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Catolicii unguri și naționalitățile.
Congrese peste congrese. După 

dascălii „liberali41 dela scblele de 
stat, cari suflă în cornul guvernului, 
s’au întrunit în Budapesta dascălii 
dela șcblele catolice unguresc!, car! 
stau sub protectoratul episcopatului 
catolic.

Alaltăeri s’a ținut mare ședință 
a primului congres al învățătorilor 
catolici, care s’a inaugurat sub pa- 
tronagiul episcopatului catolic. Des- 
chiderei congresului i-a premers sfin
țirea noului steag milenar al dăscă- 
limei catolice, la care a luat parte 
și ministrul de instrucțiune Wlassics, 
care bătend la rendul.seu un cuiii 
în steag, <jise, că „cea mai mare 
putere a statului este adevărata reli- 
giositate44.

Acăstă sentință corSspunde și 
vederilor esprimate în ședința con
gresului, dăr se vede, că membrii 
lui n’au încredere în direcția, prin 
care guvernul vre se asigure acți sta
tului ac6stă putere a religiosității, 
căci discursurile, ce s’au ținut, sunt 
pătrunse de spiritul de luptă în con

tra curentului' de față, „când cul
tura merge braț la braț cu ireligio- 
sitatea44.

Nu voim înse se ne ocupăm de 
acbstă parte a nisuințelor dăscălimei 
catolice maghiare, ci ceea ce ne in- 
teresâză pe noi este oposițiunea ho- 
tărîtă, ce-o făcură ei deja în prima 
întrunire tendințelor guvernului un
guresc, de-a preface scolele confe
sionale în scdle de stat. Ei 4i°> că 
scopul nisuințelor acestora în împre
jurările de față nu pote fi altul, de
cât a delătura din scble crescerea 
religiosă.

Acesta vrb s’o împedece dăscă- 
limea catolică pănă atunci, pănă 
când statul nu va da garanță, că 
elevii scolelor de stat vor fi crescuți 
în direcțiă religibsă.

Intr’o vorbire lungă și mult 
aplaudată, canonicul Fr. Komlossy, 
inspector superior școlar confesional 
al diecesei Strigoniului, a variat tema 
de mai sus și a declarat, că cato
licii nu pot nici decum comsimți la 
prefacerea șcblelor în șcble de stat, 
de6re-ce ei consideră școla ca „an- 
nexum eclesiae11.

In meetingurile poporale, ce le-a ți
nut pănă acum și între oarl culmea a for- 
mat’o cunoscutul meeting împreunat cu pă- 
ruell strajnioe dela Budapesta, Ugron nu 
spusese înoă, oe înțelege el sub sufragiu 
universal. Numai mai târcjiu au aflat socia
liștii, oă esercitarea dreptului universal de 
alegere Ugron o condiționeză dela cunos- 
ere a scrierei și a cetirei.

Se ’nțelege, sub scriere și cetire 
Ugron înțelege sorierea și cetirea in limba
maghiară. Va să cjioă, după programul lui, 
numai aceia s’ar pută bucura de drept elec
toral, cari au învățat în scole unguresol. 
Ajunși pănă aoi, de sigur ei ar trece un 
pas și mai departe și ar cfioe, oă numai 
acei cetățeni pot usa de drept electoral, 
cari sunt orescuțl în spirit național un- 
gureso.

Cu alte ouvinte, Ugron și partida sa 
ar voi să faoă din cel mai fundamental 
drept constituțional un mijloc de maghia
risare, reducând pe cetățenii nemaghiari ai 
statului la adevărate parii. De aci se și es- 
plioă împrejurarea, oă Ugron a putut în 
timp scurt să găsâscă pentru programul său 
așa teren larg printre Maghiari. Nu era 
adecă vorba de 6re-oarl principii de drep
tate și umanitate, după oum voia Ugron 
să presente luorul înaintea lumei neorien
tate, oi fondul întregei lui acțiuni era de-un 
oaraoter egoist, propriu șoviniștilor ma- 
gharl.

Der porniri de felul acesta nu se 
uniau ou principiile mișcărilor socialiste, 
orl-cât de radioal ar fi și orl-oât de ab
dominale s’ar păre, sunt totuși superidre 
vederilor înguste și pline de egoism ale 
unui Ugron și soții săi. Ei vor un sufra
giu universal, în sensul ca fiă-oare bărbat 
și fiă-oare femeiă, care a împlinit 21 de 
ani, să se pătă buoura de drept electoral 
activ și pasiv. Acesta este un punct prin
cipal al programului lor și de nenumărate- 
orl l’au aooentuat în tote adunările socia
liste. Acâsta o soie Ugron forte bine și, 
dâcă n’ar fi âmblat ou mâța ’n sac, ar fi 
căutat chiar dela început să se lămureseă 
ou sooialiștii.

Der Ugron a voit să-i tragă pe sforă 
pe sooialiștl, — lucru oe însă nu i-a suc
ces. Observând aceștia planurile lui, i-au 
întors spatele și astăcjl îi sunt oei mai de-

Caracteristic este înse și de 
mare interes pentru noi, cum a cău
tat acest canonic ungur se dove- 
descă, că nu este nici o causă pen
tru prefacerea șcâlelor confesionale 
catolice în șcdle de stat nici din 
punctul de vedere patriotic.

„La catolici44, cbae între altele 
Komlossy, „nu esistă naționalitate. 
Ce este catolic în Ungaria trebue se fiă 
maghiar, de aceea e forte ti ist, că de 
esemplu atunci, când e vorba de 
regularisirea naționalităților, deși 
loviturile sunt îndreptate contra al
tora, trebue se ne văetăm noi, pen- 
tru-că indirect totuși pe noi ne lo
vesc44.

Ceea ce bate la ochi în aceste 
cuvinte este împrejurarea, că prela
tul catolic admite indirect, că din 
punct de vedere patriotic pote se 
fiă justificată, de pildă, prefacerea 
în scdle de stat a scblelor confesio
nale nemaghiare.

Mai bine neclarifică în privința 
acâsta 4iarul catolic „Alkotmâny44, 
care vorbind despre congresul din 
cestiuue d,ice:

„Nu la prefacerea scolelor ca
tolice în scble de stat se se gândescă 
guvernul, ci se transforme în scble 
de stat scolele acelor confesiuni, 
cari sunt dușmanii ideei de stat și ai iu- 
birei de patriă și pe al căror dra
pel este inscrisă ca devisă trăda
rea de patriă44.

Va se di că catolicii unguri ne 
dau pe noi, Nemaghiarii, legați în 
mânile lui Wlassics, se facă cu noi 
ce va vre, numai scolele lor se și-le 
salveze.

Acesta este fbrte semnificativ 
tocmai acum, în prăjma campaniei 
electorale, când agitatorii partidei 
poporale promit marea cu sarea na
ționalităților, decă vor vota pentru 
candidații lor.

Pentru astăcji ne mărginim la 
constatările de mai sus și întrebăm 
numai, cum rămâne cu comuniunea, 
ce-o iac de-atâta timp acum epis
copii noștri români uniți cu episco
patul catolic unguiesc, când canoni
cul preposit al Strigoniului vine și 
declară în fața congresului dăscăli
mei catolice din Pesta, că în sînul 
catolicilor din Ungaria nu esistă na
ționalitate, și că tot ce este cato
lic în Ungaria trebue se fiă ma
ghiar?

Socialiștii contra lui Ugron.
Față, ou gălăgia, ce-o face Ugron prin 

înflăcăratele sale pledoarii pentru sufragiul 
universal, noi ni-am spus părerea la timpul 
său. Am cȘ.is, că totul e numai o apuoătură, 
ou soop de-a lua ascuțișul internațional al 
mișcărilor socialiste și de-a le atrage în 
ogașia mișcărilor de maghiarisare.

