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Abia au sosit primele sciri des
pre mișcarea cea mai Două, ce au 
pregătit’o studenții români, șerbi și 
ceho-slovaci din Paris, organisând o 
reuniune publică în capitala Fran- 
ciei, cu scop de-a face lumină în 
cestiunea naționalităților dela noi— 
și hegemonii noștri au și început ja 
se neliniști și a se plânge amar în 
contra Francesilor. Unul dintre cjia- 
rele maghiare, care se ocupă în deo
sebi de cele ce se petrec în Fran- 
cia, „Magyarorszag", c|ice, că preo
cupați fiind față cu statele, ce aparțin 
triplei alianțe, Francesii au început 
acum se dea ascultare pretinselor 
minciuni, ce le răspândesc în străi
nătate vecinii Ungurilor, Românii, 
Serbii și Cehii, precum și naționali
tățile din Transilvania și Ungaria, 

cu scop de a acusa Ungaria, că ti- 
raniseză popdrele ei.

Se’nțelege, că numita f6iă ma
ghiară caută a se apăra cu mâni și 
cu piciăre în contra acestei învinuiri, 
folosindu-se de apucătura, de-a espune 
totă mișcarea, ce tinde a informa 
opiniunea publică francesă despre 
adevărata stare a lucrurilor din sta
tul ungar, ca isvorîtă numai din 
sentimentele de rivalitate față cu un 
membru al triplei alianțe.

„Cundscem situația și chiăma- 
rea nostră în răsăritul Europei", — 
esclamă „Magyarorszâg". — „Noi a- 
perăm aici libertatea, a nbstră, ca 
și a tuturor poporelor, ce trăesc 
împreună cu noi. Francia cu marea 
ei tradițiune și cu tot sufletul său 
tot-deuna a stat pe lângă aceia, cari 
au servit libertății. Nici acum nu e 
la loc, ca ea se fiă contra nbstră, 
și acum merită acestă mult cleve
tită Ungariă simpatiile, ce isvoresc 
din iubirea ei de libertate".

Decă și cum vor fi meritat Un
gurii simpatiile Franci ei, de care 
mult s’au bucurat în trecut, nu voim 
să discutăm aici. Der cum-că acjl nu 
le mai merită, — nu le merită mai 
ales din punctul de vedere al iubirei 
de libertate, — despre acesta ne dă 
aprope (țilnic proba cea mai viuă 
și ne’ndoibsă însu-șl (țiarul „Magyar- 
orszâg". Numai cu un număr mai 
înainte acest 4iar a publicat un 
pamflet, — căci altă numire nu 
merită, — subscris de faimosul Paz- 
mandy Denes, tocmai de acela, care, 
ca unul ce a trăit mult în Francia, 
pretinde a fi interpretul cel mai fi
del al raporturilor amicabile dintre 
Francpsl și Unguri.

Și ce conține acest pamflet? 
Cea mai elocuentă dovadă despre 
modul, cum sciu Ungurii se apere 
libertatea popbrelor, ce locuesc îm

preună cu ei. Pazmandy, vorbind de 
„crescerea națională" în școlele ro
mâne din Ungaria, susține, că tbte 
șcblele nostre, cele poporale ca și 
cele medii, nu nutresc decât spiri
tul agitatoric în contra Maghiarilor 
și a Ungariei, în sînul căreia Intro
duc o „cultură streină". In Ungaria 
însă „numai cultura maghiară e per
mis a se lăți".

Cu alte cuvinte, Pazmandy cere 
în „Magyaorszag" de-a dreptul su
primarea instrucțiunei române și, 
observând, că cei dela guvern nu 
cuteză a păși hotărît pentru sugru
marea ei, sfîrșesce reamintind cu
vintele, ce s’au rostit de pe ghilotină 
înainte cu 100 de ani: „Courage 
Danton /“

Er în epua următbre același 
„Magyarorszâg" fantașeză de iubirea 
de libertate și generositatea popo
rului frances și cjice, că ideile de 
libertate din Francia au aflat tot- 
dăuna răsunet în mijlocul Maghia
rilor.

Minți ți și sunteți tirani perverși, 
cărora ve este întru nimica a călca 
în picidre cele mai sfinte drepturi 
ale naționalităților din Ungaria! Ați 
voit să înșelați Francia, ca să-i câș
tigați simpatiile, der etă că cei tirar 
nisați vin să vă acuse înaintea opi- 
niunei ei publice, — vin să dovedâscă, 
că nu sunteți vrednici de simpatiile 
poporului frances!

Și glasul celor asupriți va ni
mici ilusiunea, ce și-o făcea lumea 
cultă din Occident despre sentimen
tele vbstre de libertate. Și ori și 
cum v’ațl svîrcoli, ori și ce sforțări 
ați face se degradați mișcarea cea 
mai îndreptățită, cea mai legitimă 
în apărarea adevăratelor sentimente 
de libertate, de justițiă și de uma
nitate, nu veți pută ajunge la nimic, 

căci minciuna și falsitatea în ta- 
bera vostră este.

Ear ceia, pe cari îi acusațl, că 
uneltesc în streinătate contra Unga
riei, o spun clar și lămurit, că nu 
se inspiră, decât de ideile revoluțiunei 
francese, care a proclamat dreptu
rile omului și a deșteptat idea de 
naționalitate!

Reuniunea publică din Paris
în cestiunea naționalităților din Ungaria.

Sâmbătă săra s’a într’unit în 
Paris în Sala Wagram o mare reu
niune publică sub președința distin
sului bărbat de stat frances Emil 
Flourens. Despre acestă reuniune im
portantă am făcut amintire în nu
mărul trecut după o făiă serbescă.

Aseră am primit și noi apelul, 
ce s’a făcut pentru acest meeting și 
regretăm, că ni-a venit așa de întâr
ziat. Cu tbte aceste pentru intere
sul cel mare, ce-1 presentă causa, ce 
a representat’o comitetul român, 
șerb și ceho-slovac, care a organisat 
amintita reuniune, publicăm din 
cuvent în cuvent invitarea și apelul 
de care e vorba. Etă-le:

Coloniile română, sârbă și ceho-slo- 
vacă din Paris, compuse în oea mai mare 
parte din tinerimea universitară a acestor 
trei naționalități, organisâză pentru diua de 
11 Iulie 1896, în sala Wagram, și sub pre- 
sidența d-lui Flourens, deputat, fost minis
tru al afacerilorstrăine, o întrunire publioă, 
unde va fi tratată cestiunea naționalităților 
din Ungaria.

