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Schalek. Rudolf Hosse, A, Oppdfts 
Nachfolger; Anton Oppclik, J. 
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Qoldbsrgerg, Eckstein Bcrnat; în 
Bucuresci: Agencc Havas, Suo- 
cursoie de Roumanie; în Ham
burg; Karoiyi & Liebmann.

Proțul Inserția nil o r: o seria 
garmond pe 9 coldnă 8 er. si 
30cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dcsa dup?, 
tarifă și învoială.

Keciame pe pagina a o-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

„Gazeta-* iese în fla-care ti.

*) Am publicat în numerii precedență 
artioulii biografici ai d-lui Angel Dimi- 
triescu despre M. Cogălniceanu, apăruți în 
„Epoca literară44. Astăcjl mai publicăm și 
articulai de mai sus despre I. O. Brătianu 
și epoca lui.—Red. 

Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

Psalm România si străinătau:
Pe un an 40 franci, pe șăne 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori-
AN’nameniul mtm Rrasor 

aaministratiunea, piața raare, 
T0rgui Inului Nr. 3C 'J etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Ga dusui în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe vrei luni 
3 fl. Un esemplar o cr. v. a. 
8<Su lo bani. Atât abouamen- 
tolo oât și inserțiunile sur.t 

a se plăti înainte.

Brașov, Lum-Marți, 16 (Z8) Iulie.

Odinioră și acum.
Nu se mai pot reculege șovi- 

niștii unguri după lovitura neaștep
tată, ce le-a dat’o d-1 Emile Flou- 
rens în marea Reuniune publică din 
Paris, ținută sub președința lui. Cu 
deosebire nu pot să-i ierte fostului 
mimstru de esterne trances că, pe 
când el înfățișeză națiunile nema- 
ghiare din statul acesta ca mult 
prigonite și asuprite în Ungaria, se 
adreseză cătră agitatorii români 
șerbi și ceho-slovaci cu rugarea, ca 
se-și espună plângerile lor pentru 
ca s8 le audă și Francia cea cu „as- 
pirațiunile ei generbse și tradițiu 
nile ei cavaleresc!44.

Indispuși de acestă neplăcută 
surprindere, ce le-a venit tocmai în 
toiul mileniului din vechia metro
polă a marelor idei de umanitate, 
progres și libertate, șoviniștii dela 
„Egyetertes44, principalul organ al 
stângei estremo, care cfice ca luptă 
pentru independență și libertate, or
ganul, al căruia prim colaborator 
este însu-șî fiiul mult divinisatului 
revoluționar maghiar L. Kossuth, vin 
se se desculpe, într’un articul lung, 
de tote păcatele ce li-se aruncă în 
față.

Peste acest articul, apărut în 
fruntea’ diarului „Egyetertes44 de 
Sâmbătă, nu putem trece fără ob
servare, fiind-că în el se reoglindeză 
procesul psihic, ce s’a petrecut și se 
continuă și ac|i în sufletul șovinis- 
tului maghiar în ce privesce condi- 
țiunile sale de traiă comun și „pacl- 
nic44 cu naționalitățile nemaghiare.

Nu numai de ac|i se dateză acu- 
sările, ce se îndreptă în contra ele
mentului dela putere pentru mono- 
polisarea libertăților publice în fa
vorul unei singure rasse, ele sunt 
vechi, precum vechia este și asupri
rea și tirănia, contra careia se plâng 
popbrele, despre care c|ice Fiourens, 
că „trăesc într’o stare de inferiori
tate civilă și politică11.

Șoviniștii dela „Egyetertes44 înse 
se vede, că ș’au perdut cum am c|ice 
bunul simț istoric. Și într’o privință 
n’ar fl lucru de mirare tocmai acuma, 
când sunt așa de mult amețiți de 
grandomania națională maghiară. 
Numai astfel ne putem esplica cum 
organul, la care colaboreză fiiul lui 
Kossuth nu se rușineză a lua în ze
flemea pe un FlourenB, care n’a fă
cut decât a apela la marele princi
pii și idei, de cari s’a condus des- 
voltarea poporelor Europei civilisate 
dela marea revoluțiune francesă în- 
coce; nu se rușineză a călca în ur
mele gazetarilor simbriașl dela rep
tila guvernamentală „Pești Naplo“, 
cari într’un mod murdar și dejositor 
ș’au bătut joc de d-1 Fiourens pen- 
tru-că a „cutezat44, fără ai întreba, 
se ridice în mijlocul Parisului dra
pelul libertății și al egalei îndreptă
țiri în favorul națiunilor oprimate.

De aveau bunul simț cei dela 
„Egyetertes44 și-ar fi revbcat în me- 
moriă acele vremuri, când și ei lup
tau pentru revindecările lor națio
nale, când aveau lipsă chiar de aju
tor și când nu s’au sfiit de a cere 
acest ajntor chiar dela acele națio
nalități, pe cari sute de ani le-au 
urgisit și le-au prigonit.

N’avea primul redactor al cba‘ 
rului „Egyetbrtes44 Francisc Kossuth 
decât se resfoiescă puțin în memo
riile tatălui seu. căci atunci cu ușu
rință ar fi putut găsi acea memora
bilă proclamațiă, prin care dictato
rul Ungariei a încercat să câștige pe 
Români pentru lupta contra Aus
triei.

Ori cât de mult s’ar fi folosit 
Ludovic Kossuth în acestă procla
mațiă de tbte apucăturile retorice, 
în cari era așa de tare, n’ar fi putut 
să facă o constatare, care în laco
nismul ei să pbtă fi mai sdrobitbre 
pentru purtarea din trecut a Ma
ghiarilor față cu Românii ; o con
statare, care pentru tot timpul îna
inte de 1848 nu lasă nici cea mai mică 

îndoielă asupra întrebării: cine au 
fost asupritorii și tiranii poporelor 
în țările corănei sf. Ștefan.

Ori și cine păte ceti în procla
mația, adresată cătră Români (az 
Olâhokhoz) de cătră dictatorul Ludo
vic Kossuth la 1849, următorul verdict.

„Az Olăhok sokat szenvedtenek măr 
regi idok ota, szabadsăguk majd mi 
sem vdlt, s meg nevdk is meg volt gya- 
lâzva az orszâg torvenyeiben^ (deja din 
vechime mult au suferit Românii, 
libertate n’au avut mai de loc și 
chiar și numele le-a fost infamat în 
legile țării).

Așa a fost în trecut după în
săși mărturisirea celui mai turbat 
maghiarisator.

Cu tote acestea cei dela „Egye
tertes* 4 se miră, că se găsesce și 
astăcțl un Fiourens, care-și ridică 
glasul pentru aceia, ale căror drep
turi sunt călcate în regatul Sftului 
Ștefan și cari se simt împedecați 
cu violență în libera lor desvoltare 
națională, se simt asupriți și tira
ni s ați.