In presupunerea nbstră am avut drep
tate. Sooialiștii, oarl înși-șl s’au convins 
aoum de apucăturile viclene ale lui Ugron, 
din înflăcărați aderenți ai acestuia, oum se 
declaraseră la început, au devenit astădl 
de-odată cei mai mari dușmani ai lui.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Mihail Kogălniceanu.
De Angel Demetriescu.

Generațiunea dela 48, care numără 
așa de puține talente și așa de multe me
diocrități, atâtea figuri artificiale și repu
tații de oarton, și așa de puține persona
lități adevărate și sincere, cei mai mulțl 
miml, — a avut doi omeni într’adevăr 
mari, oarl fuseseră ca o splendbre a româ
nismului, în mijlooul unei generații de ob- 
scuranțl: Nicolae Bălcescu și Mihsil Kogăl- 
niceanu. O mdrte timpurie răpi pe Bălcescu 
înainte de a fi dat țării sale t6te comorile 
minții și inimei lui, înainte de a fi sfirșit 
frumosa sa scriere asupra lui Mihaifi Vitea
zul. Kogălniceanu a trăit mai bine de două 
generații întregi; a luat parte la tote eve
nimentele epooei sale; a jucat un rol de 
căpeteniă în tote momentele marcante ale 
vieței nostre publice, întipărind asupra ce
lor mai multe din ele stampila puternicei 

sale personalități; a dat tot oe putea da 
„țărișbrii44 sale, pentru ca să putem prețui 
adînoimea isvârelor inteligenței lui, întin
derea aoțivității și țăsătura caracterului 
său, — în sourt, oa să putem determina 
luminosă traeotorie a feoundei sale oa- 
riere, ca să caloulăm energia impulsiunii 
6ale primitive și valdrea faotorilor, cari au 
făcut să devieze acest meteor dela adevă
rata sa cale.

Fiind-că aotivitatea lui Kogălniceanu 
s’a desfășurat mai ales în arena așa de 
aprinsă a politicii; fiind-că isbâncjile sale 
au fost oâștigate după lupte crâncene în 
contra unor adversari înverșunați; fiind-că 
în acâstă luptă patimile se deslănțueso mai 
mult decât în orl-oare altă și ies din orbi
tele lor firescl; fiind-că, în acestă înoor- 
dare uriașă a omului pentru victorie, ar
mele cele mai sigure sunt cele mai oăutate 
și mijlooele cari duc mai iute la țintă sunt 
oonsiderate ca cele mai bune — Kogălni
ceanu s’a lăsat adesea a fi tîrît de impe- 
tuositatea temperamentului său, de setea sa 
pentru isbândă, de ardorea sa pentru rea- 

lisarea unei Idei. Căol el era una din acele 
naturi titanioe, cari se aruncă d’acurmezi- 
șul carului Fortunei și voesce să’i imprime 
o nouă direoție, fără să ție sâmă de colo
salele roți, oe pot trece peste cadavrul lui. 
Neapărat, îd aceste străduințe oontra con
timporanilor săi, detractorii nu l’au cruțat, 
invidia nu l’a uitat, dăr nici admiratorii 
sinceri și panegiriștii interesați nu i-au lip
sit. Rănile erau prea reoente, beția victoriei 
și sonoritatea recompenselor prea oonvin- 
gătore, pentru ca în mijlocul lor să se mai 
aucjă glasul dreptății.

Pentru esacta prețuire a unui mare 
număr de lucruri, se cere neapărat ore- 
oare depărtare de densele. De pe vîrful 
Caraimanului, ținutul de jur împrejurul lui 
se pote privi în totă splendorea și frum- 
sețea sa, pe oând uriașul masiv nu pote fi 
văcjut în condițiunl așa de priinoiose pen
tru sine. înălțimea și majestatea sublimă 
a muntelui, minunata lui arohiteotură și 
varietatea formelor sale se pot judeca nu
mai de aoela, care-1 privesce dela o ore- 
care depărtare. Viețele persdnelor și eve

nimentele istorice sunt supuse la aceleași 
legi de perspectivă, oa și mărețele prive
liști ale Daturei. Precum este de neapărată 
trebuință o depărtare în spațiu pentru în
țelegerea lucrurilor, de asemenea ește ne
cesară o depărtare în timp pentru înțele
gerea omenilor mari și a epooei lor. Eve
nimente, cari au fost imperfect seu greșit 
înțelese de contimporani, au fost adesea 
pe deplin și drept judeoate de omeni din 
generațiunea următore. Evoluținnile întu- 
neoâse și tainice pentru noi vor fi lim
pezi și lămurite pentru copiii noștri. De 
aceea, nicl-unul din oei aloătuițl de argilul 
măririi nu trebue să se târnă oă va uitat 
său rău prețuit pănă în cele din urmă. Cu
rentul timpului, oare tîresce ou sine atâtea 
străluciri efemere nu va șterge numele lor. 
In ori ce om mare, cjioe Carlyle, este o 
divinitate oe nu îmbătrânesoe. Curgerea 
timpului faoe să ne apară chipul său în 
adevărata lui lumină și cu adevăratele lui 
calități.

Contimporanilor nu le era cu putință 
să vacjâ pe Kogălniceanu în realitatea fiin- 
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olarațl adversari. Intr’unul din meetingu- 
rile mai nouă, socialiștii au votat un pro- 
jeot de resoluțiune, în care se cjice între 
altele: „Condamnăm tendința meetinguri- 
lor dela 18 și 25 Iunie, oare voesce se schimbe 
nedreptatea vechia cu o nedreptate nouă și în 
locul nedreptățirei și a restricțiunilor vechi 
să introducă nedreptățim și restricțiunl nouă*. 
Tot-odată se provocă membrii partidei so
cialiste, ca să ese din comisia de-o 100 
(ce se alesese într’un meeting anterior, 
având însăroinarea de-a presenta oamerei 
cererile lor), și să pornâscă „o mișcare in
dependentă si plină de putere în intere
sul întroducerei sufragiului universal și 
8eoret“.

Cu alte cuvinte, lui Ugron ’i-s’a dat 
acum o strălucită ocasiune pentru a se 
convinge din esperiența propriă, oă „ou 
minoiuna poți prâucji, dâr de oinat nu 
cinezi".

Ungurii și Bulgarii.
într’un articol de fond din numărul 

său ultim „Pester Lloyd* se plânge asupra 
politicilor din Sofia. „Aoeștia", numita 
fâiă, „fac adl pretutindeni numai treburile 
politicei rusescl, firesoe și aoolo, unde in Pe
tersburg niol nu se gândeeo la serviciile 
Bulgarilor, ba chiar și pe terâmul unde 
supunerea lor aduce pagube evidente prin
cipatului. Un astfel de cas aflăm de pildă 
în trădările pentru convențiunea comercială, 
ce se urmâză aoum de 4 ani între Austro- 
Ungaria și Bulgaria cu mai mare paoiență 
decât folos. Tote foile din Sofia, fără deo
sebire de partidă, predioă acjî răsboiul va
mal cu monarchia nostră, oare firesoe, va 
aduce cu sine cu timpul o asemenea pro- 
cedere și față cu celelalte state apusene.

Decă Bulgarii privesc deja aoum țâra lor 
ca un stat industrial, dâcă ei cred, de a 
eși la cale mai bine și mai ieftin cu im
portul din Rusia, decât cu al nostru, șl 
ou articula de industria germană seu en- 
glesă, atunol ei se amăgeso pe sine. Chel
tuielile acestei amăgiri le vor plăti înși-șl 
Bulgarii, cum s’a mai întâmplat de mai 
multe-orl în Statele baloanice în asemeni 
situațiunl. In tot oașul e forte oaraoteris- 
tio, că înțr’o țâră, care niol nu ar fi în
dreptățită să încheie oonvențiunl comer- 
oiale cu alte state independente fără apro
barea înaltei PorțI, oă într’o asemenea țâră 
se vorbesoe atât de umflat și de nemodest 
de răsboiu vamal cu noi și cu alte mari 
puteri."