Cestiunea aoâsta fiind pusă la ordinea 
Zilei cu ocasiunea serbărilor mileniului din 
Budapesta și mai cu sema prin purtarea 
Ungurilor, cari tind a denatura faptele și 
a falsifica opinia publică în Francia, re- 
presentanții aoestor trei naționalități con
sideră ca datoriă a lor a restabili faptele

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Mîchail Kogălniceanu
— Oratorul —

Faptul de căpetenie, care ne isbesce 
în modul de manifestare al lui Kogălni- 
ceanu este extrema luciditate a spiritului 
său, minunata înlesnire și repeziciune, eu 
care el înțelege lucrurile și pe bmenl. Cu 
o asemenea călăuză cineva este aprope si
gur, că nu va rătăoi în cestiunile cele mai 
anevoiose, în afacerile cele mai abstruse. 
Inteligența lui era de o calitate unică în
tre Români. Capabil de a înmagazina ou- 
noscințele cele mai variate, de a păstra nu
mele cele mai rebele pentru memorie, de 
a înregistra faptele cele mai marcante ca 
și amănuntele cele mai însemnată, de a sta
tornici raporturi nouă și neașteptate între 
ideile cele mai depărtate, — creerul lui 
este o enciclopedie vastă, de unde îșl sobte 
în tot-deuna la momentul priincios faptele 
și ounoscințele necesare pentru întocmirea 
unei argumentații. Când caracterisâză o si
tuația său etioheteză pe un individ, el se 
întemeiază pe lucruri neîndoibse, nu pe de
clarații de răposați și pe fapte clandestine, 
pe cari nimeni nu le pote controla, ci pe 
documente autentice, pe raționamente ușdre 
de urmărit. Când construesce un raționa

ment, nu se perde în digresiuni depărtate, 
nu se îmbată de ouvinte sforăitdre, nu-șl 
perde șirul, ci merge drept și sigur la ținta 
ce vizează. Când vrea să ajungă la 0 pro- 
posițiă generală, se ridică gradat, pășesce 
din treptă în trâptă, fără a sări ca o coțo
fană, pipăind tărîmul la fiă-care pas, obser
vând la fiă-cere moment deoă auditorul îl 
urmeză, cu luare aminte asupra impresiei 
ce produce. Nu vecjl la densul acele salturi, 
acel anacolut oratoric, care formâză trăsura 
fundamentală a elocuenței lui [. C. Bră- 
tianu. Kogălnioeanu nici nu orede, dâr nici 
nu afirmă proposițiunl ce nu se pot dovedi. 
Soliditatea spiritului său nu se mulțumesoe 
cu ipoteze fantastice său cu aserțiuni gra
tuite. Aoestea sunt bune pentru copii seu 
pentru omeni cari s’au deprins să jure in 
verba magistri seu să ridice mânile după 
poruncă. Kogălnioeanu a studiat regulat, a 
cugetat, s’a îndoit însuși, în fine a primit 
o eduoațiă metodică, a practicat însuși me
todul în sciințele istorice. Un asemenea om 
nu pote nioi admite niol debita judecăți 
precipitate. O amenințare întemeiată pe si
tuația esternă nu-1 sperie, pentru-că el scie 
situația reală, și cunoscința lui se înteme
iază pe date statistice necontestate, pe fapte 
bine stabilite, pe comunicații vrednice de 
credință. Alțl șefi de partid, oând vor să 

I obțină un vot seu să justifice o măsură, in

vocă spectrul presiunilor din afară, întoc
mai ca acei generali ohinesi cari, ca sg 
sperie pe vrăjmași, așeză, printre soldați 
adevărațl, monștri înspăimântători zugrăviți 
pe carton. Asemenea invenții copilărescl 
nu au nici o influență asupra celui ce se 
inspiră dela isvdrăle adevărate de informa- 
țiunl. De aceea, când vorbesce dela tribună 
seu numai conversâză, când combate seu 
apără o propunere, Kogălnioeanu te înveță, 
te introduce în secretele sciinței de stat, 
te face să înțelegi, că aoâsta nu este o soa- 
matoriă, ci o soiintă ca tote soiințele, cu 
procedurile și metodul ei, cu axiomele și 
raționamentele ei.

Puterea lui de a proba, de a urma un 
raționament și de a-1 duce pănă la ultimele 
lui conclusiunl, devine mai atrăgătore, mai 
instruotivă prin imensitatea faptelor de tot 
felul ce stau înmagazinate în vastul lui in
telect, din care el scbte la momentul opor
tun arma oe-i trebue. El întbrce subiectul 
pe tote părțile, și ni-1 arată sub tote lumi
nile și din tote punctele de perspeotivă, 
ca să ne facă a-1 pricepe în adevărata lui 
ființă; se coboră la nivelul auditorului, îl 
ia de mână, și, printr’o gradație regulată 
și fără salturi, îl duce pănă la înălțimile pe 
cari planeză el, și de unde se desfășură 
măreța perspectivă a afacerilor sociale. Pe 
tribuna parlamentelor seu întrunirile pu

blice, el aducea ou sine aoeeașl lumină, 
aceeași limpezioiune de vederi, aoelașl me
tod de investigația și espunere, de cari de- 
dese dovadă oa profesor de istoriă. Mai 
mult decât atât. încordarea pasionată ce 
reclamă luptele politice crescuseră eloouența 
sa, dându-i o vioiciune, o vehemență, o 
aprindere, care nu e întot-dâuna la locul 
ei pe o catedră. Acele raționamente acumu
late, oarl, oa o armată bine disciplinată, 
se desfășură oa să ataoe și se string ca să 
se apere, acele lovituri de logioă ce se ur- 
mâză fără întrerupere, ca să facă pe ad
versar să-și piardă posițiunea comunică vor- 
birei o oăldură, o mișcare repede, o vio
lență pătimașă, ce se transmit ușor audi
torului. Fiă-care frasă, fiă-oare vorbă are 
un accent; inteligența îutr’aripată de pa
siune, dă spiritului un avânt măreț, îl face 
să înainteze ou majestatea impetubsă a 
unui rîu ce se aruncă, pe o clină repede și 
fără nici o sinuositate, în mare. Adevărata 
elocuență este aceea, care sfîrșesce un ra
ționament cu emoțiune, care păstreză uni
tatea ideilor prin unitatea pasiunii, care 
repetă mișoarea și înlănțuirea faptelor prin 
mișoarea și înlănțuirea ideilor.

(Va urma). 
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și a lumina opinia publică asupra adevă
ratei situații în Ungaria a acestor trei na
ționalități, cari au dat întot-dâuna cele mai 
puternice dovecjl de simpatia lor pentru 
Franoia.

Reuniune publică
in 11 Iulie la 8l/2 ore in sala Wagram 39, 

avenue de Wagram.
Sub președința d-lui Emil Flour ens, deputat, 

vechiti ministru al afacerilor străine.
Organisată prin comitetul celor trei naționalități: 

Români, Șerbi, Ceho-Slovacl.

Ordinea $ilei:
Gestiunea naționalităților în Ungaria.

Intrarea liberă și gratuită.

Cestiunea naționalităților în Ungaria 
a fost pusă la ordinea dilei, prin celebrarea 
serbărilor mileniului unguresc.

