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Un „meg engedem“.
S’a tăcut o gaură în cer, că în- 

tr’o afacere de caracter naționalist 
a eșit odată și un rescript din ca
binetul ministrului de interne ungu
resc, care nu se încheia cu cuvintele 
vnem engedhetem11 (nu pot permite).

Este cunoscut cetitorilor noștri, 
că activitatea societății literare „Pe
tru Maior" a studenților români din 
Peșta a tost suspendată din causă, 
că fusese denunțată, că ar fi fă
cut politică, ceea ce statutele ei nu 
permit.

Adevărul este, că numita socie
tate n’a făcut nici-odată politică, ci 
s’a conformat întotdeuna prescrieri
lor statutelor ei, ocupându-se esclu- 
siv cu cestiunî, ce cad în domeniul 
literaturei și al sciinței.

S’a întâmplat înse, ca studenții 
români universitari să aibă și întru
niri de sine stătătdre de caracter 
social, unde din când în când se j 
discuta într’un mod seu altul și câte 
o cestiune politică. De aici și-au fău
rit arma denunciatorii, căci ei rațio
nau așa, că decă odată cineva e 
membru la societatea „Petru Maior", 
și-a pierdut, chiar și ca cive acade
mic, orl-ce libertate de-a se mai in
teresa, înafară de cercul activității 
sale în societate, și de cestiunî cu 
caracter politic.

Că pretensiunea acâsta a fost 
prea monstrudsă o dovedesce și re- 
scriptul ministrului, care cu tdtă si
lința, ce și-a dat’o, n’a putut se do- 
vedescă nici un cas concret pentru 
susținerea acelei denunciațiunl, ci 
singurul pretext, ce i-a mai remas 
și care privia edarea din partea so
cietății a dramei „Horia", a fost 
nimicit prin faptul, că din causa 
prescripțiunei, cuprinsul acelei cărți 
nu mai putea fi urmărit judecă fo
resee.

N’a putut ministrul de interne 
se dovedescă nimic în detrimentul 
societății și nici n’a putut se facă 
responsabilă societatea pentru ceea

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Femeia Română.
De Carmen Sylva.

III.
Maria Putoianca, fiioa poporului, a 

însoțit pe tatăl său în tote luptele sale 
contra Turcilor. Ea a fost prinsă și dusă 
la Constantinopole. Sultanul voi să o vadă. 
„E adevărat, ’i fise â*> că tu ai ucis un 
Turo cu propria ta mână?"

„Nu un Turo, ci ! și’ml pare rău 
că n’am uois o sută, atâta abia ar ajunge 
pentru a răsbuna mortea unui părinte!"

Sultanul fu așa de mulțămit de aoest 
răspuns, oă-i dădu libertatea.

Bunica unuia din aghiotanții noștri a 
văcjut tăind pe bărbatul său pe ulițele Bu- 
curescilor. Ea luă pe cei un-spre fiece copii 
ai săi, merse la Constantinopole și a în- 
genunchiat în calea Sultanului ; privirea 
aoestuia a fost atrasă de cătră două-spre- 

ce unii membri ai ei, în calitate 
de civi academici, au lucrat de sine 
stătător, în afară de ea. Prin ur
mare n’a avut încătrău și a trebuit 
se debuteze odată și cu un rescript 
îngăduitor „punând condiția" ca so
cietatea se’ nu se mai ocupe în vii
tor cu cestiunî politice.

Condițiunea acesta e nu numai 
superfluă, der chiar și absurdă, pen
tru-că ori statutele <fie> socie
tatea se nu facă politică și atunci 
se înțelege de sine, că n’are se se 
ocupe cu politica, — ori nu o Țic 
acâsta și atunci ministrul n’are drept 
se-i pună condițiunl de felul acesta. 
In cașul de față statutele mărginesc 
hotărît activitatea societății la te
renul literar. Deci, dâcă ministrul 
se vede îndemnat se concedă conti
nuarea activității societății, faptul 
acesta însuși dovedesce, că nu s’a 
aflat nimic ce ar pute se constitue 
o călcare a statutelor. Atunci înse 
ce sens are condițiunea pusă de 
ministrul ?

Der nu voim se ne ocupăm aici 
cu contra-flicerile, ce le conține res- 
criptul ministerial, ce-1 publicăm mai 
jos. El ne face impresiunea, că nu t 
motiveză atât hotărîrea ministrului | 
de-a restabili societatea în drepturile 
ei, cât mai mult vre să justifice mă
sura violentă de suspendare, ce a 
fost luată în contra societății anul 
trecut din partea lui.