SCiRILE p!LEi.
— 27 Iunie.

Deschiderea Porților de fier. Pentru 
deschiderea solemnă a Porților de fier se 
fac pregătiri mari. Majestatea Sa monar- 
ohul și suita va oăletori dela Orșova până 
la Porțile de fier cu o corabiă, la a oăreia 
deoorare princiară se luorâză acum. Cora
bia monarohului va fi urmată de alte co

răbii, cari vor aduce pe âspeti. Printre 
acestea se cjice, că vor fi și oâte-va oorăbii 
române și sârbesol. Se asigură, oă Majes
tatea Sa Regele României, care peste o lună 
de dile va pleca la Ragaz, re’ntorcendu-se 
de aci, va merge să asiste la inaugurarea 
lucrărilor dela Porțile de fier, unde se va 
afla și regele Serbiei și Prințul Bulga
riei. In luna lui Septemvre monarchal nostru 
va reîntorce visita Regelui român, pelrecend 
câte-va (file la Sinaia.

—o —
Cap de cal, ori de Jidan? Munioipiul 

orașului Kaposvâr a adus (filele» acestea o 
hotărîre, despre oare nu oredem să potă 
constata oâțî filosofi în lume, dâcă îșl află 
ea sorgintea într’un cap de oal, ori de Ji
dan. Una din două însă de sigur, că tre- 
bue să fiă, dedreoe se vede de pe forma 
dinafară. Luorul adecă, după cum spune 
fâia ungurâsoă „Kaposvâr" stă toomai așa, 
că membrii municipiului comunei au votat 
fostului lor primar, jupânului Nâmeth Ig- 
nâo, o recompensă pentru merite în sumă de 
3000 fl. După asta a eșit însă la ivâlă, că 
„meritatul" fost-primar prin defraudărl și 
negligență în oficiu a păgubit orașul, făcen- 
du-se chiar și arătări criminale în contra lui. 
Dâr ascultați și vă mirați, căoî povestea 
încă nu e isprăvită: In fața aoestor desco
periri, isteții membrii ai oomunei s’au gră
bit a lua numai deoât măsuri de precauțiune, 
hotărînd, ca din premiul de 3000 fl. să se 
rețină 1200 fl.! Și acestea s’au întâmplat 
la o miiă de ani dela venirea Ungurilor 
din Asia și 1896 de ani dela nascerea Mân
tuitorului!

—o—
Papakosta și soții sfii. Peste câte-va 

dile renumitul spărgător de casse Papa- 
kosta și soții săi vor faoe un mare turneu 
prin mai multe state ale Europei. In acest 
turneu însă, după cum se vede, nu vor ti 
însoțiți și de vrednicul lor soț Affendakis, 
care fugind din temnița procuraturei din 
Budapesta, n’a mai putut fi prins pănă afli. 
Curând după fuga lui Affendakis, soților 
rămași în temniță li-s’au anunțat sentința 
Curiei, prin csre Dimitrie Papakosta și 
Mateo Stahlis sunt osîndițl la oâte șâse 
ani temniță, âr Risticl-Priboiac este achi
tat. Dâr cu acâstă bandă de spărgători de 
casse mai au de-a se aohita și alte state. 
In scopul acesta, în sensul unei învoell in
ternaționale de. mai nainte, spărgătorii de 
casse, îndată după ridicarea la valârea-de 
drept a sentinței forurilor unguresol, va să 
<jioă înainte de a-șl începe osânda în tem
niță ; vor avâ să fiă trimiși într’o anumită 
ordine pela tribunalele diferitelor state, ca 
să-i judece și acolo. Mai îutâiu vor fi tri
miși la Viena, unde vor fi trași la răspun
dere pentru 14 cașuri de spargere, comise 
în Viena, Graz și Praga; de aci vor fi tri
miși la Miinchen, apoi la Darmstadt. După 
ce vor fi judecați în tâte aceste locuri, îșl 
vor începe pe rând osînda, mai întâii! în 
Ungaria, apoi în Austria și așa mai de
parte. Vor trece, cje sigur, 20—25 de ani, 

pănă vor isprăvi cu tote temnițele. Fran- 
cia încă ar fi avut o mică răfuială cu ei, 
dâr fiind-că i-ar fi venit prea târcjiu rân
dul, s’a arătat mai generâsă și a renunțat 
a-șl mai face de lucru cu coconul Papakosta 
și soți.

—o —
Productul aurului în Transilvania. 

In minele dela Ruda în luna Iunie s’a pro
dus 83.471 grame aur brut, 6.500 gr. aur 
topit. întreg productul din anul acesta este 
de 660,567 gr. față cu 549,571 gr. din anul 
trecut.

—o—
Cununia religidsă a d-rei Lucreția N. 

I. Popea, fiica d-lui Nesgoe Iaeob Popea, 
econom în Satulung, cu d-1 Ion Munteanu, 
din Buzeu, va avâ loc Dumineca vutore 
la 6 ore p. m. în biserica Adormirei Mai- 
cei Domnului din Bușteni. Repetăm a adresa 
sincerele nâstre urări de fericire tinerei 
părechl!

—o—
„Pomul verde" este unul dintre cele 

mai elegante oteluri în Brașov, având oea 
mai frumosă grădină, un pavilion de sticlă 
mare și frumos, mulțime de odăi elegante, 
mâncări și băuturi forte bune. Aotualul 
posesor al otelului, d-1 G. Sorea, îșl dă 
iotă silința pentru a câștiga mulțămirea 
âspeților și a suBținâ buna reputațiune a 
aoestui elegant otel. Avis ospeților, cari 
vin la Brașov!

Situațiunea bisericei serbescl.
„Budapesti Hirlap" primesce dela un 

compatriot Sârb un artioul, privitor la sta
rea, în care se găsesce biserica sârbâsoă 
sub guvernul lui Banfîy.

Guvernul Banffy, se cjice în artioul, 
din nou aruncă asupra bisericei sârbesol 
cele mai necrnțătâre insulte. Din causa 
acesta nicl-odată biserica sârbâsoă nu s’a 
aflat într’o situBțiune atât de nesigură, ca 
aoum, Looul constituției biserioesol l’a 
ocupat acjl arbitriul și volnicia, âr biserioa 
sârbâsoă nu mai e guvernată acjl de or
ganele chiămate ale ei. împrejurarea aoâsta 
face, ca oei mai leali credinoioșl ai biseri- 
oei să privâscă cu îngrijire extra-ordinar 
de mare asupra sorții bisericei lor.

Coloman Tisza a fost primul, care a 
înveninat viâța internă a autonomiei bi- 
serioei serbescl, punând în conflict pe po 
porul sârbesc cu hierarchia sa, oa ast-fel 
pe ruinele autonomiei bisericei fiă-care să-și 
caute interesele sale de partid și de pq,tere. 

Acâstă politică o urmâză astăzi Banfîy. 
El se provâcă la ingerința neîndreptă
țită a predecesorului său Tisza, ca la ca
șuri de precedență, și la dreptul suprem 
de inspecțiune din partea statului, pentru 
a zădărnici autonomia bisericei sârbesol. 
In tote statele constituționale ale Europei, 
dreptul suprem de inspecțiune al statului 
față cu bisericele se presantă și eseroită 

I oa un drept negativ, âr nu dispositiv. Cu 
tote astea Banfîy, în ordinațiunea mai nouă 
dată de el în oestiunea convoeărei congre
sului sârbesc, îi asigură pe Șerbi, că orga- 

nisarea definitivă a autonomiei bisericei 
lor se va face esclusiv numai între margi
nile dreptului suprem de inspecțiune din 
partea statului, ceea oe va să cji°& : după 
porunca și plăcerea lui Banfîy.