Stăruințele interesate ale Maghiarilor 
Ungariei, având de scop de-o parte a de
natura faptele și a espune situațiunea po
litică și națională a Ungariei într’o lumină 
absolut falsă, er de altă parte a înșela Fran
cis asupra adevăratelor lor sentimente față 
cu ea și de a se înfățișa ca vrednică de 
simpatiile generosului popor frauoes, obligă 
comitetul celor trei naționalități ale Unga
riei a restabili adevărul, espunând esact si
tuațiunea etnografică, politică și națională 
a acestei țări și lăsându-o în judecata opi- 
niunei publice francese.

Causa nostră nu se inspiră decât de 
ideile Fevoluțiunei fran&’-se, care a proclamat 
drepturile omului și a deșteptat idea de 
naționalitate. Sperăm, că va afla o bună 
primire în acâstă nobilă țâră a Franoiei, 
al căreia rol, între celelalte națiuni, a fost 
tot-dâuna de-a representa sentimentele de 
libertate politică, de justițiă sooială și fra- 
ternitate romană.

Comitetul celor trei națonalitățî invită deci 
la acesta reuniune publică pe toți Francesii, cari 
se intereseză de causa nostră și de forte impor
tanta cestiune a naționalităților în Ungaria.

Pentru comitetul celor trei naționalități :
G. Ocasian, 

Presidentul comitetului 
român.

Ij. Sclimidt-Beancliez, 
Presidentul comitetului 

ceho-slovac.

M. I. Spalailcovici,
Presidentul comitetului 

serbesc.
S. I. Gruici, 

secretar.

mmcA. polwwa.
— 1 (13) Iulie.

Idea unei confedsrațiuni a statelor 
balcanice se Zi°e; C01 puțin în parte ar 
fi deja fapt împlinit. Acâstă scire sensațio- 
nală o aduoe „Times" în numărul său mai 
nou, asigurând, că confederația s’a înche
iat de-oeamdată între Bulgaria, Serbia și 
Muntenegru, la cari nu peste mult timp 
se va alătura și Grecia. Deși noii aliațl, 
cum se cjice, au declarat, că alianța lor 
este de caracter paelnic și defensiv, soirea 
acesta însă se vede a fi întâmpinată cu în

grijiri .din partea amicilor triplei alianțe. 
Foile unguresol și dau espresiune acestei 
îngrijiri, spunând, că pe Unguri îi atinge 
neplăcut scirea despre o asemenea confe
derația, „care e de colâre rusofilă și tinde 
la formarea unui mare imperiu slavu.

*
Mulțl nu erau în clar asupra rapor

turilor dintre „partida poporală" și anti
semitism, ba unii considerau partida po
porală a catolicilor ca o partidă curat anti
semită. In privința acâsta „Alkotmăny", 
organul prinoipal al partidei, dă în numă
rul său de Sâmbătă unele lămuriri. După-ce 
în articulul său prim, întitulat „Anti-semi- 
tism", se plânge în contra Jidanilor, „oarl 
prin protecțiunl au ajuns acolo, ca să te- 
roriseze Ungaria ofioială" și cari „nu cu
nosc armă, seu mijloc, pe care să nu-1 
aplice în contra partidei poporale", — le 
dă Jidanilor sfatul, „să-și schimbe modul 
de luptă, căci partida poporală, ce-i drept, 
nu va fi nici-odată antisemită, deâre-ce niol 
nu pote fi, der ea pâte ave aderenți, cari 
nu vor asculta de paclnioii lor conducători 
și cari, pertjend din vedere scopul său, 
pentru care luptă, forte ușor se pote În
tâmpla, ca prin purtarea provocătdre și 
obraznică a Jidovimei să-și pârdă răbdarea. 
Și atunci pdte că nici accentuarea princi
piilor independente nu-i va mai pute mân
tui", — termină foia catolică, care prin 
astfel de amenințări tinde a modera furia 
Jidanilor.

*

In Italia a isbucnit o nouă crisa mi
nisteriala. Crisa a provocat’o proiectul de 
reformă a armatei. Consiliul ministerial a 
hotărît, ca desbaterea acestui proiect s’o 
amâne până la tomnă. Din causa acesta 
ministrul de răsboiîl Ficotti, care era pen
tru desbaterea ne&mânată a proieotului, a 
dimisionat. De-odată cu el a dimisionat și 
ministrul lucrărilor publice, Perazzi. In 
urma acestor dimisionărl, Rudini a pre- 
sentat regelui dimisionarea întregului ca
binet. Regele a primit dimisionarea și a 
însărcinat tot pe Rudini cu reconstruirea ca
binetului. Se crede, că Rudini va construi 
acum un cabinet din elemente din oposi- 
țiă și în spirit radical. — Proiectul de re
formă al armatei l’a propus ministrul de 
răsboifl Riootti, care în urma marelor în
frângeri din Africa și-a propus să reducă 
contingentul armatei atât pentru timp de 
pace, cât și de răsboiu. El era de princi
piul, că mai bine o armată mai mică și 
bine disciplinată, decât una mare și slab 
disciplinată, precum este cea actuală. Pla
nul său de reformă însă a întâmpinat mare 
oposițiă în parlament, mai ales din partea 
deputaților militari. De aci s’a desvoltat 
crisa.

D9LEB.7
— 1 (13) Iulie.

„Internatul din Beiuș al fetelor or
fane de preot din diecesa gr. cat. română 
a Oradiei mari, împreunat cu școla civilă" 
se va deschide cu începutul anului șoolar 
viitor. Aoest internat încă este unul dintre 
acele așezăminte culturali ale nostre, a că
ror esistență este a se mulțămi rarei și 
cunoscutei generositățl a Prea Sânției Sale, 
mărinimosului Episcop Mihail Favel dela 
Oradea-mare. Internatul este menit în pri
mul loc pentru fetițele orfane de preot diu 
die'cesa română gr. cat. a Oradiei-marl. In 
el vor primi adăpostire gratuită de-ocam- 
dată 12 eleve; pe lângă acestea însă vor 
fi primite și eleve cu plată, ou taxă anuală 
de IbO fl. — o sumă relativ forte mode
rată, pentru care elevele vor primi cuartir 
și întreținere compleotă, ba chiar și uni
formă. Condițiile amănunțite se văd în con
cursele, ce le publicăm mai jos și pe pag. 
4 a numărului nostru de astădl. Fiă, ca 
noul internat împreunat cu școlă oivilă al 
fraților noștri Bihorenl să servâscă ca un 
puternic fooular de cultură și redeșteptare 
națională pentru mult încercatul popor ro
mân din acele părți!

—o—
Silviu Rezei nu mai e deputat. O 

foiă germană scrie, că faimosul deputat 
dietal Silviu Rezsi, canonic gr. cat. în Ora
dea-mare, și-a depus mandatul de deputat. 
In cercul Geicei, representat până acum de 
el, se va face în August alegere nouă. 
Causa demisionărei se cjice, că nu e de 
natură politică, oi personală. Vorba e adecă, 
că pentru serviciile, ce el le-a adus ca de
putat guvernului, a căruia credinoiosă slugă 
a fost întotdâuna, va fi numit acum inspec
tor unguresc de scole. După o altă scire, oe 
o primesce „Egyetârtes", Rezei e și numit 
deja inspector de șcdle și în locul lui va 
păși ea candidat de deputat, tot cu pro
gram guvernamental, vicarul Goldiș dela 
Oradea-mare.