Ori cum ar fi însă, faptul în- 
su-și, că ministrul a Țis odată „megen- 
gedem“ (permit) aduce pe șoviniștii dela 
„Egyetertes" în turiă. Ei nu înțeleg 
logica ministrului nicidecum. Nu 
înțeleg, cum acesta acusă pe tinerii 
universitari români, că au făcut po
litică, și încă o politică estremă anti- 
maghiară, în societate și totuși dă 
voia, ea societatea se șl continue lu
crarea.

Noi am arătat mai sus, de unde 
derivă resoluțiunea îngăduitore a 
ministrului. Șoviniștii dela „Egyeter- 
tâs" găsesc însă, că nu lipsa de fapte 
concrete, cari să susțină învinuirea,

---------------------------------------  - ------
cfece persbne în doliu mare. El o cerceta 
și o întreba oe putea să facă pentru ea.

— Eu cer capul pașei, oare a pus să 
asasineze pe bărbatul meu.

Sultauul i-1 dădu.
Un proprietar voia să facă o hotăr- 

nioie nedreaptă, prin care moșia sa se mă
rea și despoia pe țărani. EI a câștigat pe 
primar și pe câțl-va omeni ai subprefeotu- 
rei, înjuga patru boi la un plug și înoepu 
a trage brazda de hotărnicie.

Țăranii erau adunați toți într’o pă
dure vecină și priveau la acăstă despoere 
înoleștându-șl pumnii.

De-odată o femee, cu copilul în brațe, 
eși din mulțime, se aruncă înaintea boilor, 
puse copilul la piciorele lor și striga :

— Vor merge peste el înainte de a 
face acestă nelegiuire!

Raporturile între femeia proprietaru
lui și țăranoe sunt câte-odată încântătore.

Ele se duc la ea când voesc, o îm- 
brățișeză ca pe o soră și-i cer o flore roșiă 
din grădină, o garofă spre a-o pune în 
cap, un bujor ou care-șl frecă obrajii și

ci dorința ministrului de a se arăta 
conciliant, în scop de a contribui 
astfel mai ușor la resolvarea cestiu- 
nei române, l’a făcută să aducă acea 
hutărîre. Ba ei numesc chiar sur- 
prindetăre și extra-ordinară „părti
nirea", de care cjic, că s’ar bucura 
universitariii români din partea mi
nistrului și se tem, ca nu cumva 
printr’o asemenea prt cedere se fîă 
din nou încuragiațl „agitatorii na
ționali".

Temerea estremilor șoviniști 
este îd tot cașul ridiculă în fața 
celor ce se petrec în țeră, când pe 
totă linia continuă persecuțiunile 
politice și când însuși ministrul arată 
în rescriptul seu părerea sa de rău, 
că din causa prescripțiunei nu pdte 
se urmărescă pe cale judecătorăscă 
societatea „Petru Maior" ca editdră. 
Atunci numai de politică îngăduităre 
și de bunăvoință guvernamentală nu se 
pdte vorbi. Rescriptul și comentarul, 
ce ’i-1 fac estremii șoviniști, ne dove
desc din contră, că orl-ce fel de 
conciliațiune este în împrejurările 
de față a priori cu neputință față cu 
politica nebună de vindictă, ce-o 
urmăresc și unii și alții.

Rescriptul ministerial
privitor la societatea academică

,, Petru Maior".

Etâ rescriptul, prin care minis
trul de interne sisteză cercetarea în 
contra societății „Petru Maior" și 
concede, ca să-și continue activi
tatea :

Cu tote că în decursul oercetărei por
nite contra societății „Petru Maior" a ti
nerilor români din Budapesta, după cum 
dovedesc actele de investigația așternute, 
la 9 Ianuarie și 21 Februarie c. sub n-rii 
3039/95 și 2773/96, s’au ivit puternice mo
mente de prepus, că societatea „Petru 
Maior", — al cărui soop pe basa § 2 din 
statute este lățirea culturei, cu esch’derea 
politicei, — a trecut peste soopul și cer
cul ei de aotivitate și s’a amesteoat în ma-

bărbia în loc de suliman, când merg la 
horă, — jooul de Duminecă. Ele nu se ho- 
tărăso a servi, căol acâsta le-ar înjosi, și 
acâstă ocupație o lasă unguroicelor și ți- 
gancelor. Independența este pentru ele un 
lucru sfânt, chiar în meserie. O femee ceru 
proprietarului soândurl pentru a face sicriu 
bărbatului său, dâr ’i aduse 60 de bani 
pentru a avea aerul, că i-le plătesce.

Spațiul ’ml lipsesce pentru a povesti 
tot ce am văcjut în timpul răsboiului.

