfel de permisiune prea- 
alabilă; âr de altă parte, cu trei 
ore mai târejiu, fișpanul Brașovului 
dă ordin căpităniei orașului să oprescă 
adunarea.

Pâte că și fișpanul a lucrat „la 
ordin mai înalt* ; pâte că a proce
dat de capul lui — căc! tâte sunt 
posibile sub stăpânirea ungurâscă.

Destul, că scopul s’a ajuns. Va
lahii de aici au fost împiedecați 
de-a. se întruni.

Se vorbea pe aici, că ministrul 
Perczel a fost tare cătrănit și fișpa
nul Maurer, ca credincios mameluc, 
a fost chiar înfuriat, când întorcendu-se 
ambii Duminecă a fost septămânăde 
pe Tâmpa dela ospățul dat pentru 
preamărirea lui Arpad, au vec|ut 
mândrul convoiu al călăreților Juni 
și Curcani din Scheiu, car! mergeau 
să aducă pe nou sfințitul lor preot 
dela gară.

Și se vecj! minune. S’a putut 
întâmpla ca deja atunci fișpanul din 
loc vrând să se arete la înălțimea 
chiămării sale față cu stăpânii săi 
dela guvern, să fi hotărît de-a li-o 
face bocănă Valahilor din Brașov, 
pe cari și așa ia luat Ja ochiți mi
nistrul de când cu priveliștea călă
reților naționali, pe cari vreau acum 
cu de-a sîla să-i timbreze ca „demon
stranți* deși ei n’au făcut alta, de
cât, că, după arătarea făcută la po
lițiă, s’au dus se întimpine pe noul 
lor preot.

E posibil dec! să se fi întâm
plat și așa, căci, precum vedem, în 
alte comitate întrunirile electorale 
ale Românilor n’au fost împedecate, 
de unde s’ar putea conchide, că nu 
s’a dat dela Peșta fișpanilor un or
din general de a le opri.

0 prețiâsă voce ungurescă asupra 
oprirei conferenței nâstre.
Foia ungurâscă „Altkotmâny* 

vorbesce în articulul seu de fond 
dela 27 Octomvre despre modul, cum 
aprețieză marea pressă europână stă
rile actuale din Ungaria, și despre 
motivele, cari o silesc la aceste apre- 
țieri.

Mai întâiu de tote fâia ungu
râscă constată, că încercările, de-a 
ascunde miseriile din statul ungar 
înaintea pressei europene nu mai 
ajută nimic. Primele organe ale pre
sei engleee, francese și germane sunt 
tâte de acord întru a constata, că 
actualul sistem de guvernare dela 
noi amenință pentru viitor unitatea 
monarchiei austro-ungare, âr pentru 
present autoritatea ei de mare pu
tere. Acâsta din causă, că partida 
dela putere s’a aliat cu Kossuthiștii, 
după cum s’a putut observa acâsta 
fârte bine mai ales acum cu oca- 
siunea alegerilor. Kossuthiștii însă 
tind la ruperea Ungariei de cătră 
Austria, și din causa asta alianța cu 
ei a partidei dela putere a sguduit 
în opiniunea publică dinafară în
crederea în statornicia monarchiei 
dualiste și prin asta a sguduit și au
toritatea monarchiei în concertul eu- 
ropen.

Articulul și-l încheia fâia un
gurâscă scriind următârele:

„In adevăr, stările aotuale sunt fârte 
îngrijitâre pentru susținerea și mai departe 
a dualismului austro-ungar.

Prooedura volnică, absolutistică, a gu
vernului ungureso o dovedesce din nou 
oprirea conferenței proiectate a Românilor. Ro
mânii din Ardeal au voit adecă să-și pre- 
ciseze atitudinea față cu alegerile și pentru 
acest scop au convocat o oonferență la Si
biiu. Guvernul a oprit acâstă oonferență.

„Ce fel de alegeri pot se fiă acelea, 
unde alegătorii naționalităților n’au voiă 
nici măcar de-a se sfătui asupra tacticei 
electorale, ce au s’o ia? Guvernul ungureso 
pe de-o parte aruncă țerînă în ochii pre
ssei europene, în timp oe de altă parte re
voltă în contra sa naționalitățile, le provocă, 
pentru ca prin violență se le potă apăsa.

„In regatul român s’a sperat, că în 
urma visitei împăratului austriac, guvernul 
unguresc înoă va observa o atitudine mai 
blândă față ou Românii ardeleni. S’au înșelat.

„Gânditu-s’a ore guvernul ungureso, 
îo al oui folos sunt brutalitățile sale? — 
Ele nu sunt, deoât în folosul inimicilor 
monarohiei, de-o parte în folosul ireden- 
tiștilor români, de alta în folosul Kossu- 
th-iștilor, cari vor sâ rupă Ungaria de cătră 
Austria.

„Astfel judeoă străinătatea despre noi 
Până când corona va mai tolera înoă a- 
cestea ?“

Mișcări electorale.
Amănunte după foile ungurescl.

Passivitatea „partidei poporale* în 
Neutra. Comitetul central din Neutra al 
„partidei poporale* a dat un apel cătră 
alegătorii partidei diu acel comitat, în care 
le face cunosout, că „deâre-ce în oomita- 
tul Neutra sunt puși în afară de lege, de 
drept și de constituțiune toți aceia, cari nu-șl 
plică genunchii înaintea singur mântuitorului 
și de pâne dătătorului liberalism (??)... după 
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matură cugetare comitetul central a ajuus la 
convingerea, că va servi intereselor par
tidei, dâcă în astfel de împrejurări va 
păși pe terenul passivității". Toți alegă
torii partidei din acel comitat sunt conju
rați deci să nu ia parte la alegeri și să 
nu-șl dea votul lor niol unui candidat.