—o—
Stat Jidovesc. Jidanul Dr. Teodor 

Herzl din Viena este preocupat de idea în- 
ființărei unui stat jidovesc de sine stătă
tor. Herzl acum călătoresce prin Anglia, 
ca să-sl câștige aderenți. într’o adunare ți
nută Zilele trecute în localitatea sooietății 
„Maooabâus", din Londra, el a rostit o 
vorbire înflăcărată, apelând la toți „frații 
săi din Anglia, ca să se alăture principiilor 
sale. Jupânul Herzl între altele cjise, că și 
sultanul e pentru înființarea unui stat ji
dovesc și că pănă acum ideile lui au fost 
primite cu mare însuflețire de toți Jidanii 
din Europa. După vorbirea lui Herzl, două 
„celebrități" jidovescl din Anglia au decla
rat că vor sprijini idea lui Herzl și vor 
lucra din răsputeri pentru lățirea ei. Herzl 
însă a întimpinat și o mare oposițiă, mai 
ales din partea rabinului Adler, care Zis0, 

că planul e nerealisabil. înființarea unui 
stat jidovesc, dise el, a fost posibilă numai 
înainte de dărîmarea Ierusalimului, dâr de 
atunci și în viitor crearea unui stat jido
vesc de sine stătător, este absurditate, de- 
oreoe astăZl Jidanii numai pe spatele Creș
tinilor se pot susține. Ei de ei la nici un 
cas nu s’ar pută ferici, deâre-ce unul e 
mai mare „Kokler" decât oelalalt. — Ce 
mai umblă Jidanii? Aștepte încă câți-va 
ani și Ungaria va fi stat național al lor’...

—o —
Eliberarea prisonerilor italieni. După 

soirile sosite din Vatican, regele Menelik, 
la cererea Papei, va libera jumătate dintre 
prisonerl, fără a pretinde vre-o despăgu
bire, pentru cealaltă jumătate a prisoneri
lor nu pretinde, decât 10 milione taleri de 
ai Manei Teresia, ca despăgubire pentru 
spesele de întreținere pănă acum.

— o —
Târguri în Șinca vechia. Ministrul 

ung. de comerciu a permis se se țină în 
comuna Șinca vechiă din comitatul Făgă
rașului câte două târguri în fiă-care an, 
anume în dilele de 29 Aprilie și 24 Oo- 
tomvre st. n. târguri de vite, er în 30 
Aprilie și 25 Octomvre ZA0 de târg.

—o—
Un turn dârîniat. Mare nenorooire s’a 

întâmplat dilele acestea în comuna Hirip 
din comitatul Satmarului. Turnul bisericei 
gr. cat., ce se edifică acum, s’a dărîmat și 
a îngropat sub ruine mai mulțl lucrători, 
bărbați și femei. Patru dintre ei au fost 
scoși morțl de sub ruine, er 14 greu răniți. 
Judecătoria din Sătmar a început cercetare.

—o—
Coleră. După soirile sosite din Cairo, 

între trupele egiptene staționate lângă As
suan s’au ivit 16 îmbolnăviri de coleră, 
dintre oarl 10 s’au terminat cu morte. In
tre trupele englese din Vandihalfa s’au ivit 
două cașuri de coleră.

Scolele române din Brașov.
Sâmbăta trecută, în diua S-lor Apos

toli Petru și Pavel, s’a făcut la scolele ro
mâne medii din loc înoheiarea solemnă a 
anului soolar, împărțindu-se premiile și ce- 
tindu se clasifioațiunile elevilor școlari.

Sula festivă a gimnasiului era înde- 
suită de publio, bărbați și dame, fiind de 
față aprâpe toți fruntașii societății române 
din loo, cum și un număr frumos de os- 
pețl venițl din depărtare. Serbarea s’a în
ceput printr'o cântare esecutată de corul 
studenților sub oonduoerea d-lui profesor 
P. Dima, după care d-1 director gimnasial 
Virgil Onițiu arăta însămnătatea Z^ei prin- 
tr’o vorbire adresată publicului și tineri- 
mei școlare. Deoreoe anul acesta s’a făout 
al 30-lea esamen de maturitate la girnna- 
siul nostru, d-sa află potrivită ocasiuuea, 
de-a face o reprivire asupra trecutului aoes- 
tor scole, accentuând mai ales entusiasmul,

0 Biblia a Negrilor.
Miturile și Istoria Țerei Yoruba*).

*) Țâra Yoruba cuprinde regiunea 
care se întinde între câsta Sclavilor (Porto- 
Novo și Lagos) la miadă-Zi) și Nigerul de 
mijloo la Nord. Fârte împărțită aZl între 
mai multe triburi dușmane, deși de ori
gine comună, țâra acesta constituia odini- 
oră un regat puternio, care avea o influ
ență preponderentă în partea aceea a 
Afrioei. Neînțelegerile intestine, invazia 
musulmană la nord și la est, pătrunderea 
europeană la nord au desorganisat’o înce
tul cu încetul.

Printre spectaoolele mai curiose, pe 
cari le-a vădut călătorul J. Hess, care ne

**) Am găsit lanțuri de fier simbolice în 
mai multe temple și case princiare din țeră.

Ascultați. Alo, o! Alo, o!

La început Pământul nu exista.
Nu erau munți; nu erau văi; nu erau 

nisipuri. Ierburile, porumbul, ignamul, ma- 
niocul, sorgho, bananierii, palmierii, lă
mâii, tâte acestea nu erau încă, și nu erau 
nici bestiile cari umblă, nici pasările cari 
sboră, nici pesoii cari înotă și nici omul 
nu era.

Sus, era ceriul.
Jos, era apa.

Și nici o ființă nu însufleția ceriul, 
nu însufleția apa.

Ori, A-Tot-Puternioul Olodumar, Stă
pânul și Părintele tuturor lucrurilor, — 
care locuesce colo sus, dincolo de nori, 
forte departe, prea sus, mai sus decât îșl 
pdte închipui cine-va — ori, Olodumar, 
urîndui-se negreșit, hotărî într’o 4’ să 
creeze.

Crea mai întâiti șâpte prinți înooro- 
națl. Pentru hrana și întreținerea acestor 
prinți crea pe urmă șâpte băniți forte 
mari și le umplu cu akassa*)  — și șâpte 

povestesce Biblia Negrilor din țâra Yoruba, 
mai este și acesta:

într’o galeriă a apartamentelor re
gale, lângă musicanțl, cari bătean tambu
rele în surdină, patru poeți cântau tradi
țiile naționale, crearea lumii, nascerea po
porului Yoruba și istoria regilor lui. Poeții 
aceștia erau omeni în vîrstă. Tinerii îi as
cultau, învățau cântecele lor și le repetau. 
Astfel, în țâra asta de Negri, fără altă 
soriere, decât semnele simbolice zugrăvite 
pe zidurile templelor, regii, de secoll în
tregi, păstrâză și transmit istoria lor.