Cum și prin ce? întrebă cei 
dela organul Kossuthist dându-și apa
rența de naivitate.

Cum și prin ce?
Cetiți încă oda.tă cu atențiune 

cuvintele de mai sus ale luiLudovic 
Kossuth și judecați un minut ob - 
iectiv!

Atunci veți ajunge a constata 
după 48 de am, că deosebirea în
tre cum a fost tractat Românul în 
trecut și după cum e tractat el astăcjl, 
este forte esențială, inse nu în facto
rul, ci în detrimentul lui.

Până la 1849 era numele Româ
nului infamat în lege. Astăcți el este cu 
totul șters din lege.

Atunci trăia ca infamată „Națio 
Valachica“, astătfî este declarată ca ne-' 
esistentă.

Poftiți și judecați, deca în ere- 
erii voștri bolnavi a mai rămas o 
singură parte neatinsă!

Convocare.
Adunarea generală a „Asocia

țiunii transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului român11, con
form §§. 14 și 21 din statutele Aso
ciațiunii, se convocă la Lugoș pe fi
lele 27 și 28 August st. nou.

PROGRAMA:
Ședința 1, Joi, în 37 August 1896 

n., la orele 11 a. m.

Ordinea de i •
1) Deschiderea Adunării gene

rale. 2) Raport despre activitatea 
comitetului în decursul anului espi- 
rat. 3) Alegerea comisiunilor de câte 
3 membri: a) pentru esaminarea ra
portului; b) pentru esaminarea ra- 
țiociniului pro 1895 și a proiectului 
de budget pro 1897; c) pentru in- 
cassarea taxelor de membri. 4) Ra
port în causa modificării statutelor, 
5) Propuneri și interpelări. 6) Diser- 
tațiuni. 7) Raportul comisiunei pen
tru înscrierea de membri.

Ședința II, Vineri, în 38 August 
n. la orele 10 a. m.

Ordinea de 4 i:
1) Deschiderea ședinței. 2) Veri

ficarea procesului verbal din ședința 
I. 3) Raportele comisiunilor esmise 
în ședința I. 4) DisertațiunI. 5) în
tregirea comitetului central. 6) Defî- 
gerea locului pentru proxmia adu
nare generală. 7) Disposițiuni pen
tru verificarea procesului verbal. 8) 
Incheiarea Adunării generale.

Se observă, că eventualele di- 
sertațiuni au să fiă presentate pre- 
sidiului Asociațiunii în scris cu 8 
tțile înainte de adunarea generală.

Sibiiu, din ședința comitetului 
Asociațiunii transilvane ținută în 23 
Iulie 1896.
I. M. Moldovan m. P,

president.
Dr. C. Diaconovicii m. p

secretar I.
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I. C. Brătianu*)
Partidul liberal a avut doi șefi de 

naturi deosebite, dâr da puteri egale: Ro- 
setti și Brătianu. Unul oompleta pe oelalalt 
și amândoi formau o dualitate de o tărie 
impunătdre. Unul era cugetarea, celalalt 
manifestarea prin graiii a acelei ougetărl; 
unul concepea, celalat făcea concepția po
pulară ; unul găsea ideia, celalalt o realisa. 
In scurt, unul era om de cabinet; oelalalt 
om de acțiune’. Dâr pe cât de inflexibil 
era Rosetii în principiile și credințele sale, 
pe atât era de mlădios Brătianu. Acestă 
deosebire provine din faptul că Rosetti 
era setos de glorie, pe când Brătianu era 
setos de putere. Pentru nimic in lume Ro
setti n’ar fi lucrat in contra convingerilor 
sale; Brătianu a deținut puterea desmin- 
țind adesea programul pe treptele căruia 

se suise. De altmintrelea este sciut că Ro
setti s’a retras dela guvern în totdeuna de 
bunăvoie, Brătianu în totdduna silit. Așa 
la Novembre 1869, așa in Martie 1888. 
Ca aoei avari, în oarl pofta de argint se 
înouibâză ou atât mai adîno cu cât ei se 
apropie de mormînt, Brătianu îșl ^ncleșta 
mânile în sdrențele puterei cu o îndărătnioie 
cu atât mai înoăpățiuată ou cât populari
tatea sa scădea.

Indrăsneț în tote, în administrația 
internă ca și în politioa de afară, Brătianu 
se arunca pe calea îmbunătățirilor mate- 
teriale cu un curaj care nu era prea de
parte de temeritate. Cestiunea drumurilor 
de fier se ventila încă de pe timpnl dom
niei lui Știrbeiu și preocupase atâtea gu
verne pănă la densul, fără a fi resolvată, 
din oausa greutăților inextricabile ce se 
legau de ea. Brătianu, profitând de con
descendența unei majorități devotate mai 
mult lui decât intereselor țării, deslegâ a- 
cestă cestiune ca Alexandru nodul gordian. 
Pagubele ce au resultat pentru statul ro
mânesc din nenorocita și scandalosa con
cesiune Strussberg au fost așa de oolosale, 
în cât însuși Brătianu a mărturis’t neier
tata greșâlă ce săvârșise. Prin ooncesiunile 

și întreprinderile sale de tot felul, el spori 
datoria națională pănă la aprope de un 
miliard. împrumuturi, eminterl de rentă 
perpetuă și amortizabilă, bilete ipotecare, 
bonuri de tesaur, împrumuturi ale statului 
județelor și comunelor, tdte mijlocele de a 
găsi bani se puseră în lucrare. Budgetul, 
care la 1876 era de 90 de milidne, ajunse 
sub densul la cifra de 160 milidne. Oposi- 
ția striga protestând pe tote tonurile. Chiar 
cei mai prioepuțl erau sinoeramente îngri- 
jațl de acâsta sporire continuă a budge
tului și a datoriei publice. Dârei împrumu
ta mereu, multiplica rețeaua drumurilor de 
fier, întindendu-o dela 950 kilometri la a- 
prdpe ‘2000 de kilometri, ridică magasii și 
dockurl pentru înlesnirea negoțului, clădea 
localuri pentru administrația civila și mi
litară, înființa spitale rurale, construia că- 
sărml, înmulțea și îmbunătăția armamentul 
începea fortificațiile Capitalei, cari deveni
seră neapărate din momentul ce el să de
clarase pentru alianța puterilor centrale. 
Taxele sporeau necontenit și plângeri se 
înălțau de pretutindeni ; der el da ordine 
perceptorilor să nu țină seină de nici o 
reclamație. Oposiția ne amenința cu sorta 
Egiptului. Și cu tote acestea, acele timpuri 

au trecut fără ca acele prevederi triste să 
se împlinăsoă. Ba din potrivă, guvernele 
ce au venit după Brătianu au găsit situa
ția financiară destul de prosperă, de vreme 
ce au mai cresout budgetul și au sporit 
datoria națională. Nu are cineva decât să 
compare starea țării și în deosebi a Capi
talei dela 1876 cu cea de astăcjl, pentru 
ca să varfă enorma distanță ce ne desparte 
de acele timpuri ce par ou o sută de ani 
în urma ndstră. Profețiile diarelor oposi- 
ționiste de atunci rămân numai ca o do
vadă de slăbioiunea de care nu sunt sou- 
tite nici chiar mințile cele mai înalte.