Apoi numirea arohimandritului Zme- 
janovicl oa administrator al episcopatului 
de Verșeț s’a făout fără soirea patriar- 
ohului Brankovicl; noul episcop al verșe- 
țului a depus jurământul în mânile monar- 
chului fără soirea și participarea lui Bran- 
koviol; episcopul Nikolici a fost deoorat 
fără măcar de-a însoiința pe patriaroh: 
aoestea și altele asemenea lor dovedeso 
în de-ajuns, că adl în adevăr biserioa 
sârbâsoă nu se mai guvernâză de organele 
chiămate ale ei și autonomia bisericei lor 
nu e respectată nici cât mai puțin.

„Nu ne trebue șcâlâ de stat! Jos 
Zsilinsky!“

Deputatul dietal și seoretar de stat 
în ministerul de oulte și instrucțiune pu
blică, Dr. Mihail de Zsilinsky a pățit’o ou 
propaganda sa pentru șoolele de stat. Fă- 
oând adecă o inspeoțiune în comunele din 
ceroul său electoral, Zolyom, după-oe și-a 
fost dat sâma înaintea alegătorilor săi, 
ajunge și în oomuna Gyetva însoțit de pre
ședintele partidei guvernamentale Dr. Ste
fan Huszagh și de inspectorul școlar Iosif 
Lieber. Secretarul de stat merse ou acești 
domni la casa comunală, unde a fost citat 
și pe primarul satului oa să discute cu el 
afaoerea prefaoerei șoolei sătescl în șoâlă 
de stat.

Pe când convorbea cu primarul mul
țime mare de omeni se adunară înaintea 
primăriei. Unul din conducători întră în 
odaiă și declară seoretarului de stat spă- 
riat, că dâoă va voi să-și realiseze planul 
față cu șcâla, ca să o prefacă în șoală de 
stat, poporul va alunga din sat pe toți 
învățătorii acestei șooll.

Pe când Dr. Zsil-’nsky îșl da silința 
să mulcomâsoă pe omul iritat, mulțimea 
de afară striga: „Nu ne trebue șoolă de 
stat. Jos Zsilinsky!" și stăruia să între la 
primăriă. VăZând perioulul, seoretarul de 
stat o luâ la fugă pe ușa din dos, unde 
îl aștepta trăsura, ou care mersa la gară 
împreună cu dr. Huszagh. Zărind mulți
mea trăsura înoepu să arunce ou petri 
după ea. Trăsura a suferit mult în urma 
aoestui bombardament neașteptat, dâr cei 
oe se aflau într’însa au soăpat numai ou 
spaima. Se cjice, oă o petră a nemerit pe 
un locuitor din Gyetva, rănindu-1 sângeros.

Firesoe, oă soirea despre aoâstă hui
duire a secretarului de stat s’a lățit pre
tutindeni oa fulgerul și foile guvernului 
pun în perspectivă agitatorilor din Gyetva 
pedepsa cea mai aspră.

Cașul este destul de însemnat, fiind
că denotă cât de mare este amărăciunea 
chiar și între Maghiari din oausa uneltiri
lor nesfîrșite pentru înființarea de șoole de 
stat în paguba șoolelor confesionale.

ței lui. El era politic și prin urmare dator 
să jionâscă multe interese și espus a pro
duce animositățl adânci; om de guvern, și 
prin urmare înoonjurat de partisanl de ooa- 
siune, oarl răspândeau la pioiârele lui tă
mâia unor apologii esagerate, pe când ad- 
versării lui îi oontestau meritele cele mai 
învederate; scriitor polemisant, și prin ur
mare nevoit a da și a primi ofense ce tre
ceau peste regulele cavalerismului, oâte 
odată silit a se lupta ou arme otrăvite. Vi- 
gârea măsurilor oe lua oontra adversarilor 
săi, ouvintele amare oe ’i scăpau la întru
nirile publioe sâu de pe tribuna parlamen
tului, articolele virulente oe publioa, ner- 
vositatea oâte-odată neplăoută a omului de 
partid sâu a politicului vindioativ, sâu chiar 
dre-oarl neoorectitudinl regretabile au stîr- 
nit adesea asupra oapului său adevărate vi
jelii, au deslănțuit patimi furiose, au ridi
cat aousații întemeiate. Mânia a născut ură 
și ura mânie, rănile, răni. In asemenea îm
prejurări, era ou neputință ca critioa să nu 
fi trecut dincolo de marginile fixate de 
dreptate și adevăr.

Născut dintr’o familie boierâscă, cătră 
sfirșitul epooei fanariotice ; copilărind în 
nisoe timpuri de împilare și nedreptate, de 
putere neînfrînată pentru cei mari și de su
punere ârbă pentru cei mici; deschizând 
oohii în lume de-odată ou aurora restator- 
nioirii domniilor pământene și ou redeștep
tarea simțimântului de demnitate națio
nală ; începând a gândi pe oând mulțl inși 
îșl făceau ilusiunl asupra protectoratului 
rusesc ; elev al unei scoli franoeze din lași 
și al colegiului din Lunâville; primind ul
timul lustru al învățăturii soolare în Berlin 
și idei practioe despre întărirea Prusiei prin 
reformele populare ale lui Stein și Harden- 
berg, — Kogălnioeanu este un amesteo 
straniu, dâr fatal, de versalitate bisantină și 
brutalitate feudală, de vițiile regimului ve
chii! și de nobilele aspirațiunl ale seoolului 
nostru, de încredere naivă în bnnă-voința 
Rusiei și de generose avânturi pentru fe- 
rioirea „țărișâni" lui, un mixtum-composi- 
tum de tiran și democrat, un Pisistrut, oare 
la nevoie devine Perikles. Totă ființa lui 
pare o enigmă, o adunătură de calități con

tradictorii, egoism și generositate, asprime 
și blândețe, viclenie și francheță, înjosire 
și eroism. Discursurile, scrierile oa și fap
tele lui ne insuflă admiraț’e pentru cam
pionul drepturilor nostre și apărătorul îm
pilaților, pe când adevărate motive ale 
multora din ele ne âmplu de întristare pen
tru caracterul lui. Se pare, oă două ființe 
deosebite locuiau în sufletul lui, două ființe 
nu numai oontigue, ci și împletite și în
trețesute. Ele sunt urzâla și bătătura aces
tei stofe bisare, care bate aci în roșu aci 
în verde, aci în galben, aci în albastru, 
întoomai ca cele produoțiunl admirabile ale 
industriei, cari ne înfășișâză de-odată colo
rile de pe gușa porumbului: ceva alcătuit 
din cotradicții, în oare o faptă jură ou alta 
o vorbă desminte pe alta, o declarația este 
antipodul celei anteriore.

Dâcă Mihail Kogălnioeanu ar fi fost 
cum-va un om slab de minte sâu o inteli
gență mediooră, ori cine și-ar putâ esplioa 
ușor acâstă contradicție flagrantă între vorbă 
și vorbă, între faptă și faptă. Dâoă ar fi fost 
un fantastic caNicolae Mavrogheni, inoohe- 

reuța era resultatul firesc al complexiunii 
sale psiohologice. Dâr Kogălnioeanu era o 
inteligență superioră, de o cultură întinsă 
și variată, de un simț fin, care vedea ridi- 
oulul numai-decât si soia oum să-l evite. 
Contradicțiile caraoterului său se esplioă 
numai prin influențele contradictorii, la 
cari au fost espuse copilăria, tinereța băr
băția și bătrâneța lui, și prin contradic
țiile unei epooe, în oare viâța nâstră pa
triarchal a fost dintr’o dată copleșită de 
influențe străine, oarl, în aoelaș timp ou 
părțile lor bine-făcătore, au altoit pe oa- 
raoterul nostru național buruenl vătămătore. 
Astfel revărsările rîurilor aduc cu dânsele 
licuidul și nomolul fecund, care sunt spe
ranța agricultorului, dâr lasă în urma lor 
smîrourl și viroge ale căror emanații um
plu atmosfera de miasme molipsitore.