*
Un „Mesia al înfrățirei". In ceroul 

Ocnei a pășit ca candidat Alexiu Solymosi, 
membrul teatrului poporal din Budapesta. 
In vorbirea sa nu amintesce de politica 
de <ji. Spune însă, că el voesce să fiă. „re- 
presentantul înfrățirei româno-maghiare în par
lament'1. El, fiu de nobil maghiar, oare a 
supt laptele doicei române Todora Ciungan, 
și a orescut printre Români, îi cunâsce pe 
aoeștia, și soie, că poporul român e nobil de 
inimă și de suflet, pe oare trebue împăcat 
ou Maghiarul. Numai să se afle cine-va, 
care să împreune mânile dușmănite ; să fiă 
cine-va, oare să ounoscă sufletul, inima, 
bunătatea și cinstea celor certați. Și acesta 
va fi rolul, pe oare Solymosi îl va lua asu- 
pră-șl în parlamentul ungar. Decă îi va 
ajuta Dumnecjeu, atunol el va orea un 
„cerc de înfrățire româno-maghiară*. Va ave 
la început doi membri, apoi patru, deoe, 
o sută, o miiă, și, în fine, crede, că toți 
vor fi împreună. Acest „cerc de înfrățire 
româno-maghiară" îșl va înoepe activitatea 
eu aceea, că va înființa o oancelariă în 
Budapesta și alta în Ardeal. Căncelăriile 
acestea vor țină în evidență puterea de 
muncă a Românilor ardeleni, și vor mijloci, 
ca aoâsta să ia parte la întreprinderi mai 
mari din Ungaria.

*
In cercul Năseudului — după oum 

cjice cjiarul „Magyarorszăg* — sunt șanse să 
se faoă alegere unanimă, Candidatul Vala
hilor memorandiștl, care a pășit ou pro
gramul „partidului poporal", și pe oare nu 
l’a sprijinit nici vicarul din Năsăud și nici 
preoțimea, deja s’a retras; er retragerea 
guvernamentalului Csokăn Ianos se aștâptă 
cât mai curând, cu atât mai tare, deorece 
pe profesorul gimnasial de origine valahă 
nu-1 voiesce nimeni, așa, că Samuil Horo
witz jun. are partidul cel mai mare, și 
acesta, conohicjend din cele premise, va și 
fi ales. Și în astfel de locuri nu se află 
candidat oposițional.

*
Mobilisarea armatei pentru alegeri. 

Din Brun, Lemberg și Troppau a fost adus 
în Ungaria un regiment întreg pentru ale
geri. O telegramă din Teresianopol spune, 
că acolo au fost ohiămați la arme și os
tașii, oarl la 1 Ootomvre o. au fost liberați 
din serviciul militar. Acâsta implică în sine 
o vătămare a legei; dâoă Banfly a săvîrșit 
aoest lucru din propriul arbitriu, atunol — 
(jice „Alkotmany" — el nu mai pote să 
ooupe portofoliul ministerial. De oumva însă 
a luorat din ordinul Majestățiii Sale, aoâsta 
ar dovedi, că el din nou a informat fals 
corona.

Contele Zîchy erâșl despre națio
nalități.

Contele Ferdinand Zichy erăși 
a ținut o vorbire-program în Tyr- 
nau, în care privitor la naționalități 
a dis următdrele:

Și politica nostră față ou naționali
tățile o basăm pe principii oreștinesol, și 
iubirea deapropelui voim s’o estiudem și 
asupra naționalităților. Nu ținem cu aceia, 
cari voiesc să maghiariseze cu forța instruc
țiunea religiunei și amvonul biserioeso; 
cari voieso să oomunioe cu cetățenii numai 
într’o limbă lor ounosoută.

In anii din urmă am umblat mult 
printre popor, și am făcut esperiența tris
tă, că Slovacul vede în statul ungar și în 
funoționarl dwgmawz, și e da părere, oă in
teresele statului difer ou totul de in
teresele sale. Sărmanul slovac orede, oă 
față cu el e permis Bă se întreprindă ori 
ce, pănă când față cu elementul maghiar 
nu outâză a păși astfel. Nu vrâu să mă 
provoc la Neutra și Stomfa, oăcl ceea-ce 
s’a întâmplat acolo e montruos, și D-deu 
să ne ferâsoă de astfel de alegeri.

La alegerile munioipale ce se întâm
plă la oonscrierea voturilor? LuorurI în- 
grozitore, unde nu mai are loc dreptul, ci 
arbitriul și viclenia. Naționalitățile sunt 
despoiate da drepturile oetățenescl, der sunt 
îngrămădite ou îndatoririle cetățenesol.

Slovaoul învăță limba tuturor acelor 
țări, pe unde se învârte; învăță a vorbi 
cu Germanii și cu Amerioanii; învăță a 
vorbi și cu Maghiarul, numai să nu’l 
forțeze.

Maghiarul s’a făcut dușmanul naționa
lităților și nu le permite să fiă representate 
in parlament, unde s’ar pute sana atâtea 
neînțelegeri, și ar pută ajunge la o con
vingere mai bună.

Eu stimez limba slavă, și ea îșl are 
istoria ei, și ea are producte literare inte
resante. Iubirea de patriă esistă și la na
ționalități, căci dăoă n’ar fi buni patrioți, 
atunci n’ar trăi într’o ordine și liniște atât 
de esemplară.

_________ >
i

Doue voci maghiare despre atitu
dinea naționalităților la alegeri.

Piarul guvernamental „Pester 
Lloyd* și opoaiționalul „Egyetertes* se 
ocupă, în articole speciale, cu atitu
dinea naționalităților nemaghiare din 
Ungaria față cu alegerile. Se înțe
lege că numitele organe vorbesc din 
punctul lor de vedere, cu cunoscutul 
șovinism și cu cunoscuta patimă, ce 
le caracteriseză ; cu tbte acestea nu 
va fi neînteresant a studia mersul idei
lor sulevate în amintiții articoll, mai 
ales după ce amendouc cțiarele sunt 
organele cele mai de frunte ale res
pectivelor partide, în cari se oglin- 
deză vederile membrilor din parti
dul guvernamental și din cel kos- 
suthist.

„P. LI.* serie la loc de frunte 
între altele următbrele:

Intre aparințele, oarl vor însoți viito- 
rele alegeri pentru oameră fără îndoieJă se 
pot număra și aoelea, cari se refer la miș
carea între naționalități. Cât de mult s’a 
vorbit și soris în anii din urmă în Ungaria 
despre „resolvarea cestiunei naționalități
lor" ! pioând aoestea, nu voim nici decât 
să ne gândim la șoviniștii din amândouă ta
berele, dintre cari unii țin, că tdte naționa
litățile vor pută fi nimicite său maghiarisate. 
pănă când cei diamentral opuși afirmă, că 
disoompunerea statului ungar ar fi premisa 
esistenței asigurate a singuraticelor națio
nalități. Deâre-ce este evident, oă popore, 
cari au învățat a ceti, a serie, și — a face 
poesii, nu mai pot fi desnaționalisate ; și 
chiar așa de sigur e și faptul, că statul mi
lenar din valea Dunărei și a Tisei numai 
atunci pite esista și în al 20-lea secol, 
decă rămâne și mai departe în modul, în 
care l’a construit și întoomit înainte ou 30 
de ani cel mai puternic popor politic din 
acesta oomunitate.