Mulțl credeau, că națiunea va înge- 
nunchia sub o povară așa de grea. Insă 
tote diagnostiourile și prognosticurile doc
torilor de stat pesimiști se dovediră false. 
Națiunea, cu o datorie de aprope un mi
liard, sub Brătianu era mai prosperă decât 
ou o datorie de o sută de miliâne sub 
Cuza, și sub Cuza, cu o datorie de o sută 
de milidne, era mai prosperă decât cu nici 
o datorie sub Alexandru Șuțu, cel din ur
mă Domn fanariot. Dâcă ar fi cerut cine
va ca țera să plătâscă într’un moment acel 
miliard, ar fi trebuit să ’i dea lampa făcă
tor© de minuni a lui Aladin. In realitate
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Soviaiistil în concliistâ.* «I
0 curibsă și simptomatică haluci- 

națiune diplomatico -șovinistico-ma- 
ghiară ne presentă „Erdely Hirad6“ 
din Clușiu în fruntea numărului seu 
dela 25 Iulie a. c. D-l Urmâssy Lajos, 
care de mult vrea se-și câștige me
rite ca scriitor istoric maghiar, se 
aventă acum de-a da și directiva- 
politicei orientale maghiare. Etă ce 
idei de conchistă desfășură el într’un 
organ al contelui Albert Apponyi, 
viitorul ministru-președinte unguresc:

Că ce vor fi orecjend cercurile nostre 
dătătore de ton și hotărîtore eu privire la 
resolvarea oestiunei orientale, lucru firesc, 
oă nu se pote soi. Un lucru însă este si
gur, că adecă dogma politioă a lui Adrassy 
a făcut falit. Andrassy a dis marele cuvânt, 
în urma căruia a pus in practică principiul, 
că în Balcani trebue să se înființeze țeri- 
șore independente, cari să servâscă ca 
oorotitâre în contra influenței rusescl.

Dogma tradițională nu s’a realisat!... 
Micele state : România, Serbia, Bulgaria, 
Muntenegru, tote choohetâză cu Rusia, 
sperând să-și mărâscă teritorul cu ajutorul 
ei. Nouă însă ne sunt dușmane, deore-ce 
nu consimțim cu planurile lor aventuriâse. 
Niol Rusul nu consimte, ce-i drept, der le 
amăgesoe pentru oa să potă pesoui în tur
bure. De aceea am dis cu drept cuvânt, că 
tradiționala dogmă politică a lui Andrassy 
a făcut falit.

In micele state din Balcani noi vom 
afla un vecinie dușman, de unde urmâză 
dela sine, că nu pote fi in interesul nostru 
de-a apăra fi mai departe independența lor. 
Vrând nevrând, trebue să urmeze o schim
bare în atitudinea nostră față cu cestiunea 
orientală și nu trebue să împiedecăm căderea 
micelor state, ci trebue se luăm parte la 
ocuparea lor, după modul ocupărei Bosniei.

Doctrina aoâsta a fost politica lui 
Mateiă Huniade. El încă a ținut in depen
dență mioele țări balcanice; ca vice-rege al 
Bosniei a numit pe Ujlaky; Serbia și Va- 
lahia, ca state vasale, erau legate de noi 
cu oopcii. Acăstă politică trebue s’o urmăm 
erășl. A lui Andrassy șl-a trăit traiul. Pre
cum prin împărțirea Poloniei Pusul a ajuns 
se fiă vecinul monarchiei nostre fără ca să fiă 
vre-un pericul într’asta, tot așa nu va fi peri- 
cui nici decă cestiunea orientală se va regula 
astfel, ca țerișdrele balcanice sâ se împartă 
și in urma acesta se fim și aici vecini cu 
Pusul.

Și așa nu va rămâne, decât să ale
gem : dâoă voim să împărțim ou Rusul, ori 
nu voim?... In 1877 armata rusă a putut 
să se retragă din Balcani, deore-ce soțul 
său aliat, Erancia, sângera înoă în ranele 
sale. Aoum însă puterea armată rusă și 
francesă este ou mult mai mare, deoât a 
triplei alianțe, și când va isbucni oestiunea 

orientală, nu vom mai pute împedeca cu- 
oerirea rusâscă.

Trebue să luăm posițiă. Aoâsta însă 
nu pote fi alta, deoât — împărțirea. Cum 
are să se facă aoâsta, o va hotărî geogra
fia. La totă întâmplarea jumătate din Pomâ- 
nia ar deveni proprietate rusăscă, cealaltă 
jumătate s’ar încorpora la noi, și așa mai de
parte.

Astfel stă cestiunea orientală !... Poli
tica lui Andrassy, pe care șl-a însușit’o în- 
trâga națiune maghiară, nu se pote susțină 
și mai departe. Micele regate și principate 
orientale înființate de curând și-au subscris 
însă-le sentința de morte în frunte cu Pomâ- 
nia. Fiind fiă-oare. din ele pline de pofte 
de cucerire, nu mai pote fi nici una din 
ele părete apărător față cu înaintările Ru
siei. Nu este altă scăpare decât, se punem 
capet independenței lor.

Precum în trecut, așa și în viitor Un
garia nu va avă nici un năoas cu Rusia, 
decă odată sa vor statori în mod permanent 
granițele în Balcani. Până când s’a putut, 
Balcanii au fost apărați în contra cuoerirei 
rusescl, der deore-ce acesta este imposibil 
a se urma și mai departe, să ne silim a da 
o altă direoțiă, o altă întorsătură politicei 
ndstre orientale — și așa să stăm în fața 
oestiunei orientale.

Din ISihor.
Oradea-niare, 23 Iulie 1896.

Săptămânile trecute se vorbia aici 
prin oerourile restrînse și inițiate în tre- 
bile politice, că vice-șpanul comitatului ar 
fi oferit vioariului episoopeso Goldiș de
putăția oercului Ceichii în locul fostului 
deputat Silv. Rezei, oarele este numit in
spector șoolar la G-iula (Comitatul Biohi- 
șuluij.