Etă omul în complexiunea lui sufle- 
tâsoă. Vom analisa în artioolul următor ro
lul lui social.

(„Epoca Literară*).
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Este semnificativ aoest cas tocmai 
acum când în Pesta e întrunit ca contra- 
pond față cu congresul șoolar liberal gu
vernamental și congresul învățătorilor ca
tolici unguri avend de scop între altele 
de-a protesta în contra planului guvernu
lui de-a nimioi șoolele confesionale, pre- 
făcendu-le în șoole de stat.

Invitare la prenumerațiune.
(Fine.)

Am amintit acestea, nu ca să facem 
cu ele reclamă negustorescă, ci pentru ca 
să punem în evidență, câte se cer dela 
un agronom, și cel, care se îndârcă să 
facă o carte de agricultură, câtor nece
sități mari nu trebue să satisfacă el, după 
cât de multiplă și de variată este și che
marea agricultorului. Nu pretindem, că am 
făcut cine scie ce lucru mare, decât că 
am încercat să dăm în mâna poporului 
nostru o carte de absolută și imperiosă ne
cesitate, și conformă cu trebuințele sale. 
Atât și nimic mai mult.

Planul odată conceput, ne-apărat, că 
nu puteam rămâne mult timp la îndoelă 
asupra formei și estensiunei mai potrivite, 
ce este a-i da. Manuale elementare și bro
șuri pentru popor nu erau de ajuns, de- 
ore-ce astfel de scrieri esistă mai multe, -- 
bune și mediocre, der esistă.

Noi am preferit a destina cartea nos- 
tră pentru factorii aceia încercați, cari au do
vedit a fi agenții cei mai apți pentru pro
pagarea luminei și culturei in popor : preot, 
învățător, primar, notar, cu un cuvânt pen
tru omenii cu ore care cultură, și cU anu
mite noțiuni, cât de elementare, de fisică, 
botanică, chimiă, caii pe de-o parte și ei 
se ocupă cu agricultura în mod practic, 
âr de alta sunt chiămațl a da povețe și 
îndrumări poporului și în ramura acâsta.

Mai departe am căutat, ca cestiunilor 
cardinale, cari interesâză și privesc de 
aprope și direct pe poporul nostru, să le 
dăm o desvoltare cât se pote de mare, în
cât să deșteptăm și în inteligența nostră 
de pe la sate interesul cătră scrutarea na- 
turei, punendu-o în posibilitatea, ca și 
densa să facă observațiunl proprii în cer
cul ei restrîns de activitate, și’să potă ține 
conferențe și prelegeri publice despre ces- 
tiuni economice locale, cari îi interesâză 
de-aprope, și fără de a mai ave necesitate 
de-a consulta alte cărți și din limbi și li
teraturi străine, cari nu prea sunt fiă-căruia 
la îndemână.

De aceea noi am destinat caftea nos
tră ca carte didactică pentru școlele se
cundare și superiore; școla centrală și su- 
perioră de agricultură, pentru școlele pre- 
parandiale și seminarii, și ca carte de con
sultat pentru studiul propriu, pentru preoți, 
învățători, proprietari de moșii și arendași, 
și de povețe cu tote cestiunile, cari se ra
portă direct la agricultură.

Cartea va cuprinde 4 părți, dintre 
cari fiă-care va forma un volum deosebit, 
der formâză parte integrantă, din unul și 
același op. Partea I: Agrologia, trateză des
pre agricultură în genere. Part. II: Fito- 
technia, trațâză despre cultura specială a 
plantelor agricole. Part. III: Zootechnia, va 
trata despre crescerea și cultura vitelor în 
genere și în special, dimpreună cu lână- 
ria și industria lăptăriei moderne. Part. 
IV: Economia rurală cu organisarea moșii
lor atât de mari, cât și mici, înainte și 
după comasare. Horticultura și viticultura 
sunt escluse, lăsate în sarcina omenilor de 
specialitate: în schimb însă am dat o des
voltare largă și detailată pășunilor de 
munte, fenațelor și pășiunilor artificiale, 
irrigațiunilor și drenagiurilor.

Fiă-care volum va fi de circa 20—23 
cole de tipar cu 200—250 figuri esplica- 
tive în text. Hârtiă bună și tipar elegant. 
ClișeurI de mașină dela fabricele cele mai 
celebre, și curente la noi. Cartea este 
aprobată de On. Minister de agricultură al 
României ca carte didactică.

Pănă acum avem deja terminate Part. 
I și II, și gata de imprimat pentru cari 
■deschidem lista de subscripțiune și pănă 
ân primele dile ale lui Septemvre, cu în

ceputul noului an școlastic le vom da ti
părite gata, pentru a putea fi introduse 
ca manuale didactice în școlă. Dâcă vom 
găsi din partea publicului și a Autorități
lor naționale sprijinul necesar, vom con
tinua cu prelucrarea celorlalte părți a III 
și a IV, al căror material îl avem în mare 
parte colectat gata, și cu ele sperăm să 
putem satisface tuturor cerințelor poporu
lui nostru. Am reușit seu nu îu țelul pro
pus, publicul cetitor va apreția și decide, 
ca singur competent.

Insă nu este de ajuns ca bmenii de 
specialitate numai să-și facă datoria în 
consciință, să-și sacrifice o parte însem
nată din vieță, sănătate și averii pentru 
adunurea și coordonarea materialului, ci 
ei au lipsă de sprijinul moral și material 
din partea publicului consumător, ca să 
fiă susținuți și încuragiațl în întreprinde
rile lor.

In scopul acesta ne adresăm și noi 
cătră Veneratele Gonsistore diecesane de peste 
munți, cătră on. institute de credit și eco
nomii, naționale, cătră reuniunile de preoți 
și învățători, ca să ne dea valorosul lor 
concurs moral, prin deschiderea de liste 
de abonamente, între membrii și clienții 
mai cu dare de mână ai lor.

Cu privire la preț nu putem da ac
tualmente volumul mai jos de 4 corone, 
pentru România 5 lei, din causă, că cli- 
șeurile sunt forte scumpe și reclamă sume 
însemnate de bani, deosebit de ele costă 
scump tiparul, hârtia, broșatul, — precum 
și un modest beneficiu pentru munca au
torului. Totuși, decă ni-s’ar asigura de mai 
înainte măcar abonamente pentru câte 1000 
esemplare, ca să se acopere o parte din 
cheltuelile de tipar, bucuroși am fi să scă
dem prețul la 3 corone, așa că prețul 
opului întreg s’ar veni la 12 corone, cum 
se vend atari cărți și în limba germană, 
francesă etc. cu literatura și debușeul lor 
însemnat, al căror tiragiu este de deci de 
mii de esemplare.

Lista de abonament este de a-se 
adresa tipografiei A. Mureșianu, în Brașov, 
de unde se vor trimite și oărțile.

Bucurescl, Iunie 1896.
Dr George Maior.

Pentru ce mint femeile?

Așa-deră ele mint? Mi-se pare, că da, și 
încă, după o statistică făcută de profesorul dîn 
Paris, Lombroso, ele mint aprope de 3-orI mai 
mult, decât bărbații. In Paris unde a apă
rut prima dată statistica lui Lombroso, fe
meile sunt forte iritate și supărate asupra 
densului. Tote femeile se simt ofensate și 
caută un bărbat nobil, care le-ar pută a- 
păra. Damele din Paris, au avut mai multe 
intei wievurl ou diferiți bărbați de frunte, 
der durere, ac-eștia toți au dat drept pro
fesorului Lombroso.