* **
*) Mămăligă care este hrana indigenilor. 

saci, în cari erau mărgăritare, bani și stofe 
— și o găină — și douăZecI și.uuul de 
drugi de fier.

Mai crea într’o stofă neagră un pa
chet forte mare, al cărui conținut nu se 
putea sci, ce era. Mai crea un lanț de fier 
lung**)  de care atârna merindele, comorile 
și pe cei șâpte principi.

Pe urmă lăsă lanțul în jos. După-ce 
căZu tot lanțul cu povara lui întrâgă, cei 
șepte principi, cari tremuraseră de frică 
în timpul căderii lor în necunoscut, se 
vădură atârnați în gol, între cer și apă...

Și se înfricoșară și mai tare.
Cîrtiră. Se plânseră. Adecă creațiu- 

nea nu avea alt scop, decât un chin zadar
nic, decât o legănare în spațiă!

Prințul, care se găsia la capul de sus 
al lanțului, mai aprope de cer, spuse 
A-Tot-Puternioului tînguirile și rugăciunile 
tovarășilor săi:

— Olodumar! — striga el cu glas 
tare, care speria pe găină așa de tare, că 
o făcu să cloncănâscă de groză — Olodu- 

mar! pentru ce ne părăsescl tu astfel? 
Tu însă ești părintele nostru! Baba, te 
rugăm toți, ia-ne înapoi lângă tine în cer. 
Ori mai bine, decă nu vrei să trăim lângă 
tine, lungesce mai mult lanțul care ne 
ține, pentru ca să găsim un sprijin mai 
solid decât aerul, în care nu ne putem 
susținea, fiind-că nu avem aripi!

Olodumar auZi rugăciunea acesta. ’Și 
lanțul se lungi. Insă când se opri ârășl, 
principii fură siliți să roge încă-odată pe 
A-Tot-Puternioul, fiindcă la piciorele lor, 
acolo unde se mărginea golul, vedeau nu
mai apa.

— Ia-ne înapoi lângă tine, strigară 
toți, ia-ne înapoi, lângă tine, Olodumar! 
Aici e numai aer și noi nu suntem pasări. 
Aici a numai apă și noi nu suntem pescl. 
Ce-o să ne facem noi!

Olodumar ascultă rugăciunea lor. Olo
dumar nu’șl luă înapoi oreatura sa. Nu 
trase înapoi lanțul în cer. El avea alte 
planuri.

Din culmea locuinței lui zvîrli o nucă 
de palm, care pică în apă, Și numai decât 
răsări un palmier mare și crescu pănă la 
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de care au fost inspirați ferioiții întemeiă- 
tori ai scdlelor nostre.

Vorbirea d-lui Onițiu a fost urmată 
de vii urări de „să trăesoă“. Corul mai ese- 
cutâ o cântare, după care se cetiră clasi- 
ficațiunile și se împărțiră premiile. Ca o 
inovațiune practică și potrivită, avem de 
remaroat aici, că după cetirea clasifioațiu
nilor fiă-cărei classe, studenții premiațl au 
fost chiămațl în mijlocul salei, înaintea pu
blicului. Aci, după ce s’a isprăvit cu oeti- 
rea clasifioațiunilor, d-1 protopop Voina li-a 
adresat o vorbire de înouragiare, după care 
și-au primit premiile, oonstătătore din cărți 
românesc! și bine alese.

*
De-odată cu cetirea clasifioațiunilor, 

li-s’a împărțit elevilor dela scdlele române 
din loc și programa Gimnasiului mare pu
blic român, a Scdlei comeroiale și reale, și 
a Scolelor oentrale primare pe an. școlar 
1895—96, publicată de d-1 Virgil Onițiu, 
directorul soolelor medii din loo.

De astă-dată programa are un cuprins 
mult mai mare ca în alțl ani, fiind redac
tată cu deosebită îngrijire și ouprindend 
mulțime de date fârte interesante ou pri
vire la desvoltarea istorică a scolelor nos- 
tre și la presentul lor.

In partea primă conține conferențele 
pedagogice ale corpului profesoral. Aci 
aflăm : Plan de învățământ pentru limba 
elină la gimnasiul gr. or. român din Bra
șov, lucrat de d-1 prof. Paul Budiu; O 
prelegere practică din limba latină în ol. 
VIU gim. ținută de d-1 prof. V. Goldiș; 
Memorisarea în oadrul instrucțiunii din 
limba română la gimnasiu, de d-1 director 
V. Onițiu; O reoensiune asupra „Cărții de 
cetire pentru cl. IV gimn., reală și pentru 
soolele superiore de fete14, de V. Onițiu, 
făcută de-o oomisiune al cărei raportor a 
fost d-1 prof. I. Popea; Altă recensiune 
asupra cărții d-lui Goldiș: „Sintacsa limbei 
latine pentru cl. III și IV gimn.,“ de d-1 
V. Onițiu.

Urmeză după acesta: „Notițe din is
toria scolelor năstre medii14, de Virgil 
Onițiu, ouprindend istoria amănunțită a des- 
voltărei scolelor nostre, cu mulțime de date 
și acte istorice, intercalând în text și un 
portret al edificiului gimnasial, și alte două 
portrete ale primilor doi directori : Gavril 
Munteanu și Dr. I. Meșotă cu biogra
fiile lor.

In legătură cu acestea urmeză: „Ces- 
tiunea seolei comerciale14 (un memorial al 
corpului profesoral în Gestiunea drepturilor 
autonome ale biserioei ndstre gr. or. asu
pra seolei comerciale) și „Fondul „Coresi“, 
înființat și susținut de directorul și de pro
fesorii scolelor medii gr. or. din Brașov14. 
Despre acest fond, menit pentru edarea 
manualelor de lipsă și a cărților pentru in
strucțiunea scdlelor din oestiune, am ra
portat mai pe larg la timpul său.

In partea a doua a programului sunt 
datele șoolare, din cari însemnăm următo- 
rele :

Personalul didactic a constat: la gim- 
nasiu din 13 profesori (direotor V. Onițiu); 
la șoola reală și comercială din 11 profe
sori (director al școlei comeroiale loan So- 
caciu, er dirigent de studiu al școlei reale 
G. Chelariu). Au mai fost alțl 4 profesori 
secundari.