Abstrăgând deci dela șovinștii de 
ambele părți, sunt o mulțime de metode, 
cari se recomandă pentru resolvarea oes- 
tiunei naționalităților. Astfel unii susțin, că 
amintita oestiune s’ar pute mai sigur re- 
solva prin întărirea și lățirea oonsoienței 
naționale maghiare ; alții, prin anumite re
forme în administrația și justițiă; alții în 
fine afirmă, oă totul e o oestiune de esis- 
tență cetățenescă și economioă a inteligen
ței, și ar trebui permisă desvoltarea posibilă 
oulturală națională și confesională.

Nu voim să întrăm prea adâno în 
acâstă discuțiă, căol resolvarea cestiunei 
naționalităților se va faoe probabil după 
1901, când totul va fi pregătit pentru ea ; 
voim astăzi să vorbim numai despre aceea, 
oă agitațiunile electorale de pănă aoum au 
dovedit deja îmbuourătdre apariții, oarl 
oestia naționalităților nu o presintă nici 
deoât în o lumină atât de amenințătore, în 
care pessimiștii o presintă. Cestiunea s’a 
pus la ordinea 4fl0i °a 0 neoesitate ar4ă- 
tore în forma unei devise în mijlooul mas- 
selor; cestiunea naționalităților s’a relevat 
de astă-dată numai în astfel de cerourl, 
oarl nu se pot împăca ou idea, sâu mai 
bine 4is cu faptul viu al statului maghiar, 

șl oarl niol nu se pot impretini ou acâstă 
ideiă.

Se soie din diferite resoluțiunl și ar
ticoll de jurnal, cari au apărut de ourând 
în foile oposiționale ale Sârbilor, Români
și ale Slovacilor, oă inteligența naționalită
ților ârășl a proclamat passivitatea ca prin- 
oipiu oonduoător în agitațiunile eleotorale. 
Pe lângă repetarea cunosoutelor gravâmine, 
alegătorii au fost admoniațl, că în fața 
„pretinsei" volnicii a guvernului și a orga
nelor sale, în fața „pretinsei" râvne de 
stăpânire a Maghiarilor, ar fi absolut za
darnic, ca naționalitățile să între în lupta 
eleotorală. Conform conoeptiunii politicieni
lor passiviștl ar fi cu neputință, oa națio 
nulitățile să ajungă în parlamentul viitor 
representate în conformitate cu cualitatea 
și cuantitatea lor. Credem, că guvernul 
precum și rassa stăpânitore trebue lăsată 
a-șl faoe în liniște trebile, pănă când sis
temul esistent se va nimioi de sine.

Și ce 4i° Iii acâsta alegătorii lor ? Din 
relatările de pănă aoum despre mișoările 
electorale resultă, oă o mult preponderantă 
parte a naționalităților perhoreschiăză pass-i 
vitatea și oă se vor presenta la urnă. Ur- 
medă de aoi, că ultraiștii și-au pierdut mult 
lăudata lor influință la conaționalii lor, dâr 
în deosebi la așa numitul „popor", la care 
ei ou predilecție se provooau ou ori-ce 
prilegiu. Astă41 Hurban, Poiit și Lucaoiu 
de geaba ar păși unde-va oa deputățl, căol 
cu greu ar obțină ver-un maudat. Astfel 
fără voie vine omul la ideia, oă iateligința 
oposițională a naționalităților s’a decis pen
tru passivitate numai din motivul, că se 
teme în cas de acțiune de surprindâtore 
naufragii.

Pasivitatea deci astădl nu se estinde 
asupra naționalităților întregi, asupra mas- 
selor celei mari de alegători, ci numai asu
pra așa numitelor cercuri inteligente, cari 
din dovedita lipsă de mandate vor să-și 
facă o virtute patriotică-naționaiă. In aoest 
vădit oontrast — dintre ultraiștii și massa 
alegătorilor — zace după părerea nâstră 
cel mai îmbucarător resultat al actualei mișcări 
electorale, oare fără îndoială oonține și ele
mente și condițiunl pentru resolvarea oes- 
tiunei naționale.

Deșertăciunea politioei de passivitate 
se man’festă prin faptul, că amintitele na
ționalități vor fi representate în parlamen
tul viitor in diferite partide. Majoritatea 
preponderantă a deputaților Români și 
Sârbi îșl vor afla probabil locuri în partidul 
liberal (!!).

Sub titlul „Motivele și scopul pa
sivității naționalităților* oposiționalul 
„Egyetertes* scrie pe scurt urmă- 
tbrele:

Amândouă partidele naționaliste săr- 
besul, partidul-Zastam și-Branik, au decla
rat, că la alegeri vor rămâne ou totul pa
sivi. Croații de asemenea au decretat pa
sivitatea, escepționând partidul poporal, 
și dâcă guvernul ar fi permis ținerea con- 
ferenței dela 2L e. și Românii ar fi enun- 
ciat pasivitatea.

Să nasoe acum întrebarea: oare e 
motivul acestei pasivități?

In ce privesce atitudinea Șerbilor, 
motivul pasivității lor e de a-se oăuta în ra
portul în care stau partidele serbescl din 
patriă față cu diferitele partide din Serbia. 
Abia s’au pornit mișoările electorale și 
partidul poporal îndată a înceroat să se 
apropriă mai ales de partidul-Branik. Ra
dicalilor din Belgrad însă nu le-a plăcut 
acesta, și mai ales choohetarea partidului- 
Branik și a lui Poiit ou NovakovicI, mi- 
nistrul-președinte sârbesc, și de aceea ra
dicalul Iovan Gyaja le-a dat sfat Sârbilor 
să se abțină dela alegeri.

Ce se ține de Români, deja cu oca- 
siunea adunărei „Asociațiunei transilvane* 
dela Lugoșiu stetea luorul așa, că dincooe 
de dealul Craiului, unde partidul lui Mo- 
cionyi e dominant, vor intra în acțiune pen
tru partidul poporal. De aceea a aooentuat 
Mocsonyi, că politica românescă trebue să 
fiă națională și creștină. Pofta acesta de-a 
intra în aoțiune nu s’a manifestat însă nu
mai în partidul lui Mocsonyi, ci și la ele
mentele mai tinere române, dintre cari au 

voit să pășâscă mulțl ou program guver
namental.