Intre cei interwievatl primul a fost 
Meroel Prevost. Foia „Gil Blasu scrie, că 
tinărul Mercel nu numai că a dat dreptate 
lui Lombrosd, declarând, că femeile mint 
mai mult decât bărbații, der el merge și 
mai departe și 4i°e! că nu numai femeile 
mint, ci și băeții și toți slăbănogii, deâre- 
ce svmburile minciunei zace în slăbiciune.

Femeile mint, cjice Meroel, deore-ce 
ele snnt cele mai slabe. Pentru femei min
ciuna este arma de apărare față cu secsul 
mai tare. Prin minciună femeile voeso să 
atragă asupra lor sentimentul compătimirei 
ceea ce nu arată alta, decât slăbiciune, 
deore ce o ființă „tare“ nici odată nu do- 
resce să fiă compătimită. Afară de aceea, 
femeile mint și pentru aceea, ,că pe ele nu 
le opresce nici o lege, ori convențiune 
socială. Minoiunna lor nu le strică, deși 
une-orl le^oausâsă și lor anumite neplăceri 
picante.

Un alt interwiev, ce l’au avut femeile 
parisane cu Paul Hervieu, redactorul cla
rului nTenailles“, este cam de aoelașl sens: 
Hervieu cjice, că femeile mint, de6re-ce în 
societate ele au un rol de-a doua mână. 
Așa, de esemplu un servitor, un birjar, ou 
un cuvânt orl-ce individ aflător în serviciu 
umblă din eas în cas să înșele ou minciuni 

pe stăpânul său, pe când stăpânul nici
odată n’are lipsă să mintă înaintea lor.

Tot astfel Hervieu cjice, că pentru fe- 
meiă minoiuna este arma slăbioiunei față 
ou puterea. Pentru a dovedi mai bine a- 
cesta, Hervieu aduce și un esemplu: Pof
tiți, 4>oe el, și puneți o pisică față în față 
cu un câne. Cânele ar voi să atace pe pi
sică, dâr atunci pisica se sburleeoe asupra 
cânelui, voind șă-șl arăte puterea, pe cate 
nu o are. Asta nu e alt-ceva, decât minoiuna 
pisicei față cu cânele, simținduse ea (pi
sica) mai slabă.

Al treilea interview, ce l’au avut fe
meile parisiene cu Maurice Barres, redaC' 
torul <4-iarulu.i „Journâe parlamentaire“, a 
avut cu totul alt resultat. Aoesta este un 
apărător al „scosului frumos“ și 4*°®» că 
se înșâlă forte tare cine orede, că femeile 
mint mai mult, . deoât bărbații. Lucrul stă 
cu totul altfel.

In politică, în vieța publică, în socie
tate, în tot looul, pretutindenea, unde băr
batul jâcă un rol, luptă și eluptă numai și 
numai cu acea armă pustiitore, ce se nu- 
mesoe minciună.

lntr’un program politic de vorbire, 
într’o prelegere a unui profesor de filcsofie 
înscrierile romanțierilor: în .tâte aoestea 
sunt mai multe minciuni, decât în tote 
inimile femeescl.

Barrâs mai 4*ces femeile nu se 
pot asămăna în minciuni ou bărbații. Băr
bații sunt cei dintâi mincinoși. Din contră 
însă, femeile sunt pururea sincere și vor 
rămânea pentru veci emblema sincerității. 
Asta o 4ioe d-1 Bands. Cine nu scie ce e 
femea, n’are decât să-1 crâdă !...

SOIRI • ULTIME.
Viena, 8 Iulie. Primarul Vienei 

Strobach, a fost în visită la cardi
nalul Agliardi. La plecarea nunciu- 
lui din gara de Vest, se aflau pre- 
sențl ambasadorii Franciei, Spaniei 
și Turciei.

Belgrad, 8 Iulie. Ambasadorul 
austro-ungar, br. Schiessl a fost 
chiemat, la Viena de contele Grolu- 
chowsky ca se raporteze despre cele 
petrecute cu ocasia visitei Principe
lui Montenegrului în Belgrad. Ba
ronul Schiessl va merge și la Ischl 
spre a raporta personal împăra
tului.

Berlin, 8 Iulie. Sforțările vice
regelui Li-Hung-Tschang de a îndu
pleca pe colonelul prusian Liebert 
se între în serviciul chinez au avut 
resultatul așteptat. La tomna plecă 
Liebert împreună cu alțl 50 oficeri 
germani în China spre a organisa 
armata chineză după modelul celei 
germane.

Roma, 8 Iulie. Ț)iarul militar 
„Ksercito41 publică, că din 9820 de 
albi, cari au luat parte la lupta în 
Abba Carima, nu s’au întors decât 
4792, inclusiv cei 8 oficeri și 195 
de soldați liberați din captivitate de 
cătră generalul Baldissera. Lipsesc 
deci 5588 de omeni; dintre aceștia 
au fost îmormentați 3079; remân 
der 2509, cari sunt s6u prisioneri ai 
Neguaului seu au perit și nu li-s’au 
găsit încă cadavrele.

Atena, 8 Iulie. Din Santorin se 
anunță, că Cretenii resculați au co
municat consulului grecesc din Canea, 
că sunt deciși a institui un regim 
provisoriu și a cere Porții și Pute
rilor o autonomiă asemenea celei 
din Samos.

Dbcă Portă refusă acostă cerere, 
atunci regimul provisoriu, în capul 
căruia va fi Hadschi Michalis lan- 
naris, va declara unirea cu Grecia.

Belgrad, 8 Iulie. Partida liberală 
și radicală va începe o acțiune mare 
pentru a răsturna guvernul actual. 
Cabinetul NovakovicI e sprijinit de 
regina-mamă Natalia, care esercită 
o mare influență asupra fiiului său. 
Ea-i ține pai te cabinetului, pentru- 

că urmeză o politică rusofilă. Se 
4ice acum, că liberalii și radicalii 
șerbi vor să arangeze în cjilele ur- 
mătore mari meetinguri, în cari vor 
protesta contra politicei guvernului 
și vor demonstra tot odată în contra 
reginei Natalia.

Sofia, 8 Iulie. Sâmbătă s’a ținut 
consiliu de miniștri, care s’a ocu
pat cu reprimirea lui Bendareff și 
a lui Grueff în armata bulgară. Mi
niștrii se fi decis unanim, că mai 
bine vor dimisiona, decât să sub
scrie un astfel de decret, prin care 
acelor doi oficeri li-s’ar da pe mână 
t6tă puterea militară bulgară, decă 
se vor pute re’ntorce cu rangul de 
generali. Ministrul de răsboiu Pe- 
troff, care va merge la Carlsbad la 
prințul Ferdinand, îi va raporta în 
acest sens.

DIVERSE.
Carieră greșită. Pe pisoul muntelui 

Sand Mountain (Statele-Unite) a murit în 
luna trecută un om bătrân, care odată s’a 
bucurat de mare renume, dâr de mulțl ani 
se retrăsese într’o peșteră de pe piscul 
muntelui Sand Mountain și acolo a trăit 
retras pănă la mârtea sa. Numele acestui 
bătrân este Dr. Lazarus, care înainte de 
asta ou 20 de ani în New-York era cel 
mai renumit medic. Mai târ4iu însă, renu
mitul medio deveni cel mai mare anarchist, 
așa, că în sourt timp toți l’au părăsit. 
Atunol, oând era părăsit de toți, s’a re
tras în peștera de pe muntele amintit și. 
în totă vieța lui nu s’a mai coborît de 
acolo. Dr. Lazarus avea ou sine în peșteră 
2 oapre, ou laptele oărora se nutrea, apoi 
el însuși îșl oultiva ceiul, âr de alte celea 
nici nu mai avea lipsă. In loo de cal se 
folosia de un bou bătrân. După morte La
zarus a fost îmormentat de cătră familiile ' 
cele mai de frunte din New-York într’o 
criptă frumosă din oimiterul „Huntersville“ 
de aoolo.