Dintre reformele și inovațiunile mai 
însemnate, menite a ridioa resultatul învă
țământului, remarcăm ca oeva ou totul nou 
introducerea bibliotecelor de classe, menite a 
face potrivită lectura privată a școlarilor. 
Reforma acâsta a fost votată încă în anul 
trecut la propunerea d-lui director Onițiu, 
âr în anul acesta reforma s’a și realisat, 
înființându-se 4 biblioteci de acest fel în 
cele 4 clase superiore ale gimnasiului, pla- 
sându-se fiă-care în câte-un dulap nou în 
looalul claselor respective și punându-se 
sub îngrijirea câte unui bibliotecar de clasă 
numit dintre șoolarl, — Altă reformă mai 
de importanță este reducerea orelor de pre
legere. Pănă aci suma orelor obligate pe 
săptămână erau pentru un profesor 20, er 
pentru direotor 10. In anul acesta înse nu
mărul orelor directorului s’au redus la maxi
mul de 8 pe săptămână, er direcțiunea la 
împărțirea drelor a îngrijit, ca profesorii 
să nu aibă peste 18 ore pe săptămână, re- 
duoând pentru profesorii mai bătrâni nu
mărul orelor pănă la 17 și 16 ore; 19 6re 
au avut numai câțl-va profesori. Tot ce a 
trecut peste aoeBt număr s’a socotit ca su
plinire și sa remunerat separat.

Biblioteca șoolelor medii conține 5783 
opuri în 7102 volume. In decursul anului 
s’au sporit cu 744 volume, dintre cari 
567 oumpărate. Starea activă a fondurilor 
administrate de corpul profesoral la finea 
anului școlar se presentă astfel: Fondul 
„Coresi“ 562 fl. 68 cr. depuși la filiala „Al
binei11 ; Fondul pentru ajutorarea școlarilor 
săraci, ori bolnavi: 2124 fl. 90 cr.; Fondul 
„Bălașa St. Blebea“ pentru premierea șco
larilor distinși în musică 305 fl. 72 or. — 
Societatea de lectură a studenților a fost 
condusă de d-1 prof. Nic. Bogdan și are un 
fond de 1633 fl. 92 cr.

Școlari înmatriculați: la gimnasiu 319 ; 
la reale 147; la comeroiale 85; la șoola 
primară copii 406; la șoola primară de fete 
238; la școla de repetițiune 25 copii și 61 
fete. Total 1281. Școlarii din șcâlele medii 
au fost toți Români, afară de 1 Maghiar, 
1 German, 2 Slovaci și 2 IsraelițI. După 
locul nascerei: 89 au fost din Brașov, 84 
din oomitatul Brașovului, 162 din comitat. 
Făgărașului, 22 din România eto.

Anul școlar viitor se va începe în 1 
Septemvre st. n.

A p e E
căiră corurile române din Bănat.

Motto: „El lasă plugul, sapa și carul, 
„Și ’n loc de armă ia lira ’n 
mâni'"’...

Asociațiunaa transilvană română pen
tru cultura și literatura poporului român 
va ținâ adunarea sa generală din anul 
aoesta în Lugoș, la 15 (27 August a. c. 
(La S-ta Măria-mare).

In programul festivităților aranjânde 
la acea ocasiune, comitetul arangiator din 
Lugoș a luat și un punct de emulare a co
rurilor române din Bănat.

Subscrisa secțiune, însărcinată cu ese- 
outarea acestui punct din program, îșl ia 
libertatea a face apel cătră tote corurile 
române din Bănat, rugându-le, ca se bine- 
voiescă a lua parte activă la acestă sărbă- 
t6re națională. Voim, ca cu acestă oca
siune să dăm mână cu mână și să înălțăm 
inimele.

Având în vedere partea de preten- 
siune, ce interesul culturei naționale oere 
dela oorurile nbstre; și având în vedere 
ohiar și interesul particular pl fiă-cărui cor, 
subsorisa secțiune crede și soie, că apelul 
său de față va fi aucjit și urmat.

Acele coruri, cari vor binevoi a lua 
parte la emulare, sunt rugate a lua la cu- 
noscință și considerare următorele

Condițiunî:
1) Fiă-oare cor participant la emu

lare are să oânte o piesă originală română, 
eschidând încât se pite, traduoerile.

2) Fiă-care cor participant are să se 
însinue cel mult pănă în 6 (18) Iulie a. o. 
la adresa D-lui dirigent loan Vidu, înveță- 
tor în Lugoș, notificând1 titula și autorii a 
trei piese, cu cari ar pute lua parte la 
emulațiă. Din aoeste trei apoi li-se va de
signa una din partea secțiunei subscrise. 
Acesta se face pentru evitarea eventualei 
esecutărl a aceleași piese din partea mai 
multor coruri.

Tot cu aoestă ocasiune, ca date isto
rice, fiă-oare cor are să ne comunice: 
anul înființărei sale, suma pieselor studiate 
și cântate dela înființare pănă în present, 
preoum și alte date și momente mai în
semnate din vieța sa.

3) Tote corurile, cari se vor insinua, 
vor primi din partea subscrisei secțiuni 
notele piesei: ^Deșteptă-te Bomânel*,  carea 
piesă se va esecuta din partea tuturor co
rurilor presente în massă.

4) După emulare, se vor distribui 
mai multe premii, conform judeoății juriu
lui de specialiști instituit pentru acea oca
siune. Acele coruri, cari nu vor obține pre
miu, vor primi diplome de recunoscință. Se 
observă, că dreptul la premii îl au numai 
corurile de plugari.

5) Fiă-care corist, pe timpul cât va 
sta în Lugoș, va avâ cortel gratuit.

6) Un program mai detailat, fiă-care 
oor va primi îndată după insinuare, de-o
dată cu notele „Deșteptă-te Române!11 
Fraților! Asociațiunea pentru prima-dată 
pășesce pe teritorul Bănatului, —

principi, oferindu-le un sprijin întins și 
sigur în mijlocul ramurilor lui întinse.

Principii fugiră acolo, se aședară cu 
bagajul lor, părăsind fără părere de rău 
lanțul oare fu tras apoi în ceriu. Pe urmă 
.fiind-că le trecuse frioa și fimd-oă trecuse 
primejdia, mâncară akassa și adormiră.

Cum se deșteptară, fiind-că palmierul 
era nespus de mere, și fiind-că erau țoțl 
.prinții încoronați și voiau prin urmare toți 
■să porunoescă, hotărîră să se despartă.

Iată cum îl chiăma pe fiă-care din 
cei șepte prinți încoronați și âtă ce ejun- 
sără fiă-care, după cum voise A-Tot-Putin- 
tele Oiodumar:

Erau: Olowu, care fu rege peste po
porul Egbas; -Onsabe, care fu rege peste 
Sabe; Orangun, care fuse regeînlla; Oni, 
care ajunse rege în Ife; Ajero, care fu 
rege în Ijero ; Alaketu, care fu rege peste 
Ketu; și cel din urmă oreat, cel mai mic, 
Oranyan, care ajunse rege peste Oyo și 
peste tot ținutul Yoruba, adecă peste tot 
pământul, cu supremația pentru toți oei- 

.-lalți regi.
(Va urma.) I. 8. Spartali.

vine la noi! VenițI, amicilor, ca să-o în
tâmpinăm cu sunetele Lirei ndstre !

Lugoș, la „Sân-4ieneu 1896.
Cu totă stima

Secțiunea pentru 
arangiarea emulărei corurilor.