Deol lucrul începea a-se aloătui așa, 
că pasivitatea era în cădere, steaua lui 
Rațiu în apunere, și a lui Mooionyi în ri
dicare. Starea acesta însă nu li-a plăcut 
irredentișlilor din Bucurescl, oarl au deore- 
tat împăcarea lui Lticaoiu ou Rațiu-Coro- 
îanu și au recomandat oonvooarea unei 
oonferențe, în oare să se alâgă un comitet, 
din care să fiă esohișl Mooionyi și parti- 
sanii săi, și în care să se enunoiă pasivi
tatea, prin care să se abțină dela votare 
alegătorii de limbă română.

Un engles despre România.
ț)iarul „The Standard* organul 

Lordului Salisbury, vorbind de reia- 
țiunile politice dintre România și 
Austro-Ungaria face următorele re- 
flecsiuni fbrte importante:

România are să fiă o aliată valorosă 
pentru Austro-Ungaria, pentru-că ea oon- 
stitue cea mai puternică barieră în contra 
planului Rusiei de a stăpâni Europa și 
Asia, după ce Rusia va fi ooupat Constan- 
tinopolul și o mare parte a Imperiului 
Turcesc. Der pentru oa România să ră
mână în alianță cu Austria, acâsta trebue 
să-și urmeze politioa sa tradițională în 
BaloanI și să se jerăscă a fi adimenită de 
Rusia prin promisiuni, cari i-ar pune în 
vedere o împărțire a pră4ii.

Austria stă în fața alternativei: său 
face cu ajutorul României oposițiune Rusiei, 
său tratăză cu Rusia pe socotăla României, și 
contele Goluchowski va trebui în curând să 
se hotărasoă pentru una seu alta din aceste 
două direcții politice.

Posițiunea Europii în aoeste vremuri, 
când nici un bărbat de stat de importanță 
nu îndrăsnesce să sprijinâsoă imperiul tur- 
oeso, se asâmănă cu situația oare preceda 
împărțirea Poloniei în secolul trecut. Is
toricii relatâză, oă Impărătesa Maria Te- 
reeia plângea, oând avea să iscăiesoă 
prima împărțire a Poloniei, dâr ou tote 
acestea tot a iscălit. Astă4l seim, că Aus
tria avusese un tratat secret ou Rusia des
pre împărțirea Poloniei! Tot așa prima di- 
visiune a Turciei la 1878 a fost făcută în 
urma unui tratat seoret între Austria și 
Rusia. In acest tratat fusese stipulat, ca 
Austria să ocupe Bosnia și Herțegovina, 
er Rusia obținuse, sub anumite oondițiunl, 
să detașeze România, Muntenegru și Bul
garia de Turcia.

Prin urmare, decă e vorba aoum, ca 
să se faoă o a doua împărțire a Turciei, 
preludiul ei inevitabil trebue să fiă un tra
tat între Austria și Rusia, pentru-oă fără 
un asemenea tratat Rusia nu se pote 
avânta într’o întreprindere atât de peri- 
culosă.

Insă entusiasmu), ou oare împăratul 
a fost salutat în România va fi convins 
pe oontele Goluchowski, că imperiul aus- 
tro-ungar nu are nevoie a-și aranja viito
rul într’un tratat, câtă vreme esistă o p - 
ternică armată românăscă, oare pote să 
ajute imperiul austro-ungar a apăra cea 
mai favorabilă posițiune îu aceste regiuni.

— 16 (28) Ootomvre.

Mesagiu! M. S. Regelui Carol pentru 
deschiderea sesiunei de tomnă a Sântului 
Sinod, publioat în „Monitorul oficial" din 
Bucuresol sună astfel: „Prea SânțițI Pă
rinți ! Sântul Sinod al Sântei Biserici au
tocefale ortodoxe române, fiind convocat 
prin decretul Nostru cu Nr. 3916 în se
siune ordinară de tomnă pentru 4’na de 
12 Ootomvre v. c. conform art. 13 din le
gea pentru alegerea Metropoliților și Epis- 
copilor eparohioțl, oum și a oonstituirei 
Sântului Sinod al Sântei Biserici autoce
fale ortodoxe române; Eu declar deschisă 
sesiunea acestui Sânt Sinod. Dat în cas
telul Peleș, la 12 Ootomvre 1896. Carol*

—o—
La căsetoria prințului de Neapol. Am

basadorii Austro-Ungariei și Germaniei pre- 
deteră în 25 c. regelui Umberto și princi
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pelui moștenitor italian felicitările Suvera
nilor lor. Sâra corpul diplomatic fu primit 
de Regele și Regina. ț)iarul rusâso „No- 
woje Wremja“ salută cu bucuriă intrarea 
princesei slave în familia regelă italiană și 
•cjice, că moștenitorul de tron italian e un 
■bun și adevărat prietin al Rusiei.

Regina Victoria a Angliei sufere de 
mai mult timp de o bolă la oohi, care se 
^ice, că aoum a devenit inourabilă. Foile 
englese incârcă să desmintă faimele lățite, 
despre acâstă bo ă, dâr după cum se asi
gură din loourl competente, sărmana re
gină e amenințată cu orbire totală.

— o —
Concertul Vasiliu amânat. Suntem ru

gați a anunța, oă concertul d-lui Vasiliu și 
soți, ce era să se dea mâne, Joi, în sala 
„Otelului central Nr. I“, s'a amânai pe Vi
neri, din oausă, oă Joi sala va fi ocupată 
de-o adunare electorală săsâsoă. Atragem 
deci din nou atențiunea publicului asupra 
oonoertului d-lui Vasiliu și soți, ce se va 
da Vineri sera tot în sala otelului central 
Nr. I.

—o—
Paul Armând Challemel-Lacour, cu

noscutul politician și scriitor francos, a ră
posat alaltăerl în Paris. Prin anii 1840—60 
Lacour a ocupat diferite posturi de pro
fesor la scolele înalte din Pau. Zurich etc. 
apoi colabora la cele mai de frunte cjiare 
francese. La 1870 fu numit prefect, âr la 
1876 ministru de esterne. In fine Challemel- 
Lacour ooupase postul înalt de președinte 
al senatului. Are o mulțime de scrieri po
litice, teatrale și literare.

Apel câtrâ publicul român.
Etă apelul societății „Petru 

Maior" din Budapesta, despre care 
am amintit erî și pe care 1 recoman
dăm atențiunei binevoitore a publi
cului român :

Budapesta, 21 Octomvre n. 1896,
Fiă-oare Român, a oărui inimă se în- 

suflețesce pentru limba și cultura română, 
a fost atins de durere aucjind, că societa
tea „Petru Maior“ e suspendată sub pre
text, că s’ar ooupa ou politioa.