Cea mai mare corabia de resboia. ’ 
Cea mai mare oorabiă de răsboiti din lume 
s’a oonstruit acum de curând în Anglia. ’ 
Corabia a fost pusă pe apă în 496*19 aces
tea și portă numele: „Terribleu. Lungimea 
ei este de 164 m„, lărgimea de 21.6 m. 
Pe oorabiă se află două mașini de vapor 
ou o putere de 28,000 de cai.

Literatură*

In editura librăriei naționale N. D. 
Miloșescu din Tergu-Jiu (România) a apă
rut: In viitoare, nuvele de A. Vlăhuță, — 
un elegant volum, tipărit pe hârtiă de lux, 
în mărime aprope de 200 pagine. Conține 
21 scrieri deosebite, a căror valore o arată 
însuși numele distinsului autor. Prețul 2 
lei. Se pote procura și dela librăria Oiurou, 
Brașov.

*
Primăvară, revistă enciclopedică lu

nară, Organul sooietăței de agrioultură și 
industria „Primăvara“ a jud. Prahova, di- 
reotorl: loan Gr. Sorescu și George Cernat 
(agrioultorl) Administrator: Nicolae Pru- 
șanu. Abonamentul: 4 lei pe an în țâră_
5 lei în străiuătate. Nr. 6 a apărut cu ur
mătorul sumar: Cronică agrioulă de I. Gr. 
Sorescu; Posițiuuea absolv, șc. de agric. 
de Un agricultor ; Despre lux și legile as. 
iui la români de C. Stăncescu; Câte-va 
cuvinte as. fertilit. solului de G. P. Negu- 
lesou; Omul de modă și omul de merit de 
I. Neagu; Necunosouți (poesie) de N. Gî- 
deiu; Cum se așterne (poesie) de C. M. 
Mulțescu ; Copii de Gr. Voioulescu; Im
portanța și rol. comerc. și industr. de Gh- 
Negoescu ; Din suferințele învățătorul, (poet 
sie) R. N. Begnesou'; Influența educatoru
lui da I. I. Bîrzea; Din duhul sfînt o frip
tură (anec. pop.) de Modestu; Sfecla de 
zahăr și oultura ei de I. E. Mihăescu; Din 
obs. staț. udometrice de Dem. Mîndriceiul; 
Alesul și înălbitul paelor p. pălării de M. 
Balaban ; Cât-oeva de N. Prușanu; Posa. 
lunară de „Primăvara“..

*
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In editura librăriei H. Steinberg din 
Bucuresol (Strada Șelari Nr.) a apărut: 
Chestiuni de învățământ, un volum de 
340 pagine, note asupra învățământului 
primar de d. A. Lupu-Antonescu, profesor 
și inspeotor al școlelor primare și normale. 
Cuprinde următârele capitole: Statul și 
învățătorul.—Alexandri și C. Negruzzi pe
dagogi.—Cartea de cetire.—Programa stu
diilor primare.—Cine, ce? Un învățător 
inimos.—Negru pe alb: sărăcimea școlelor 
rurale, recrutarea învățătorilor, localurile, 
circumscripțiile școlare etc.—Conferințele 
didactice.—Cuceriți de Ruși.—Examenile 
particularilor.—Școla ’și școlarii.—Un do
cument școlar: reformele propuse de con
siliul general de instrucțiune din 1884.— 
O escursiune la țeră.—De vencjare la tote 
librăriile românescl. Prețul 2 lei.

*
A apărut un nou volum de D. Teleor 

cu titlul: Realiste. O colecția de povești 
scurte, epigrame, pasteluri și descripții în 
versuri, cari corespund perfeot titlului lor. 
Pline de acel humor sincer și nesilit, scrise 
într’o limbă simplă lipsită de artificii, în 
acea limbă a poporului, pe oare o mă- 
nuesce cu atâta ușurință cunoscutul autor, 
ele sunt de un farmec desăvârșit. îndem
năm pe public să le cumpere. Prețul unui 
esemplar broșat 1 leu 50 bani.

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, s6 
binevoi^scă a-1 reînoi neamânat, 
ca se nu li-se întrerupă regulata 
espedare a (Harului.

Administrațiunea
..(Uazetei Transilvaniei44.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.65
Banta de corâne ung. 4% . . • 99.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4‘/20/s • 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . • 97.35
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 150.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr..........................101.45
Renta de argint austr.......................... 101.80
Renta de aur austr...............................123.45
Losuri din 1860........................... 145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 957.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 382.50
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 354.75
NapoleondorI.................................. 9.51l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................119.85
Paris vista.................................. 47.62'/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene. .............................. 44.35

Cursul jjsetei brașov.'

Din 9 Iulie 1896 •
Bancnote rom. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.52
Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Rable rusescl Cump. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoesoi Cump. 10.70 Vbnd.
Seria, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Dr. Aurei ire^ianu.
Redactor responsabil Gregariu e®ai OF.
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PUBLICAȚIUNE
referitore !a măsurarea dăre! de câș
tig clasa III. pe anii 1896, 1897,1898.

Oficiul de dare orășănesc publică 
spre generală cunoscință că On. di
recție de finanțe reg. ung. din loc 
prin esmisul din 4 Iulie 1896 Nr. 
201'55/896 și conform §. 12 Art. de 

lege 44 din anul 1883, au trimis la 
oficiul de dare orășenesc consemna
rea dărei, care conține sumele dăreî 
ce sunt a se plăti de contribuabili 
după câștiguri clasa III pe anii 1896, 
1897, 1898. Acesta consemnare, în 
sensul §. 18 Art. de lege 44 din anul 
1883 stă la dispdsiția respectivilor 
8 cplo adecă dela 9—16 Iulie 1896, 
dela 7—12 ore a. m. spre vedere, în 
localul oficiului de dare orășănesc, 
ca orl-și-cine referitor atât la per- 
sbna lui cât și a altuia să se infor
meze cum este taxat, ca avend să 
facă vre-o observație, să o p6tă face.

Aceste observări se pot preda 
în scris la direcția de finanțe reg. 
ung. în restimp de 8 cpl®» cât sunt 
consemrările espuse Ia vederea con
tribuabililor. Mai târfliu sunt a se 
preda la comisia de taxare, în casa 
sfatului.

Totodată cu acesta se aduce la 
cunoscință și cjilele în care se per- 
tracteză taxarea dărei după câștig 
clasa III. de cătră comisia respectivă. 
Aceste pertractări se țin în casa sfa
tului, fie-care c|i dela 7 bre a. m. 
până se va fini pertractarea din urmă 
a postului de dare, din cele desti
nate a se pertracta pe fie-care cți-

La aceste pertractări contribua
bilii avend a face obiecțiuni contra 
taxării, le pot validita ori personal 
ori prin plenipotențl provecjuțl cu 
procură.

Taxarea dărei va urma în or
dinea următdre, care nu va fi de loc 
schimbată și anume:

Sâmbătă 18 Iulie 1896.

Dela post 1—57, a consemnării 
de dare: dulgheri (lemnari), aurari, 
giuvaergii, măsari și fabricanți de 
calapâde.

Luni 20 Iulie 1896.

Post 58—145 a consemnării de 
dare: moșe, tinichegii, birjari.

Marți 21 Iulie 1896.

Post 146—193 a cosemnării de 
dare: cismariî.

Mercur! 22 Iulie 1896.
Post 194—269 a consemnării 

de dare: papucarii, comercianții de 
încălțăminte, bărbieri și friseri.