Deslegarea acestei afaceri se credea 
că va fi împedecată prin disolvarea parla
mentului pusă în perspectivă pentru luna 
Septemvre. Astăcjl însă a sosit ordinul mi
nisterial la Comitat, să se iea disposițiu- 
nile pentru alegerea de deputat la Ceica. 
Din asta reiese evident, că guvernul șl-a 
aflat omul pentru al candida în acel cerc, 
și oă parlamentul nu se va disolva în Sep
temvre, oi numai la primăvară, căci alt
cum n’ar avâ înțeles o alegere pentru 
două luni, și preoum prea bine se scie, 
împreunată cu spese, ci guvernul ar fi tră- 
gănat mai bine denumirea lui Rezei, oare 
și altcum oa deputat, este dotat mai bine 
ca un inspeotor școlar!

înainte de astea domnia o generală 
opiniune, oă în ceroul dela Ceica va fi can
didat d-l loan Pap protonotarul oomita- 
tens, „promoveatur ut amoveaturu ea să facă 
loo la comitat unui Maghiar, unui om de 
încredere totală, ce nu o pâte avea Ro
mânul care ține la neamul și biserica sa.

Insă în acâstă impaciență de a moder- 
nisa statul și națiunea, Brătianu a căutat 
tot așa de mult de a răsplăti serviciile ce
lor devotați lui. Creditul funciar rural oa și 
cel funciar urban au adus folose eminente 
publicului, der mai eminente directorilor și 
membrilor consiliilor lor de administrație. 
Banoa Națională a soărjut dobânzile și a 
venit în ajutorul comerciului, dâr cu densa 
a venit agiul, care a fost o adevărată ur
gie pentru țâră și negoț; și apoi subscrie
rile la acâstă instituție au fost reservate 
mai numai pentru favorițl. Răscumpărarea 
drumurilor de fier Strussberg, mult trîmbi- 
țata „strălucită afacere", a fost mai strălu
cită pentru Benjaminii „marelui partid" 
deoât pentru stat. Independența am câști- 
gat’o, dâr ou ce pierderi și cu oe jertfe! 
In fine, de odată cu sohimbarea constitu
ției, legea eleotorală s’a făcut mai demo
cratică, dâr în acelaș timp mai guverna
mentală, și guvernul lui Brătianu dovedi 
numai-deoât de ce natură era liberalismul 
său. Libertate de a vota cu guvernul, da ; 
însă vai de acela, care ar fi cutezat să pro
testeze contra practicei guvernului său!

(Va urma.) Angei Deinetriescu.

Aoi cu durere trebue să constatez 
degenerarea care se lățesoe cp de 4’ îQ 
giurul funcționarilor români, că nu cuteză 
a vorbi limba română în publio și înain
tea Maghiarilor, ba se feresc de societățile 
românesol, ca să nu fiă compromis înain
tea stăpânirii: Etă libertatea și egalitatea 
ungurâsoă, cum impune jugul servilismului 
sufletelor și al caracterelor, mai greu și 
mai rușinos, ca și oând ai fi silit să faci 
cjile de dacă, oarl le poți împlini și prin 
servitori și simbriașl.

Vorbele fostului ministru francos, 
Flourens, rostite în marea reuniune pu
blică francesă din 11 Iulie a. o.: „Noi Fran- 
cesii nu putem înțelege, ca âmenl cari se 
bucură de-o valore egală fisică, intelec
tuală și morală, cum sunt popârele de 
origine latină și slavă, comparate cu cele 
de origine germană, său maghiară, să potă 
accepta să trăescă într’o stare de inferioritate 
civilă și politică1* sunt pentru noi o mate- 
riă abundantă de meditat, și servesc nu
mai pentru o deșteptare generală ; âră pen
tru stăpânii noștri sunt o timbrare neagră, 
că strigă egalitate, libertate, âr în locul 
aoestora impun jugul poporelor. Der să ne 
mângâie proverbul „cu minciuna poți prândi, 
der nu poți și cina".

era o datorie gigantică, fabulosă, pentru 
un stat așa de mic și relativ așa de serao; 
și noi înțelegem pentru ce țipătul nemul
țumirii răsuna dela un capăt la celalalt al 
țării. AstădI vedem, că acel țipăt era ne
întemeiat. Cu acele sutimi de milione luate 
din drâpta și din stânga, fața țării se trans
forma așa de adânc, încât noi înși-ne abia 
o mai ounâsoem. Neapărat la aceste trans
formări au contribuit și alte guverne ; dâr 
Brătianu a violentat, ca să 4lcem a?a, îm_ 
bunătățirile mai mult decât orl-care altul. 
Pe oând pesimiștii repețiau, că energia po
porului se va încovoia sub greutatea sar- 
cinelor publice, comeroiul lua un avânt pu- 
ternio, fiind împins de nouele înlesniri ce 
i-se creau, creditul și respectabilitatea țării 
oresoeau în afară și bunul traiă sporea în- 
lăuntru, dobencjilă scădeau, capitalurile as
cunse pănă aci în lăcjile bogătașilor se pu
seră într’o oirculație mai viuă, âr proprie
tatea găsi nouă mijlooe de mobiJisare. Cri- 
tioii nu prea observau, seu nu voiau să ob
serve, că de-odată cu datoria orescea și oa- 
pitalul de productivitate al țării. Singurele 
capitaluri neproductive erau cele închise în 
armamente și fortificații; der datoria de 
conservare națională trebuia pusă mai pre
sus de tăte celelalte.

In aoeste timpuri durerose, pentru 
noi Bihoreaii s’a ivit și o 4*  de bucuria, 
prin deschiderea internatului de fetițe la Be- 
iuș. Era timpul suprem să se realiseze 
acâstă dorință generală, căci fetițele nâs- 
tre se cresceau pe la institutele străine, 
în cari îșl perdeau limba și legea și prin 
acestea și naționalitatea. Acest institut va 
fi susținut din „fondul Pavelian*  al die- 
oesei gr. oat. de Oradea; deci mărinimo
sului fundator îi strigăm: Semper honos, 
nomengue tuum laudesque manebunt.

Cor.

SCăBILE OiLELI
— 15 (27) Iulie.

Erăși un mare proces pentru „agi
tația" s’a pertractat înaintea faimosului tri
bunal din Alba-lulia. AousațI erau d-nii 
loan Pop Păcurar preot în Tiuriu și Nicolae 
Făgărășan, învățător tot acolo. Ambi erau 
aousațl din causă, oă corul de adulțl, înte
meiat de harnicul învățător Făgărășan, a 
cântat cânteoe naționale, între oarl și 
„Doina lui Lucaciu". Pertractarea a ținut 
două dile, în 23 și 24 Iulie, fiind ascultați 
vre-o 40 martori. Apărători erau d-nii ad- 
vocațl Al. Velican și Dr. Ioan BParciac.

Învățătorul Făgăiășan a fost osîndit la 
un an și juinetate temniță de stat, și 200 fl. 
spese de proces, er parochul I-ăcurar la opt 
luni temniță de stat și 120 fl. spese de pro
ces. Vom mai reveni asupra acestei perse- 
cuțiunl unice în felul său.