Luni întregi a durat învestigațiunea și atât 
fostul președinte, cât și comitetul sooietății 
cu consoiință curată au înlesnit aoâstă în- 
vestigațiune fiind oonvinșl, oă sooietatea 
„Petru Maior11 nu s’a abătut de loc dela 
chiămarea sa oulturală, și că în urma in- 
vestigațiunilor va avă ârășl să reînvie și 
să-și reia activitatea sa salutară spre fruo- 
tifioarea comorii nâstre cele mai sfinte : „a 
limbei și a eulturei române*.

Spre bucuria tuturor Românilor de 
bine suntem în prea plăcuta posițiă de-a 
da de scire, că acâstă firmă a nâstră con
vingere a fost adevărată și precum este 
deja cunoscut publicului român. înaltul 
ministeriu de interne al Ungariei a încu
viințat continuarea activității nâstre, și noi 
într’un număr mai mare, deoât ori-când, 
grupându-ne sub stindardul cel sfânt al oul- 
turei române ne-am reconstituit sooietatea 
„Petru Maior“ din Budapesta, hotărîțl fiind 
a faoe tot posibilul, ca activitatea nâstră 
să fiă dâmnă de nemuritorul istorio, al că
rui nume este devisa și mândria nâstră.

On. publio român soiind biue însem
nătatea și misiunea sooietății nostre, n’ahesi- 
tat niol-oând a ne da suoursul său moral și 
material, încât sooietatea „Petru Maior11 
numără între membrii săi onorari și ajută
tori pe oei mai iluștri bărbați de pe teri
toriul coronei sfântului Ștefan.

Și aoest suours moral și material este 
acuma, oe noi tinerii universitari din Buda
pesta cerem ou insistență dela fiă-oare Ro
mân, și ou atât mai vârtos acum, că reîn
viind societatea e în interesul oulturei ro
mâne generale să fiă pusă în splendorea sa 
veche, și provăcjută cu tote oele necesare 
spre ajungerea scopului său sublim. Sun
tem mândri, că sooietatea română a stat 
tot-deuna pe lângă noi și sperăm firm și 
hotărît, oă atât singuraticii, cât și institu
tele române ne vor sprigini în viitor.

Tot-odată provocăm pe acei tineri, 

cari înoă nu s’au înscris de membri, oa lă
sând la o parte orl-oe preooupațiune să se 
alăture rondurilor nâstre deja organisate și 
însuflețite pentru tot, oe este românesc.

Rugăm cu insistență pe aoei On. 
domni, oarl în anul treout au primit dela 
societatea „Petru Maior11 câle de colectă, 
și eventual au și făcut colecte pentru noi, 
oa să ne trimită banii incurși alăturând lis
tele de colectă, în termin de 14 cjil®.

Inoă-odată ne adresăm oătră sooieta
tea română, oa și în viitor să ne sprigi- 
nâscă ou atâta bunăvoință, oa și în treout, 
și promite, că nisuința nâstră principală va 
fi: a corespunde atât misiunei nostre salutare 
cât și încrederii On. public român.

Epistolele sunt a se adresa sooietății 
„Petru Maior11 (Molnâr utcza 20 If em. 10).

Radu Cunnriu, Cornel Pincu,
președinte secretar.

Corespondența „Gazetei Trans.“
Cercul Branului, Octomvre 1896.

Stimate D-le Redactor! In Nr. 225 
al „Gazetei Trans. “ onorațiorul „Dixi11 află 
de bine a trage la răspundere comitetul 
despărțământului dela Zârnesol al Asooia- 
țiunei în genere, nereounoscendu-i aprâpe 
nici o activitate și făcând ohiar propunerea, 
de-a se retrage, lăsând looul altor persons 
mai oompetente.

Eu cred, că ace'a, pe oarl îi privesoe 
în primul loo cestiuaea, vor răspunde la 
tote acestea. Din parte-mi aflu însă, că 
conolusiunile ce le trage d-1 „Dixi“ din co
respondența mea sunt neîntemeiate.

Ce privesoe aotivitatea despărțămân
tului în general, e neooreot oa d-1 „Dixi“ 
să pună negligența totalității în saroina 
direotorului și a comitetului, oare singur 
de sine în adevăr niol nu pote desvolta o 
deosebită activitate. Dâoă d-1 „Dixi“ ar fi 
spicuit câtuși de puțin în activitatea gene
rală a despărțământului, ar fi aflat, oă la 
adunările din Zârnescl, VlădenI și Tohanul 
vechifi despărțământul a dat probe frumâse 
de activitate, âr directorul său atât ou cu
vântul, cât și cu fapta a lucrat pentru reu
șita aoelor adunări. Că în Bran suooesul nu 
a fost după așteptare, asta nu se pote 
atribui niol președintelui, nici comitetului, 
oi singur membrilor brănenl, cari, durere, 
n’au stăruit aprâpe de loo pentru reușita 
adunărei.

Și nici că se pote ascunde cineva 
după spatele comitetului și diractorului său, 
pentru faptul, oă poporul nu arată interes 
față ou adunările despărțămintelor, când 
conducătorii, oarl stau în nemijlooită apro
piere cu poporanii, la astfel de ocasiunl îi 
lasă nepregătiți și nu le esoită dorul de 
cultură. Dâoă d-1 „Dixi“ și-ar fi espeotorat 
ideile în aoest sens, mânecând din aoest 
principiu, eu eram cel dintâiă, oare sub
scriem ou amândouă manile corespondența 
sa, și atunci lovia cuiul în oap. Altoum, 
indignarea densului este neîntemeiată, și 
nioi-deoât nu-1 pote cuprinde mirarea, că 
directorul despărțământului s’a esprimat așa 
preoum s’a esprimat; de nu cumva scâstă 
jignire l’a cuprins fiind însu-șl Brănen.