Joî 23 Iulie 1896.

Post 270—328 a consemnării de 
dare: fabricanții de candite, cofe
tarii, architechții, zidarii, antrepre
norii de zidiri, strungarii, pictorii de 
portrete, fotografii, văpsitorii de strae, 
de odăi, de postav, de piele, pictorii 
de decorații, văpsitori cu lac.

Vineri 24 Iulie 1896.

Post 329—422 a consemnării 
de dare: căruțașii ce transpbrtă nă- 
sip, cărăușii, posesorii de băi, aren
dașii de băl, baia de abur.

Sâmbătă 25 Iulie 1896.

Post 423—476 al consemnării 
de dare: farmaciștii, comercianții de 
broderii și împletituri, putinarl, plă- 
pomari, tapețiri, urluerl, rotarii, pă- 
lărierii, comercianții de pălării, peri
erii și proprietarii de bordeie.

LunT 27 Iulie 1896.

Post 477—510 a consemnării de 
dare: fabricanți de apă soda, fabri
canții de parchete, țigle, oțet, scaune 
de trestie, fabricanți de lemnărie, 
cement, mobile de fer, condite, fa
bricanți de peile, posesorii fabricei 
de gaz, fabricele de săpun, mașini 
și fabricate de metal, turnătorii de 
fer și fabrici de mașini, fabricele de 
petroleu, de împletit coșuri, grădinari, 
mănușarl, croitori și fabricanții de 
trăsuri.

Marți 28 Iulie 1896.
Post 511—558, 571—574 a con

semnării de dare: comercianții de 
mobile și așternut, negustorii dela 
sate, comisionari, comersanți de ce
ment, lemne și lemnării la zidiri, 
ape minerale, producte, pânză, con
fecționării de haine bărbătesc! și de 
dame. Negustorii de încălțăminte și 
tablori, mărfuri de modă și pălării 
de dame.

Mercur! 29 Iulie 1896.
Post 559—570 și 575—607 a 

consemnărei de dare: Librării, făi- 
narii, Posesori de mori și arendași 
de mori, neguțătorii de manufactură, 
pânzăriă, marchetăniă și mărfuri de 
modă.

Joi 30 Iulie.
Post 608—652 a consemnărei 

de dare: Magazia de sare, Magaziile 
cu Coloniale, văpseli, neguțătorii cu 
mărunțișuri (Greisler).

Viner! 31 Iulie.
Post 653—707 a consemnărei 

de dare: Neguțătorii cu mărunțișuri 
cari tot odată se ocupă și cu căr- 
ciumărit.

Lun! 3 August.
Post 708—768 a consemnărei 

de dare: Neguțători cu Icone, P6me, 
Ulei, Pește, grâne, lână și speculanți 
mici.

Marț! 4 August 1896.
Post 769—840 a consemnărei de 

dare: Speculanți și vencțetorl de 
pește, fructe, Lână, lucruri de mân
care, Păsări, Ouă, Smântână Unt, 
Ciapă și zarzavaturi.

Mercur! 5 August.
Post 841—852 a consemnărei de 

dare : Opticheri, Comersanți cu măr
furi de piele, porcelan, sticlă, mașini 
de cusut, ferarii, mai departe dela 
Post 853—892 "Cărciumarii ce vend 
beuturile altora așa numiți cărciu- 
mari cu groșița. Cărciumari și ven- 
cțetori de licherii.

Joi 6 August.
Dela Post 893—937 al consem

nărei de dare Cărciumari.
Vineri 7 August.

Post 938—980 al consemnărei 
de dare Cărciumari.

Sâmbătă 8 Angust.

Post 981—1013 al consemnărei 
de dare, Cărciumari, restauranți, po
sesori de hotele și arendași de ho
tele, GroziștI de bere și vinuri, fa
brici de Rosol, Licher spirt și bere, 
și posesori de Cărciume.

Lun! 10 August.
Post 1014—1055 al consemnă

rei de dare: Petrari, depouri de mo
numente, Compactor!, Tipografi, Re
dactori și editori de cjiare, ascuți
tori de cuțite și cuțitarii, funarii, 
petrarii, liferanții de petriș, și cari 
dau mâncări p’afară (Kost). Aren
dașii pentru viptualii la Bpitaluii și 
închisori, Arendașii de cafenele și 
posesorii lor.

Marț! II August.
Post 1056—1129 a consemnărei 

de dare, Zidari, Lăcătuși, Colectanți 
de loteriă, neguțători de cai și sam
sari, fabricanți de mașini și Organe, 
Mățarl, Ciasornicari, Posesori de mori 
și arendași, Morari, Cherestegii.

Mercur! 12 August

Post 1130—1182 a consemnărei 
de dare: Veterinari, Dentiști, Medici, 
medici de dinți, Advocați și notari 
publici.

Joi 13 August.
Post 1183—1233 a consemnărei I 

de dare: Brutari, franzelarl și fabri
canți de turte.

Viner! 14 August.

Post 1234—1307 a consemnărei 
de dare : zarafi, bancheri, Pilari, Pos- 
tovari, Decatiri, fauri, spălătorii, Șe
lari, posesori de pensionate pentru 
copii și copile, Asii de copii, Căi- 
dărarl, Curerari, Cojocari, șc61a de 
dans și argăsitori.

Lun! 17 August.

Post 1303—1367 a consemnărei 
de dare: Profesori de limbi streine, 
Contabili, profesori de clavir și mu- 
sică, croitori de băi bați și dame.

Confecțiuni de Albituri și de
pouri de Pianuri.

Mercur! 19 August.
Post 1368—1443. Maestru de 

postă, entreprenori poștali, liferanți de 
lemne ale orașului, speditori ai căi
lor ferate, voiajeri, agenți de asigu
rare și comerciali, abator orășenesc, 
casa de zălogire și capelă orășenescă.

Vineri 21 August 1896.
Post 1444—1507 a consemnării 

de dare: antreprenorii dela căile fe
rate, antreprenori de curețenia ora
șului, pompe funebre, birourile de 
plașare, budaril, executori, posesori 
de derste, musicanți țigani.

Sâmbătă 22 August 1896.

Post 1508—1557 a consumării 
de dare: măcelari, sarcutierl și fa
bricanți de salam.

Lun! 24 August 1896.
Post 1558—1853 a consemnărei' 

de dare: Arendașii de pământuri.
Marț! 25 August 1896.

Post 1854—2153 a consemnărei 
de dare: Arendașii de pământuri.

Mercur! 26 August 1896.
Aceia cari au fost pe urmă in

duși în consemnare.
Vineri 28 August 1896.

întreprinderile și Reuniunile cari 
sunt obligate a da socoteală publică..

Brașov, 4 Iulie 1896.
Oficiul de dare orășenesc.

Nrul 97 2 6-1896.

Concurs
Se escrie concurs pentru postul: 

de practicant de concept, devenit va
cant la acest magistrat. Leafa anu
ală 500 fi. și 100 fi. bani de locu
ință. Recerințe: testimoniu de mo
ralitate, testimoniu asupra cunâsce- 
rei acelor 3 limbi ale patriei și asu
pra absolvărei studiilor juridice în 
sciințele de drept și de stat. Peti- 
țiunile instruite cu aceste documente 
au de a se așterne pănă în 31 Iulie' 
a. C. la 12 ore la prânz la acest ma
gistrat.

Reflectantul are se se deoblige' 
la depunerea în decursul a 2 ani al 
esamenului de stat în sciințele de- 
stat.

Brașov, 2 Iulie 1896.

1016,1—2 Magistratul orășenesc.

Anuncîuri
(mserțîimi și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiunî. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult, 
de odată se face scădement,. 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de nouEte-orâ.

Admioistr. „Gazeta Trans“