—o—
Programul deschiderei Porților de 

fer este alcătuit definitiv. In cjiua de 15 
Septemvre Majestatea Sa se va duoe la 
Orșova pe bordul vaporului „Franz Iosef", 
construit înadins pentru ocasia acâsta. La 
serbare vor fi invitate tote puterile sem
natare ale tratatului din Berlin, precum și 
România, Serbia și Bulgaria. Șefii cabine
telor vor representa pe marile puteri. Regii 
României și Serbiei și prințul Bulgariei vor 
asista împreună cu monarchul nostru Fran- 
ciso Iosif.

— o —
Stabilimentul de Hidroterapiă dela 

Băile Eforiei române din Brașov este forte 
bine visitat. Nu numai de aici din loc, oi 
și din străinătate se înscriu muițl la acest 
stabiliment, care posede instalațiunile cele 
mai esoelente și este la înălțimea cerințe
lor moderne igienice. Cu deosebire din Ro
mânia, din tote orașele, vin aici pațiențl, 
buni bucuroși, că pe lângă aerul cel bun 
și posiția frumâsă a Brașovului, găsesc 
acum și mijlocul de a putâ face o cură, 
pentru care altă-dată trebuiau să mârgă de
parte în străinătate. Pe lângă tâte mijlo- 
cele curative, visitatorii stabilimentului de 
hidroterapiă din loc mai află și o îngrijire 
sorupulosă din partea medicului stabilimen
tului d-l Dr. Baiulescu.

—o—

Un preot jubilant. Preotul român gr. 
or. Nicolae Velovan din Rusoa-montană și-a 
serbat în 7 (19) Iulie o. jubileul de 50 de 
ani ai preoției sale. El s’a născut în Mol
dova nouă la 1820, teologia a absolvat’d 
la Verșeț, în 1846 s’a hirotonit, âr în Rnsca 
montană funoționâză ca preot din anul 
1852. Credincioșii săi i-au arătat multă re
cunoștință ou ooasiunea serbărei jubileului, 
la care a fost de față și d-l protopresbiter 
Andrei 0 Ghidiu ca representant al P. S. 
Sale părintelui episcop Popea dela Caran
sebeș.

—o—
Cultura vermilor de metasă în Ro

mânia. D-l Dr. C. Druțu, șeful biuroului 
de agricultură din ministeriul domeniilor, 
a terminat cursul de serioicultură, ce l’a 
șinut la mănăstirea Văratec timp de două 
luni. La curs au luat parte 32 de învăță
tori, adecă oâte unul din fiă-care județ, 
preoum și un număr restrîns de călugărițe.

—o—
Grindină. Din Arad se sorie, că la 

finea săptămânei trecute o grindină mare 
a devastat hotarele dintre Arad și B,-Ciaba, 
nimicind total sămănăturile neseoerate, de 
asemenea tabaoul și ououruzele. A făcut 
mari pagube și în grânele, cari erau seoe- 
rate și așe4&te în olăi.

—o—
Cai pentru armata română. Cetim în 

„Timpul": D-l colonel Beller și d-l medic 
veterinar Popilian, cari au fost la Temi- 
șora pentru compleotarea remontei arma
tei nostre, s’au întors în țâră. Numărul 
cailor oumpărațl de astă-dată se uroă la 
450 și ou cei cumpărați dela înoeputul 
primăverei și pănă adl sunt cu totul 2000. 
Din oausa campaniei lucrului de câmp, 
oompleotarea remontei se va continua la 
tomnă.

—o —
Concertul musicei orășenesc!, oe s’a 

dat Sâmbătă sâra în prea frumosa grădină 
a otelului „Pomul verde", a satisfăcut de 
astă-dată publioul în mod deosebit. S’au 
cântat vre-o patru piese românesol din oele 
mai frumose, producând deosebită plăcere, 
dâoă nu ohiar entusiasm în public, care, 
ca de obiceiC, era în cea mai mare parte 
românesc. Putem să asigurăm pe d-l diri- 
geut al oapelei, oă concertele musioei oră- 
șenesoi vor fi în viitor mult mai cercetate, 
decă întotdâuna se va ținâ sâmă de aștep
tările publicului român, oare mai ales aoum, 
în mijlocul verei, când Brașovul e plin de 
ospeți din România, dă întotdâuna contin
gentul preponderant al visitatorilor oonoer- 
telor.

La „Pomul verde" concertâză musioa 
orășenâscă Joia și Dumineca sâra. Mâne la 
5 ore p. m. va concerta pe promenadă, âr 
poimâne, MerourI sâra, în grădina Reuniu- 
nei meseriașilor. începutul la 8 ore. Intra
rea 30 or.

Maghiari și Jidani.
Vorbind despre raporturile create 

între Maghiari și Jidani în urma 
recepțiunei religiei israelite, foia cle
ricală catolică „Magyar-Allam“ dela 
18 Iulie n. scrie între altele:

Cea mai nouă lozinoă e, oă prin re- 
cepțiune s’a contopit deplin Jidovimea ou 
națiunea și de aceea a vorbi despre Jido- 
vime ca despre o rassă ori religiune deo
sebită nu este permis, fără de-a nu comite 
o vătămare a legei. Se înțelege, oă oea 
mat mare propagandă în favorul acestei 
lozinci o face pressa jidovâscă.

Dâr să se ia spre sciință, că Ungaria 
are și o lege de naționalități, a oăreia neob- 
servare este oonsiderată ohiar din partea șo
vinismului oultivat de pressa jidovâscă oa 
un merit patriotic. Dâeă însă, fără nici un 
scrupul și fără a ținâ sâmă de legea de 
naționalitate este permis a declara națio
nalitățile ca inimici ai patriei, atunol ace
lași lucru este permis a-1 faoe și față ou 
Jidanii. Dâoă este îndreptățită nisuința, 
de-a face pe naționalități ca să renunțe la 
limba, la datinele și la principiile lor so
ciale deosebite; dâoă e îndreptățită nisu- 
ința de a-i scâte din proprietatea pămen- 
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tului și 8 lăți maghiarismul, cum se face în 
ținutul Seghedinului și în alte părți, atunci 
cu tot dreptul putem face asemenea și cu 
■Jidanii.

Legea nu a recipiat datinele cele 
Tele ale Jidanilor, ci numai religiunea lor... 
De aceea anti-semitismul între marginele 
cuvenite trebue să se mănțină pe cât 

, timn Jidovimea nu se contopesce în sooie- 
tatea creștină astfel, ca să-și pierdă cu to
tul datinele rassei sale și caracterul său. 
Pentru ajungerea acestui scop esistă un 
-singur mijloc: primirea creștinismului. Pe 
cât timp Jidovimea rămâne jidovâscă, 
pretutindenea ea va fi însoțită de anti-se- 
mitism.