Un esemplu, d-le Dixi! Directorul și 
oomitetul a trimis provocări de-a se face 
colecte pentru scopurile bine pricepute ale 
Despărțământului în tote comunele. La adu
narea ținută în Bran s'au presentat numai 
doue liste din Zâmesol și Tohanul-veohiO 
ou sume destul de frumușele. Ce s’a ooleo- 
tat însă în oelelalte comune? Ce au făout 
cele șepte comune brănene, cari trebuiau 
să esceleze prin tributul lor? Unde este 
interesul inteligenței atât de numărâse, oa 
și oare numai Branul posede? Și aci nu
mai directorul cu comitetul despărț^mântu 
lui pârtă vina? Hio salta, d-le Dixi, și 
atunci ești prietinul meu, de cumva nu 
ești prea sus, se nu te pot ajunge. Eră, 
privind răul la propria rădăcină, situația 
se sohimbă. Apoi a ascrie negligența unei 
totalități în sarcina direotorului și a comi
tetului său, e ceva prea risoat; a o face 
înoă în publio fără de-a avâ informațiunl 
esacte, e și de tot neooreot.

„Trebue să fim sinoerl și fără frică 
să desvălim relele sooietății nostre, dâcă

voim să dăm înainte11. Eu înoă sunt de 
aceeași părere și mă așteptam la asemenea 
desvălirl chiar ou risioul de a fi urgisit. 
Dâr d-1 „Dixi“ e mai lax în idei, dânsul 
vrâ alt-ceva, nu-i plaoe directorul și oomi
tetul, deol: „Omenii cari stau în fruntea 
despărțământului nostru, ori oă nu sunt 
oapabill de oonduoere (onâre escepțiunilor), 
ori sunt prea ooupațl în alte direcțiuni, ori 
nepăsători11, deol jos cu ei! Prea e trasă 
de păr aoâstă oonolusiune a d-lui „Dixi“. 
Decă recetei d-sale i-am face numai o mică 
operațiă, situația s’ar schimba ou totul. De 
esemplu să : „Omenii cari stau în
fruntea (poporului) nostru, ori oă nu sunt 
capabili de oonduoere (onore escepțiunilor), 
ori sunt prea ooupațl în alte direoțiunl, 
ori nepăsători11, deol — jos cu ei! Ei bine, 
acum pe oine să lași și pe oine să pui, d-le 
„Dixiu ? Oăol după o judecată drâptă pu
țini sunt, cari luoră cu râvnă și iubire pen
tru progresul și înaintarea poporului, âr 
din acei puțini cari sunt, s’a reorutat co
mitetul.

Stimate D-le „Dixiu, să lăsăm măgu
lirile egoistice la o parte, să luorăm din 
răsputeri la cultivarea poporului nostru, 
luminându-1 acasă, în biserică și în tot lo
oul asupra intereselor sale. E timpul su
prem de muncă, oăol dilni® ne poticnim în 
slăbiciunea neorientărei nostre. Cel ce are 
cinol talanți, împrăștie lumina și miloste
nia cu prisosință fără a se uita înapoi, 
dâcă lumea îl urmăresoe cu laude ori nu. 
Cel ce ia, dâe din prisosul său atât, cât 
crede oă este mântuit de judecata drâptă 
a consciinței. 8ă nu-șl măsdre prisosul ou 
banii văduvei, care dă ou inimă curată din 
lipsa sa. înțeleptul oa și bogatul una să 
cugete, a fi folositori binelui de obște ou 
totă rîvna apostolică de oare e invrednioit, 
și atunci, d-le „Dixi“, n’ai ce alege între 
conducători și conduși. Atunci conduoerea 
n’ar fi o speculă de mândriă, cum vrâi să 
o presențl fără destulă orientare, oi o da- 
torință, care se impune de sine, ou mo
destia celui mai demn.

In sensul acesta n’am avâ de a ne 
imputa nimic; ci toți am fi mândri de suc
cesele despărțământului II al Asooiațiunei 
trans., dând resultate uimitore pe tâte te- 
renele de viâță. Sub impresiunile aceste nu 
m’am simțit de loo oompetent a trage la 
răspundere pentru presupuse întrelăsărl pe 
un oomitet și pe directorul său, când bine 
este soiut, că directorul este unul dintre 
ctei mai activi și vredniol membrii, neoru- 
țând niol timpul, nici spesele peutru înflo
rirea și representarea despărțământului la 
tote ocasiunile, âr comitetul nu a prege
tat sub nici o împrejurare a-șl da obolul 
său spiritual și material, numai ea despăr
țământul să înflorâscă. Ce privesoe biblio
tecile poporale, ne vom întâlni, d-le „Dixi“, 
cu o propunere faptică la altă adunare, și 
atunol; se va vedâ, oare cât simte, și de 
fapt, cât dă până atunci: la revedere !

T. d. C-

Arestările dela Ismail.
Privitor la arestarea d-lor Saligny, 

Popovicl și Cordea de oătră autoritățile ru- 
sescl din Ismail — arestări despre cari făou- 
serăm amintire Vinerea și Sâmbăta trecută 
— „Timpul* publioă următârea relația, des
pre care cj10®> 081 0 autentioă și esaotă:

„D-nii Saligny, Popovicl și Cordea 
veneau dela Vîloov pe Dunăre în sus în 
spre satul Pardina, de pe țărmul român, 
unde aveau de gând să poposâsoă pentru 
a lua dejunul. Mașinăria șalupei „VMZftti'wZ11 
—- proprietate a Regiei monopolurilor — 
fiind stricată, din care oausă nu mai putâ 
înainta, comandantul șalupei a fost nevoit 
să oprâsoă vasul pe loo, și anume între 
țărmul rusăso și un ostrov, aparținător Ru
siei. Stând în loo — oăol de altfel s’a 
mai întâmplat să trâoă vase românescl 
printre ostrovul și țărmul rusesc, fiind 
tot-dâuna salutat stâgul român de oătră 
pichete, — șalupa a fost cuprinsă de sol
dați, oarl au condus echipagiul la. primul 
pichet.

„Aoâsta s’a întâmplat Sâmbătă di- 
minâța, pe la orele 11.

„Dela pichet, supușii români au fost 

oondușl la un alt cordon militar, și abia 
Dumineoă sâra au fost transportați la Is
mail. In timpul pănă au fost aduși aiol, 
adeoă timp de 26 de ore, petrecute într’o 
oasarmă, d-nii Saligny, M. Popoviol și Cor
dea au fost tratați ou oea mai rusâsoă 
lipsă de mâncare.

„La Ismail, polcovnicul le-a făout ou- 
nosout, oă sunt arestați pentru oăloare de 
teritoriQ și pentru,., furtul unei bărci.