Escriere de concurs.
pentru 12 stipendii în „Internatul din Beiuș 
a fetelor orfane de preot din diecesa gr. cat. 
română de Oradea-Mare, împreunată cu scola 

civilă*,  pe anul scolastic 1896/7.
La aoeste stipendii pot concura în 

prima liniă fetițe orfane de preot din die
cesa gr. cat. de Oradea-Mare.

Stipendiste nu pot fi, decât fetițe de 
religiunea gr. catolică.

Vor fi primite eleve de I.—IV. clasă 
ale soolelor elementari poporali și deocam
dată pe cursul I și al Il-lea al scâlei civile. 
Solvente încă se vor pite primi în in
ternat.

Solventele plătesc: la an suma de 
150 fl. în două său oel mult în 4 rate an
ticipative; o tacsă anuală de 2 fl. pentru 
înscriere, ce se va solvi la intrare ; didao- 
tru pentru scola civilă 6 fl.; pentru so6Ja 
elementară poporală 2 fl. 85 cr. Alte tacse 
nu se vor solvi decât pentru acele eleve, 
cari doresc a învăța limba francesă și for- 
tepianul; aceste tacse însă vor fi cât se 
pote mai moderate.

Cărțile trebuinciose, materialul de 
scris, de desemn, de luoru de mână, se în
țelege nu se cuprind în taxele amintite, ci 
aceste spese sunt datore a-le suporta atât 
elevele, cât și cele stipendiate.

Fiă-care elevă primită se aducă cu 
sine : Schimburi și fuste 6 din fiă-care, 12 
batiste, cel puțin 6 ciorapi (strimfli) de 
colore închisă, 1 ploar, încălțăminte tre- 
buinciose și superindumentele de lipsă cu 
mantea de veră și iernă. O saltea (stroh- 
sack), o plapomă, 3 ciarșafurl (lepedee de 
pat), 3 ciarșafurl de plapomă, 4 fețe albe 
de perină, 1 — 2 perinl, 3-servete, 4 șter
gare, 2 peptenl unul de și altul rar, perie 
de dinți, de haine și de călțăminte, și 
săpun.

Elevele din internat vor primi uni
formă, care constă din o haină, 2 șurțe 
în forma unei haine, o pălăriă de vară, 
cari se procură în Beiuș sub conducerea 
direcțiunei internatului. Prețul, uniformei 
este cuprins în suma amintită de 150 fl.

Suplicantele au să-și înainteze peti- 
țiunile pentru primire la: Veneratul Ordi- | 

nariat diecesan gr. cat. de Oradea-Mare 
pănă în 15 August a. o.

Petițiunile sunt de-a se instrui: 1) 
cu carte de botez; 2) Testimoniu scolastio; 
3) atestat medical; 4) atestat de revao- 
cinare. Doritdrele de-a obține stipendiu vor 
aclude și un atestat comunal despre posiția 
și starea materială a lor, eventual a părin
ților lor.

Elevele din internat vor primi urmă- 
torea provisiune: cuartir, întreținere, afară 
de drele de prelecțiunl vor avâ în anumite 
ore din cji dră de conversația în limba ma
ghiară, germană, eventual și în limba 
franeesă.

Elevele seolei poporali vor cerceta 
scola elementară poporală de stat din loo, 
er elevele seolei civile de cursul I. și al 
Il-lea în scola internatului.

Cursul al IlI-lea și al IV-lea de scola 
civilă se va desohide cu începutul anului 
scolastio 1897/8.

Beiuș, 7 Iulie 1896.
Direcțiunea.

SUIRI ULTIME.
Budapesta, 13 Iulie. Redactorul 

cjiarului „Magyarorszâg“, Iloilo, a în
trebat pe Flourens, decă în adevăr 
voesce se presideze adunarea stu
denților români, șerbi și cehi, cari 
voesc se protesteze în Paris contra 
mileniului ? Flourens a răspuns, că 
e adevărat: se audim plângerile lor.

Constantinopole, 12 Iulie. Prin
cipele Muntenegrului, a comunicat 
Sultanului în dată după întbrcerea 
sa din Belgrad, că va merge la Con- 
stantinopole spre a da Sultanului 
deslușiri în privipța nouei confede- 
rațiunl a statelor balcanici. Sultanul 
a respuns, că așteptă visita pricipe- 
lui pe la mijlocul lunei Septemvre.

Belgrad, 12 Iulie. Regele Alec- 
sandru al Serbiei a adresat împăra
tului Francisc Iosif o scrisbre de 
mulțămire pentru invitația la serbă
rile deschiderei Porților de fier și a 
anunțat venirea sa la acele serbări.

Budapesta, 12 Iulie. Ducele de 
Orleans se află în visita în castelul 
Alcsuth al Archiducelui Iosif. Archi- 
ducele nu e momentan în Alcsuth 
așa că ducele de Orleans a fost pri
mit de archiducesele Clotilda și 
Maria Dorothea. In cercurile curții 
nu se confirmă, der nici nu se des- 
minte soirea despre proectul de lo
godnă a ducelui cu archiducea Maria 
Dorothea.

Paris, 12 Iulie. Ambasadorul Ita
liei a comunicat guvernului frances 
de-asemenea ca ambasadorii Germa
niei și Austriei, participarea Italiei 
la esposiția universală din Paris la 
1900. S’asigură, că înainte d’â fi luat 
acestă hotărîre, cele trei state ale 
triplei alianțe au discutat acestă 
cestiune, debre-ce însă guvernul aus
triac, fără a aștepta resultatul acelor 
discuțiunl, notifică ministeriului de 
esterne frances participarea oficială 
la esposițiă, celelalte două cabinete 
aliate urmară exemplul Austro-Un
gariei.

Sibiiu, 13 Iulie (Telegr. part.) 
Deputăția eenenilor a fost bine pri
mită. Prota Beni cu preotul Babeș 
au fost reciproc permutați.

Lâ t eratură»
D-1 Simeon P. Simon, Zelosul preot 

român din Șomfalău (Soofalva p. u. Besz- 
tereze) a publicat următorele trei piese 
teatrale: Regele Edip, tragediă în 4 acte 
cu un prolog și exordin de Sofocle. Tra- 
duoere în versuri. — De același autor: 
Titu Manliu Torcuatu, tragediă în 5 acte, 
și Serinana Contesă, tragediă în 5 aote cu 
un epilog. Tdte trei comandate de-odată 
costă 75 cr. Se pot prooura dela autor.

Proprietar: Dr, Aurei Whire^ianu.
Redactor responsabil
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Cursui la bursa din Vsena.
Din 11 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 127.80
Renta de corone ung. 4% • • • 99.40
îaapr. oăil. fer. ung. în aur 4‘/2% • 124.50
Itnpr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.65
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.50 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25 
Imprum. ung. ou premii .... 150.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austr..............101 85
Renta de argint austr..............101.95
Renta de aur austr...................123.50
LosurI din 1860.................. 146.80
Acții de ale Băncei austro-ungară. 968.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 382.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 355.25 
Napoleondorl.......................... 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.76
London vista..................... . 119.80
Paris vista..................... .. 47.62*/ 2

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Rente de corone austr. 4%. . . 101.10
Note ■ italiene.......................... 44.45

Din 13 Iulie 1896.