Petrecere în Iernut.
Le pe Tir wive, Iulie 1896.

Știm, d-le Redactor! Dumineoa tre
cută, în 19 Iulie n. c., cu ooasiunea adu- 
aărei Despărțământului XXXII al Asocia- 
țiunei Transilvane, s’a dat în comuna Ier
nut și o petrecere.

După ședință, care a durat pănă după 
amiadl, aprope întreg publicul s’a întrunit 
mai întâiu la o masă comună în coridorul 
ospătăriei. Rar am vă<jut o cunună așa de 
frumosă de inteligențl români într’un ținut 
care nu se prea pdte dice, că e bogat de 
omeni cu carte românâscă. Și totuși așa a 
fost, mulțămită împrejurării, că toți au ți
nut să arate străinilor, că îșl are și popo
rul nostru omenii lui și că decă nu mai 
sus, atunci în privința acâsta stăm pe ace
eași trăptă cu „domnii11 de pe aici.

In decursul mesei ne-a delectat mu- 
sica mult agreatului „Laia" din Blașiu, 
cântându-ne românesce și ârășl românesce.

S’au ridicat și toaste multe și potri
vite ocasiei, peste cari însă trec la: pe
trecere.

De obiceiu, adunările Despărțămin- 
telor „ Asociațiunei" sunt împreunate și 
cu câte-o petrecere, și e bun și de 
netăgăduit folos acest obiceiu. Omenii 
se întâlnesc, schimbă idei, îșl comunică 
unii altora bucuriile și durerile și din dis- 
cusiunl prietinescl scot adese-orl mult fo
los, se întăresc sufletesce și se mângăe tru- 
pesee. Petrecerile românesc! din părțile 
acestea nu se asemănă cu cele de pe la 
D-Vostră. Ele au mai mult și mai bine ca
racterul familiarității, sunt mult mai des- 
brăcate de forme seci și nu prea întră în 
firea lor mania modernă de pe la orașele 
cevașl mari, de a juca tinerimea pe cava
lerul nesăbuit și de a păstra vecinie o ati
tudine forțată. De aceea ori și cine se află 
mult mai satisfăcut de petrecerile rornâ- 
nescl din inima Ardeiului, unde forma este 
înlocuită cu sinceritatea, er fondul se ca- 
racterisâză prin o mai binefăcătore intimi
tatea de gânduri și simțiri.

Nu iau asupră-ml delicata sarcină de 
a vorbi asupra petrecerei de Duminecă din 
Iernut în termini mai amănunțiți, ci măr- 
.ginindu-mă la generalități, voiu spune, că 
publicul număros și animația culminantă 
au făcut din ea un adevărat motiv de mân- 
driă. Tinerime multă de ambe sexele, cos
tume naționale încântătore, „Ardelene11, 
„Romane11, „Călușer" Jși „Bătuta11, „Horă11 
și alte multe dansuri românescl și străine 
au ținut într’un tempo încordat pănă în 
dori de di. Rău de tot a stat unui „Csâr- 
dâs" ceva bine înainte de spartul târgului 
— der de, trebuia pote și nu trebuia să se 
facă și voia câtorva „domni11, cari „onora
seră11 festivitatea Românilor în Iernut. Am 
înțeles, că pentru petrecere s’au vândut 
peste 200 de bilete și că încassările în bani 
au dat resultat neașteptat de îmbucurător.

înainte de a-ml sfârși acâstă scrisore, 
nu pot să nu fac amintire de bunele și în- 
sămnatele servicii, ce le-a adus pentru reu
șita serbărilor d-1 preot gr. cat. din Iernut 
Petru Nirășteanu, prin zelul său neobosit și 
prin stăruințele sale neadormite, de a face ca 
să succedă în mod mulțămitor pentru noi 
și uimitor pentru străini.

Fiă, ca la anul să ne revedem și mai 
mulțl și mai spornici în lucrarea nobilă 
pentru progresul și înaintarea causei po
porului român.

Coresp.

ȘNotițe din istoria scolelor nostre 
medii.

După cum am anunțat la tim
pul seu, în bogata programă a șc6- 
lelor române din Brașov pe anul 
școlar 1895—96 se află un capitul 
sub titlul de mai sus, scris de d-1 
director gimnasial Virgil O ni țiu. 
Reproducem din acest interesant ca
pitul următârele:

I.
Șoolele medii gr. or. române din Bra

șov consistă din trei institute de învăță
mânt, din :

a) gimnasiul mare cu 8 clase,
b) școla reală inferioră cu 4 clase,
c) școla comercială (pănă aoum numită 

mediă, din anul acesta șoolar numită: su- 
peridră) cu 3 clase.

Școlele acestea sunt tdte provăcjute cu 
dreptul de publicitate (gimnasiul din anul 
1856, er școla reală și oomeroială din anul 
1874) și sunt șodle confesionale, cari stau 
sub inspeoțiunea școlară directă cu drept 
de disposițiune a Veneratului Consistoriu 
Archidiecesan al bisericii gr. or. române 
din Ardeal, având conform artic. de lege 
XXX. din 1883 înaltul guvern de stat drep
tul de supremă inspeoțiune asupra lor.

Proprietare și susținitore . ale acestor 
școle sunt paroohiile gr. or. ale Sfântului 
Nicolae din Scheid și a bis. Sfintei Ador
miri din Brașov-Cetate, oarl aleg din sinul 
lor pe câte 3 ani o delegațiune școlară de 
26 membri — câte 13 din fiă-care paro- 
chiă, — supremul for administrativ școlar 
al susținătorilor șoolelor. Delegațiunile șco
lare aleg din sinul lor un comitet școlar 
permanent de 12 membri, numit „Eforia 
școlelor centrale gr. or. române din Bra
șov11, care administreză averea școlelor cu 
autorisarea delegațiunilor școlare și cu re- 
serva încuviințării demersurilor sale de că- 
tră Venerabilul Consistoriu Archidiecesan. 
La ședința Eforiei partioipă afară de mem
brii ordinari și direotorul școlelor medii cu 
vot consultativ.

Dreptul alegerii profesorilor este reser- 
vat delegațiunilor șoolare, cari fac us de 
aoest drept al lor pe basa reeomandațiunii 
prealabile a Eforiei școlare, date în urma 
direoțiunii șcdlelor.

Inspecțiunea școlară cu drept de dis- 
posițiune asupra instrucțiunii, precum și 
dreptul judioaturii disciplinare asupra pro
fesorilor îi compete Venerabilului Consis
toriu Archidiecesan din Sibiiu.

Conducerea acestor școle pănă în timpul 
de față a avut-o un director, care ca ajutor 
avea lângă sine un conreotor.

Dela 1891 înooce nu s’a mai ales con
reotor de cătră forurile administrative, oi 
spre înlesnirea agendelor îngrămădite ale 
direoțiunii s’a ales oâte un dirigent de stu
dii pentru școla reală și pentru cea comer- 
oială.