„Dâr âtă, care este istoria bărcii: 
Soldații ruși, după oe au condus de pe 
șalupă tot eohipagiul afară de mașinist și 
două sentinele, au legat barca lor de șa
lupă — și de aici furtul. Nu e vorbă, în 
cele din urmă însu-șl poloovnioul văcjuse, 
că al doilea motiv de arestare e așa de 
ridiool, încât folosindu-1 pentru a vexa pe 
supușii români risca să piârcjă ooasia de-a 
fi înaintat general.

„In genere, autoritățile rusesol convin- 
gendu-se, că arestarea funcționarilor ro
mâni le face de rîs, i-au pus Luni sâra, 
la 10 ore, în libertate după intervenirea 
d-lui O. Cogălnioeanu, consulul român la 
Ismail. Ast-fel, d-nii Saligny și M. Po
poviol, cari trebuiau să sosâsoă în capitală 
Dumineoă, au sosit abia Marți diminâță.

Toi®» part, ale „te. w
Panciova, 28 Octomvre. Românii 

și Serbii din cercul Panciovei observă 
pasivitatea într’un mod lăudabil. La 
alegerea de ac|i ne-am convins, că 
omenii încep mereuț a se deștepta ei 
de ei.

Oradea-mare, 28 Octomvre. E si
gur, că apostatul vicar Goldiș are 
se fiă ales în cercul Ceicii prin acla- 
mațiune, de6re-ce contra-candidatul 
seu, armeanul Bandi, ji-o retras can
didatura în momentul ultim, sigur, fiind 
bine plătit.

ULTIME SOIRI
Viena. 27 Octomvre. In aduna

rea de alegători, ce s'a ținut erî, 
s’a făcut o desbinare definitivă între 
cei 11 consilieri comunali germani-na- 
ționall. Dr. Lueger critică aspru pur
tarea seceoniștilor, a căror procedare 
păte să devină pentru cestiunea anti
semită forte stricăciosă.

Viena, 27 Octomvre. „Deutsches 
Volksblatt11, care cu mare interes 
urmăresoe escesele la alegerile din 
Ungaria, constată, pănă acuma ca 
jertfe: 19 morți și 75 greu răniți.

Paris, 27 Octomvre. In Pyărus 
a sosit o flotă englesă constătătbre 
din 9 vapore de resbel.

Budapesta, 28 Octomvre. Astacji 
s’a făcut 350 de alegeri. Cel puțin 
în 230 locuri vor învinge guvernamentalii.

NECROLOG. Membrii corului pro
fesoral dela gimnasinl super, fundațional 
din Năsăud pătrunși de durere, anunță tre
cerea din viâță a iubitului lor coleg de o- 
diniâră Dr. Artemiu P. Alexi, profesor în 
retragere, întâmplată la 15 Octomvre st. n. 
1896 în aJ 49-lea an al vieței, după 21 ani 
de activitate ca profesor și după 2 ani de 
retragere.

înmormântarea s’a făout în 17 Oo- 
tomvre st. n. 1896 la 1 âră p. m. în cimi- 
terul gr. cat. din Rebrișora.

*
Subsorișii în numele lor și al tuturor 

consingenilor, cu inima înfrântă de durere 
anunță, ca neuitatul soț, părinte, frate, un- 
ohiu și consingean loan Petricaș, funcționar 
de Tribunal în pens, advocat și translator 
la Tribunalul reg. din Turda, după un morb 
scurt și greu și-a dat nobilul său suflet în 
mânile Creatorului în 26. 1. o. la 5 ore di- 
m>nâța în anul 61 al etăței, și 21 a ferioi- 
ței sale căsătorii.

Fiă-le țârîna ușâră și memoria neui
tată !

Jubileul de 300 de ani al cartofilor'
Tocmai aoum sunt 300 de ani dacând au
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fost aduși cartofii în Europa. Este luoru 
curios, că jubileul cartofilor numai în Ir
landa se serbdză 6r la finea lunei Novem
bre se va țind un mare congres în Du
blin împreunat cu o exposițiă de cartofi.

Literatură.
In tipografia „Gutenberg" din Bucu- 

resol (Strada Ddmnei 20) a apărut: Ficțiune, 
imagine și comparațiune, studiu compa
rativ de literatură poetioă, de Vasile D. 
Păun. In partea din urmă a opului se află 
o drăgălașe poveste practică întitulată Si
hastrul, sorisă de aoelașl autor. Un esem- 
plar, tipărit pe hârtiă de lux și fdrte es
tetic, costă 2 lei.

*
Aforisme, cugetări și reflesiuni, în 

imba română și germână, de M. de T. (Mi
hail cavaler de Trapșa). Acdstă lucrare 
forte interesantă originală s’a aflat în ma
nuscriptele mult regretatului general Trap<a, 
care a dispus, ca sâ se tipărdsoă și să se 
vendă în soop de binefacere cu prețul nu
mai de 50 or. Cartea este tipărită în Timi- 
șora, tipografia Uhrmann, pe hârtiă ele
gantă și cuprinde 112 pag. 8°.

Aoestă oarte se află de vencjare nu
mai la Librăria Diecesană în Caransebeș.

Cursul la bursa din Viena.
Din 27 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.40
Renta de cordne ung. 4% . • • 99.05
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/o • 122.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 100.90

Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - I 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.30
Imprum. ung. ou premii .... 155,50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50 
Renta de hârtie austr. . .' . . 10105
Renta de argint austr.......................... 101.15
Renta de aur austr........................  121.85
LosurI din 1860 ......................... 144 50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 938— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 406.25 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 368.— 
NapoleondorI.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.771/2
London vista....................................119.85
Paris vista.................................. 47.5g
Rente de cordne austr. 4%. . . 101 20
Note italiene.................................. 44.42’/2

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiauu,
Redactor responsabil Gregoriu wtaîor.

Ball-Seidenstoflfe 35 kr.
bis fi. 14-65 p. Hîeter — foroie sebwarze, 
weisse uitb i’ftriiige Henneberg-Seide 
con 35 kr. bis ii. 14.G5 p. OTetcr — glatt, 
gcftreift, farrirt, gcmuftert, Datnafte etc. (ca. 2^0 
oerfd;. (Qual. unt 2000 oerfd). ^arben, Deffins 
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. Ifiufter um= 
gelțcnb. Doppeltes Sriefporto itad) ber Sdjtveij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg,
875. (K. u. K. Hoflief,) Ziirieli. 4.

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Ootomvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.51 
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48

Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53 
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. — 
Mărol germane Cump. —.— Vend. — 
Lire turoescl Cump. —.— Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Subscrisa are ondrea a face cu
noscut On. Public, că cu înce
pere dela l-a Xoemvre pri- 
mesce abonamente pentru 
COSt (de dus acasă).