Cursull pielei SîrâșoW.

Banonote rota. Ccimp. 9.46 Vend. 9.48
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Camp. 9.49 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend.
Mărci germane Cump. 58.30 Vând. T“ a
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend.
Scris. fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

0 0 a e u ? 8.
Se escrie concurs pentru postul 

devenit vacant de oficial de cance- 
lariă. la Cassa cercuală de bolnavi 
din Brașov. Plata anuală este de 
600 fi. pe lâDgă îndatorirea de a de
pune cauțiune de 300 fi.

Doritorii de a ocupa acest post 
au de a înainta cererile lor, scrise 
de mână propriă cu indicarea etății, 
ocupațiunei, cunoscința celor trei 
limbi ale țerei, precum și, că sunt 
calificați pentru resortul de cance- 
lariă, respective în branșa socoteli
lor, pană cel mult în 25 Iulie a. c. 
12 bre a. m. în cancelaria Cassei 
cercuale pentru bolnavi.

Aplicația la acest post se face 
cu condiția de abcțicere trilunară.

Brașov, 9 Iulie 1896.
Directoriu

Victor Neustădter-
Președinte.

Publicare de concrrs.
La „Internatul din Beiuș a fete

lor orfane de preot din diecesa gr. c. 
româna din Oradea-Mare împreunat cu 
școlă civilă“, pe anul școlastic 1896/7, 
se escriu următbrele concurse:

1) Unul pentru o directbră a in
ternatului și școlei civile de-odată, 
care are să fîă cualificată pentru șcb- 
lele civile din grupa limbistică-isto- 
rică, eventual matematică-sciințele 
naturali.

Emolumentele împreunate cu a- 
cest post sunt: a) soluțiune anuală 
de 800 fi., b) cuartir și întreținere 
în internat.

2) Altul de o învețătoră cuali
ficată pentru șcblele civile din grupa: 
matematică-sciințele naturali, respec
tive limbistică-istorică, care va îm
plini și afacerile domestice din in
ternat prin statute precisate.

Emolumentele învețătorei sunt: 
a) Soluțiune anuală de 500 fi., b) 
cuartir și întreținere în internat.

3) Un post de guvernantă. Gu
vernanta va ave: a) Soluțiune anu
ală de 200 fi., b) cuartir și întreți

nere în internat și după un serviciu 
consciențios de 5 ani, un adaus de 
50 fi.

4) Un post de bona. Emolumen
tele bonei vor fi: a) Soluțiune anu
ală de 150 fi., b) cuartir și întreți
nere în internat și după un serviciu 
consciențios de 5 ani un adaus de 
50 fi.

Competentele la aceste posturi 
tiebue să fiă de religiunea gr. cat.

Directbră și învețătbrea se po
sedă pe lângă limba maternă ro
mână, limba maghiară, cari vorbesc 
1. francesă, ori pot da instrucțiă și 
în forte-pian vor fi preferite.

Guvernanta și bona trebue să 
scie conversa și în limba maghiară 
și germână.

Petițiunile instruite: 1) cu carte 
de botez; 2) testimoniu de cualifi- 
cațiune; 3) eventual alte acte des
pre anterioră aplicațiă; 4) atestat 
medical; 5) adeverință despre starea 
familiară — sunt de a se înainta la 
Veneratul Ordinariat diecesan gr. cat. 
de Oradea-Mare, pănă în 10 Au
gust a. c.

L^îriăctbra și învețătbrea după un 
an de probă se vor definitiva.

Beiuș, 7 Iulie 1896. 
aBârecțiimea.

Nr. 8503—1896.

PUBLICAȚIUNE 
referitore la măsurarea dăre! de câș
tig clasa III. pe anii 8896, 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. 
20655/896 și conform §. 12 Art. de 
lege 44 din anul 1883, aă trimis la 
oficiul de dare orășenesc consemna
rea dărel, care conține sumele dărel 
ce sunt a se plăti de contribuabili 
după câștiguri clasa III pe anii 1896, 
1897, 1898. Acesta consemnare, în 
sensul §. 18 Art. delege 44 din anul 
1883 stă la dispbsiția respectivilor 
8 c|ile adecă deia 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 potă face.

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

Totodată cu acesta se aduce la 
cunoscință și (filele în care se per- 
tracteză taxarea dârei după câștig 
clasa III. de cătră comisia respectivă. 
Aceste pertractări se țin în casa sfa
tului, fie-care (ți 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 c|â-

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

Taxarea dăreî 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 
calapbde.

Lun! 20 Iulie 1896.
Post 58—145 a consemnării de 

dare: mbșe, tinichegii, birjari.
Marț! 21 Iulie 1896.

Post 146—193 a cosemnării de 
dare: cismarii.

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

de dare: papucarii, comercianțil 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 transportă nă- 
sip, cărăușii, posesorii de băl, aren
dașii de băl, baia de abur.

Sâmbătă 25 Iulie 1896.
Post 423—476 al consemnării 

de dare: farmaciștii, comercianțil de 
broderii și împletituri, putinari, plă- 
pomarl, tapețiri, urluerl, rotarii, pă- 
lărierii, comercianțil de pălării, peri
erii și proprietarii de bordeie.

Lum 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, fa bricele 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.

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

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

Mercur! 29 iulie 1896.
PoBt 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, văpsell, neguțătorii cu 
mărunțișuri (Greisler).

Vineri 31 Iulie.
Post 653—707 a consemnărei 

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

Luni 3 August.
Post 708—768 a consemnărei 

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

Marți 4 August 1896.
Post 769—840 a consemnărei de 

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

fi/lercuri 5 August.
Post 841—852 a consemnărei de 

dare: Opticheri, Comersanțî 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- 
marl cu groșița. Cărciumari și ven- 
(fetorl 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, restauranțl, 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.

Luni 10 August.
Post 1014—1055 al consemnă

rei de dare: PetrarI, depourl de mo
numente CompactorI, Tipografi, Re
dactori și editori de cțiare, ascuți
tori de cuțite și cuțitarii, funarii, 
petrarii, liferanții de petriș, și cari 
dau mâncări p’afară (Kost). Aren
dașii pentru viptualii la spitalurl 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, 
MățarI, 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 

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

Viner! 14 August.
Post 1234—1307 a consemnărei 

de dare : zarafi, bancheri, Pilari, Pob- 
tovari, Decatiri, fauri, spălătorii, Șe
lari, posesori de pensionate pentru 
copii și copile, Asii de copii, Căl- 
dărari, Curerari, Cojocari, șcbla 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 bărbați și dame.

Confecțiuni de Albituri și de- 
pourl de Pianurl.

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 capela 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
plasare, budarii, executori, posesorii 
de derste, musicanțl țigani.

Sâmbătă 22 August 1896.
Post 1508—1557 a consumării 

de dare: măcelari, sarcutierl și fa
bricanți de salam.

Luni 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.