0? Greutatea conducerii comune a aces
tor institute diferite, care a dat ansă la 
aceste măsuri de ușurare în organisarea di
recțiunii școlare, a oresout în timpul din 
urmă forte mult, în urma ordinațiunii mi
nistrului de culte și instr, publ. dela finea 
lui August 1895, prin care șoolele comer
ciale fură deolarate de școle superiore și 
astfel scose din cadrul șoolelor medii și tot
odată supuse unor disposițiunl divergente 
de oele în vigore la celelalte două școle 
ale nostre. Intre astfel de împrejurări di
recțiunea în conțelegere cu corpul profe
soral s’a văcjut necesitată a propune Ono
ratei Eforii șoolare și venerabilului Consis
toriu Arohidieoesan despărțirea școlei co- 
meroiale de gimnasiu și reale (numărul 
direoț. 166 și 167 din 29 Novembre v. 
1895) cerând pentru școla comeroială un 
director independent, care s’o oonducă și 
să o represinte față cu forurile superiâre 
sub propria respQnsabilitate. Onorata Efo
ria și Onoratele DelegațiunI au decretat 
deja din partea lor despărțirea șoolelor și 
instituirea noului post de director. Dela 
Venerabilul Consistoriu înoă s’a dat apro
barea sub n-rul 8925, ddato 11 Ianuar 1896.

(Va urma)

Programa gimnasiului din Beiuș.
Din „Programa gimnasiului superior 

gr. cat. și a scolelor normale din Beiuș 
pe anul scol. 1895—6", redaotată de direc
torul loan Butean, estragem nrmătdrele:

Cele 'mai multe ore de propunere în 
tdte opt olasele au fost consacrate limbei 
latine, propunându-se 42 dre la săptămână ; 
în locul al doilea urmeză limba maghiară 
ou 28 ore, apoi matematioa 23 ; limba grdcă 
și istoria oâte 18; abia după acestea ur- 
mâză limba română și germană cu 17 dre 
la săptămână eto.

Din ordinațiunile mai însemnate ve
nite dela direcțiunea supenoră (unguresoă) 
însămnăm ordinațiunea, prin care ministe- 
riul instruoțiunei publice opresce 17 opuri 
românescl din bibliotecă; altă ordinațiune, 
prin care se provdoă direțiunea gimnasiului 
a face arătare despre tinerii din ol. I, cari 
nu seiu unguresce. Programele festivități
lor școlare sunt a se așterne direoțiunei 
superiore pentru aprobare: asemenea sunt 
a se insinua escursiunile mai mari de peste 
o cji ?i maialele. Se eliminâză din scole și 
biblioteci opul „Fragmente din autorii ro- 
mâni*  de C. S. Stoinesou. Se conoede, oa 
fetele să pdtă face esamene din studii 
gimnasiall. Istoria lui Xenopol, Bariț și 
Șincai nu se permit a se procura pentru bi
blioteca tinerimei. eto.

Societatea de leotură a stat sub su- 
praveghiarea directorului gimuasial I. Bu
tean, având ca conducător pe d-1 profesor 
I. Keri. Ea a avut vre-o 64 membri, a 
ținut 18 ședințe ordinare, 4 estra-ord. și 6 
festive. In ședințele ordinare, oarl s’au ținut 
Dumineoa dela 11—-12 dre s’au deolamat 
oâte 3—4 poesii și s’au presentat mai multe 
elaborate și oritioe asupra elaboratelor și 
poesiilor deolemate. Au intrat 27 luorărl, 
dintre cari 5 s’au primit pentru păstrare 
în arohiv.

Internatul Pavelian, înființat de I P. 
S. S. părintele episcop Mihail Pavel dela 
Oradea-mare a împlinit 5 ani dela asis
tența sa. Au fost primiți in aoest internat 
10'4 tineri, dintre cari 27 gratuit, 30 cu 
prețul de jumătate, er oeilalțl 57 plătit 
modesta taxă de 120 fl. la an. Taxa aoâsta 
s’a urcat aoum la 150 fl., dintre cari 30 fl. 
se folosesc pentru provederea elevilor sti- 
pendiștl cu haine uniforme atât de vară, 
cât și de idrnă.

La gimnasiu au funcționat 14 profe
sori. Scolari au fost în tdte 8 clasele 351 
(cu 6 mai mulțl ca în anul precedent). I. 
P. S. Sa părintele episcop a visitat în 
rânduri tdte olasele gimnasiall și ale sod- 
lelor capitale în decursul prelegerilor, as
cultând propunerile profesorilor și răspun
surile elevilor.

La sodla elementară au funcționat oa 
profesori d-nii : Augustin Antal, protopop; 
Paul Voștinar, Dem. Feohete și Petru P. 
Herțe.

In tdte patru clasele elementare au 
fost la finea anului 76 școlari, dintre cari 
47 gr. cat., 23 gr. or., 5 rom.-cat., 1 re
format.

In gimnasiu au fost soolarl esaminațl 
326 ; dintre aceștia: 268 români (139 gr. 
oat. și 129 gr. or.), 68 maghiari (fiind nu
mărați aici și 30 jidani); au soiut numai 
românesce: 52, numai unguresce 34; din 
uumărul total al școlarilor au sciut ungu
resce 274.

ProducțiunT și petreceri.
O producțiune teatrală împreunată 

ou dans se va arangia în Hunedora la 
1 August n. 1896, cu ocasiunea ținerii adu
nării generale a despărțământului VIII. 
(Deva) al „Asooiațiunii transilvane" în sala 
hotelului „Hunyadi Vârhoz". Intrarea: de per- 
sdnă 80 or., de familiă 1 fl. 50 or. Venitul curat 
e destinat parte pentru fondul „Reuniunii 
femeilor române din opidul Huneddra", 
parte pentru „Reuniunea femeilor române 
dm corn. Hunedorei". Suprasolvirile se 
primeso ou mulțumită și se vor chita pe 
oale cjiaristică. Începutul precis la 8 ore 
sera. In pausă se vor esecuta jocurile na
ționale „Călușerul" și „Bătuta". Damele 
române sunt rugate a se presents, întru 
cât se pote, în costum național.

Programa: „rugămintea din urmă", 
poesiă de George Coșbuc, declamată de 

d-1 Victor Bontescu; „Cinel-Cinel" oome- 
diă cu oântece într’un act, de V. Alexan
dri. Personele vor fi representate prin: d-L 
Al. Rimbaș, d-șdra Valeria Popoviol, d-șdrs 
Ana Danilă, d-șdra Victoria Danilă și d-1 
NicOlae Macrea.