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

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

Cu totă stima

1093,3-3. Friderike Lauritsch.

CONCURS.
Pentru prăvălia din Sibiiu a so

cietății comerciale în înființare „Con- 
cordia“, care se va deschide la 1 
Ianuarie 1897 eventual și mai cu
rând, se caută un

Conducători
Doritorii de a ocupa acest post 

au să probeze prin documente cua- 

lificațiunea și aptitudinea lor în tdte 
afacerile comerciale.

Ofertele provetțute cu documen
tele necesare sunt a se înainta la co
mitetul executiv al fondatorilor „Con
cordiei" sub adresa Institutului „Al
bina" în Sibiiu pănă cel mult în 15 
Novembre st. n, 1896.

La provocare va ave a se pre- 
senta aspirantul și îa persdnă.
Din ședința fondatorilor „ Concordiei11 ți

nută în Sibiiu la 19 Octomvre 1896.
loan Hannia, Dominic Rațiu, 

președinte. 3—3 notar.

Strămutare de local
Aducem la cunosciința onora

tului public, că vechiul nostru C0- 
merciu de bumbăcării și alte mărfuri, 
fundat în 1846, Fain strămutat 
din Târgul Inului, unde a fost 
pănă acum, în Tergul botelor 
Nr. $2, sub localul Filialei „Al
binei.

Brașov, Octomvre 1896.

I. TECLU și FIU.

MF Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 
a 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

ZLHersTjil trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Oct. 8896.

Budapesta- Predeal
Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Tren 
de

TrenTren
mixt, persdn. aooel-

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

Tren 
accel.

Tren 
accel.

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
534
6.12
6.41
7.16
8.-

Thb
4.40
5.10

12.00

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

5.10
8.00

8.05
5.45
9.02

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

5 55

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

HO8.

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40» 2.17
9.09 2.52

10 40
11.25
11.49
11.59
12.29
12.55

1.30
2.08
2.27
3.11
3.31
3.46
4.08
4 45
5 27
6 12
7.50
8 37
9.07
9.40

10.25
11—
12.26

1 11
8 30

4 45
CT
6.08
6.19
6.57
7.30

6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.381

9.09

I,

Y
80S. |

Pl- |

Mezd-Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Aiud
Tei ti ș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

țpl.
ISO8.

A

jpl.
isos.
A

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
Lo

ir. expr.
-p

O L. We-o'g
_ _ _ w

3.36
3.18

2.48

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.121
12.26'
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3 01
3.31
9.30j

Gopșa-mioă
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișdra . 
Hașfalâu . 
Homorod .
Agoștoufalva 
Apața . .
Feldiora

SpL } Bra?ov •

l
sos.

Timiș . .
Predeal.
Bucuresol .

jpl.
Isos.
A1
pl.

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

1111

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
1045

9.23
8.49

8.23
8.06

Cwcerdea — Oțorlieiu — Regli.-săsese

Tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân.

Tren 
de 

persân

2.30 8.10 3.11 10.59 pl.
3 19 8.51 3.52 11.40
412 9.37 4.37 12.26
5,12 10.27 5.26 1.14 sos.
5.40 10.42 5.36 pl.
7.14 12.16 7.14 4 80S.

Cucerdea .
Ludoș . . 
Cipău . .

} Oșorhei .

Regh.-săs..
Notă: Orele însemnate în stânga 

însemneză drele de nopte.

sos.

(pl-
• ISOS. 1 
. pl.

stațiunilor

Trenu 
de 

persân.

7.45
7.02
6.28
5.34

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pera.

4.95
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

5.20
4.14
3.32

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
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
8.01
3.15

Tren 
de

persân.

i Ghiriș
~ Turda

Copșa-mică — Sibiiu — Avrig — Făgăraș

7 33
7.53

10.21
10.41

10.30
10.10

3.20
3.00

5—
5-20

5.05
4.45

9.12
8.52

tren 
de 

persân.

tron 
de 

person.

11—
11.20

tren 
de 

persân.

tren 
de 

persân.

Tren 
mixt

tren 
de 

persân.

tren 
mixt

tren 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persân

tren 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19

4 45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

tren
mixt

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtă

8.35
10.28

11.55
1.25
1.48

3 13;
3 39

pl. Copșa mică .
Ocna . . .

80S.

sos. 1
ol. / Sibiiu . . .

(pl.
1 80S.

Avrig . . .
80S. Făgăraș . . p].

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57
ă> a3
* U

®
03 O

s i>

6.25
5.07
4.40

12.35
11.01
10.30
8,57
7.16
4.30

S'î m e r 1 a (Piski) — H u n e d ® i* a

11.35
11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

tren
mixt

trenu 
mixtu

tren 
mixt

tren
mixt

4.55
6.36

trenu 
mixtu

Brașov 
Zernești

trenii 
mixtu

4.50
4.34
4.10

J Simeria.........................
Cerna.............................

A
i

Y
Hunedora .................... l

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

ști
trenu 
mixtu

trenu 
mixt ii

trenu 
mixtu

7.44
6.20

1.29
12.05

Trenu 
de 

persân.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

sunt a se ceti

Trenu 
de 

persân.

Trenu

12.42
9.59

11.01
9.54 

"9.35
8:05

i n t ir i ț a
4—
5 03

= 9.10
310.28

4.20
5.35 T UIureș-Ludoș ....

Z a u............................. 6 6.46
5.49

7.21
6.24

Sum
f

V
iner 

circu

6 48 £12 41 <S o Țagv-Budatelio . . . = 4.50 9.4q7 38 » 1.54 if H St. Mihaiu de câmpie . a 3 44 8.4618 33 t 3.02 3 a Lechința........................ 2.48 7.43
9 07 g 341 •z § Ș.-Măghiâroș .... ro

i
aî 2.01 6.52

9.59 » 4 55 Y Bistrița........................ U a 1.16 5 56
A r a <i — T i m i ș 6 i> a

6.20 11.25 5. Arad ........................ 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga........................ 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 e Timișora.................... 8.20 2— 9.10

12.47 12 27 5 10 nr Seghedin........................ Y 6 05 2 30 10 05 2.15
S i I» i î ai — i isn Î! die Sighișora— Odorheiu-săeuesc.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtă

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

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

6.57
6.36

9.20
9.07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48

1.59

Sighișora . 
Hașfaleu . 
Odorheiu-secuesc.l

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

8.31
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl ou linii mai negre

T

J
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Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