După produoțiune dans. Onorații 
ospetl sunt rugați ca, pentru ușurarea în- 
ouartirării, să binevoâscă a se insinua cel 
puțin ou 2 cjile înainte de adunare la d-1 
preot looal gr. or. George Oprea (Vajda- 
Hunyad), asemenea și aceia, cari ar dori 
a participa și la banohet, oel puțin cu o 
di înaintea adunării.

*
Corul vocal ort. rom. din Oravița 

rom., sub oonduoerea dirigentului său Ge
orge Jian, va arangia în 1 August n. o. 
un concert și teatru cu următorul:

Program. I. Concertul: 1) „Frunzu
liță", cor miest de Musicesou; 2) „Oltul 
geme", cuartet bărbătesc; 3) „Oorabiasca"1 
cor bărbătesc de V. Vasilescu; 4) „Pe 
tine..." oânt. bis. cor miest de Musicescu ; 
5) Ouvertura din opera „Vilhelm Tell" de 
Rosini esec. de orchestra. — II. Teatrul: 
„Oinel-Oinel", oomediă ou cânteoe într’uu 
act de Alexandri. Persduele representate 
prin: d-1 C. Pavloviol, d-ra E. Paștilă, 
d-ra C. Cotîrlă, d-ra A. Copia și d-1 G. 
Jian. După produoțiune joc. Intrarea: Loo 
de șec}ut 60 cr. (săra la oassa 70 or.) Loo 
de stat 30 or. Bilete de iutrare se vând în 
librăria J. E. Țeranu, în prăvăliile d-lor 
Iustin Vălceanu, George Bogdanu și săra 
la oassă. începutul la 8'/2 dre sera. Nota: 
Ținerea producțiunii se va anunța prin 
pocnitura pivilor. —• La timp nefavorabil 
produoțiunea se va amâna pe cjiua urmă- 
tdre.

NECROLOG. Basihu MureșiaU, în
vățător în pensiune, oa soț ; Petre Hanged, 
proprietar în Maier, ca frate; Maria oăs. 
Luciii, Liviu Mureșian, medic și veterinar, 
Elisabeta oăs. Dr. Tanco, Lucreția căs. Dr. 
Moisil Dr. Sever Mureșian, profesor la șoola 
de belle arte din Iași, ca fii; losif Luciii, 
major reg. în pens., Dr. Paul Tanco, pro
fesor, Dr. Constantin Moisil, profesor, Cor
nelia Mureșian năso. Dombradi și Emilia Mw- 
reșian năso. Popas, oa gineri resp. nurori; 
cu inima frântă de durere aduc Ia cunos- 
cința consângenilor și ounosouților, oumoă 
mult iubita lor soțiă, soră, mamă și socră 
Maria Mureșian năso. Hangea, după un 
morb scurt și plin de suferințe, în 24 Iulie 
a c. la 5 dre dimineța în etate de 74 de 
ani și în al 57-a an al fericitei sale căsă
torii, șl-a dat blândul și nobilul său suflet 
în manile Creatorului. Osămintele scumpei 
decedate se vor îmormâata Sâmbătă la 25 
Iulie a.c. la 4 6re p. m. în oimiteriul gr. 
cat. din Năsăud.

Năsăud, 24 Iulie 1896.
In veci amintirea ei!

DIVERSE.
Medicii din Beludjistan. Puține oou- 

pațiunl sunt sșa de periculose, ca ocupa- 
țiunea medicilor din Beludjistan. Mai în
tâiu de tdte, aoolo ori și ce medicină ar 
prescrie medicul unui bolnav, jumătate 
trebue să o bea însuși, dr când se întâmplă, 
că bolnavul more, atunci rudele mortului 
împrooesueză pe medie, ba decă rudele 
sunt tare supărate după mort, au dreptul 
să și omore pe medic, fără oa să fiă pe
depsite.

Principele Bis mark este acum numit 
a șâasea-oră doctor de onore, și anume: 1. 
Dr. philosophiae la Halle numit la 21 Iu
lie 1867; 2, Dr. juris la Gotlingen numit 
la 18 Martie 1885; 3. Dr. juris la Erlan
gen dm 1 April 1885; 4. Dr. în științele 
politethmce la Tiibinga din 1 April 1885; 
5. Dr. theol. la Giessen din 10 Noemvre 
1888; 6. Dr. medicinae la lena din 16 Iu
lie 1896.

Declarațiune*)
Deolar de minciună infamă aserțiunea, 

că eu ași fi maltratat în 24 1. c. un domn 
bine ounoscut în acest oraș.

Alexander Goldman.
*) Pentru cele cuprinse în acestă rubricii 

Redacțiuuea nu ia răspunderea.

Proprietar: KSurețianu.
Relactor responsabil Gregarii» maior.
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Impr. oâil. fer. ung. în aur 4*/ 2°/o • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale gngare4°/0 . .
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr...................
Losuri din 1860......................
Aoții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de corâne austr. 4%. .
Note italiene.............................

124.40
101.80
122 —
97.30
97.50
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101.70
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390.50
362.25

9.51
58.70

119.70
47.60

101.15
44.35

un an ....................................
sese luni .... ■ •J

Abonarea se pote face
prin mandate postaie,

Administrațiunea
„gazetei Transilvaniei"
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Cursul 8a bursa din
Din 25 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% • • •
Renta de corone ung. 4% • •

tfiena

122.55
99.50

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Iulie 1896.

Vând.
Vend.
Vând.
Vând.
Vend.
Vend.
Vând.
Vend.

Banonote rom.
Argint român. 
Napoleon-d’orl
Galbeni
Ruble rusescl
Mărci germane Cump. 
Lire turoesci Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

Câmp. 
Cump. 
Cump. 
Cump.
Cump.

9.46
9.40
9.48
5.60 

126. */ 2 
58.40
10.60

100.75

9.49
9.45
9.51
5.65
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este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată
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O specialitate naturală neprețuibilăO specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

Isvorul ,,MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Sa COllturbări 
de mistuire. maladiele stomacului, a rimclhi-*  
lor, a beșicSă isdiaîui și ale organelor respira- 
tdre etc.

Isvorul ,,MATILDA“ de Bodok,
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Sa COnturbări
de mistuire. maladiele stomacului, a rîmclhi
Sos*,  a beșiclă udului și ale organelor respira- 
tore etc.

IW BcmwssE sie prirnw! ’"W!
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU îis JBrașov: strada Căldărariior Nr. 68, în 
Silfiiiii, Sighișora și în Alba-J'ulia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvâry es târsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în ©reștie: la Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima:
Adminisiratrânea isvorului 

„M A TIID A.“
TCSZr G-Dx=OE£G-"Sr,

(comit. Hăromszek). Sodok. (Transilvania).

^OOOOOOOOOOgi
W Numere singuratice din r Gazeta Transilvaniei 

ă 5 cr. se potu cumpere în librăria Nicolae Ciurcu.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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