Un nenorocit băiat, pe care l-am în
grijit în barca mea în timp de 4 luni, muri 
în brațele mamei sale în momentul când 
eu eșeam din sală. Ea începu a suspina și 
a țipa. O domnă ’i puse cu blândețe mâna 
pe umăr și-i cfice: „Nu țipa! Noi am voi 
să nu scie Regina pentru oâte-va cesurl 
mortea fiului tău!"

Ea tăcu pe loc.
Eu le-am vădut căutând pe bărbatul 

lor până la șanțurile dela Plevna, prin obu- 
zurile tunurilor pentru a le aduoe puține 
fructe seu rufe, și încă căutându-1 din spi
tal în spital când afla, oă era rănit, stând

chinațiunl politice; căci în urma ceroetă- 
rei se pbte privi ca dovedit, oă, până când 
numita sooietate, negligând soopul statorit 
în § 2 din statute, ținea numai în cașu
rile cele mai rari prelegeri soiențifice în 
sînul societății, pe atunci la convenirile 
naționaliste tot mai dese din timpul din 
urmă și la prelegerile ținute de cătră agi
tatori în restaurante, luau parte nu numai 
membrii, ci și oonducătorii societății, — 
și pregătirile pentru prelegerile și adună
rile acele îndreptățeso conclusia, că aceste 
machinațiunl îndreptate în potriva ideii de 
stat maghiar pornesc din sînul reuniunii 
„Petru Maior", și că însa-șl reuniunea este 
depositara de încredere a aoestor afaceri; 
și ou tbte oă suspiciunea, — că soopul 
acestei societăți nu este cultura, oi nutri- 
rea și lățirea ideilor naționaliste române, 
contopite sub masoa oulturei cu politioă 
-de 4b ȘÎ îndreptate în potriva ideii de 
stat maghiar — e întărită și mai mult 
prin edarea cărții întitulate „Horia" de 
cătră sooietate și pe spesele societății, — 
deorece cartea aoăsta nu numai că e de 
conținut ourat politic și astfel și numai sin
gur edarea ei însâmnă o vătămare fățișă a 
statutelor, ci afară de aoăsta numita carte 
e plină ou atacuri, cari pe basa prg. 172 
din codul penal conțin delict pentru agi
tare contra națiunei maghiare, și mai ales 
pentru agitare la ură contra unei olasse; 
cu tote acestea considerând, oă faptul din 
urmă, întrând prescripția, nu mai pote fi 
urmărit pe cale judecătorăscă, er pentru 
altă aotivitate contrară statutelor acum 
odată in mod escepțional nu doresc să se 
continue nici pe oale administrativă prooe- 
dura investigătore: ou aoestea sistez sus
pendarea ordonată contra reuniunei tinerimei 
române „Petru Maioru din Budapesta prin 
hârtia mea de sub Nr. 1723 res. ex 1895, 
și permit continuarea activității sale sub 
condițiunea, că societatea în viitor nu se 
va mai ocupa cu machinațiunl politioe.

Budapesta, 9 Iulie 1896.
In looul ministrului: 

Emeric Latkoczy, 
secretar de stat.

în picibre la oăpătâiul lui (fi și Dopte, fără 
a îndrăzni măoar a se pune jos.

Cu părere de rău mă las de a po
vesti în amănunțimi în Rivue des Revues, 
numărosele și înoântătdrele întâmplări ce 
se găseso în cronicari și acele, pe oare 
le-am vătjut cu proprii mei ochi. Eu n’am 
putut să arăt, decât spicuind, pe femeia 
română de prin veacuri. N’am putut decât 
să ridio un mio colț din vălul acestei is
torii așa de însemnat. Ași pută umplâ un 
volum mare povestind moravurile și obi
ceiurile țărănesol, a acestei ființe răbdă- 
tore și devotate, care lucrâză la câmp 
vara, și iârna la meșteșug. Ea torce, cdse, 
brodeză costume mărețe, care strălucesc de 
albâță și de colori armoniose la razele sb- 
relui străluoitor. Ea nu zimbesce decât rar 
și se vestejesoe repede, sub povora muncei 
prea grele și sub povara mulțimei co
piilor.

Seriositatea sa a impunătore și atin- 
gătore în același timp, când nu se schimbă 
în asprime, oeea-ce se întâmplă câte-odată 
țărancelor bogate, care apasă greu pe cele



Căderea lui Banfly.
Piarul „Deutsches Volksblatt“ din 

Viena se ocupă în numeral seu de 
alaltăerî la loc de frunte cu căderea 
apropiată a actualului ministru-pre- 
ședinte ungar. După-ce numitul (jiar 
espune scăderile lui Banffy, ca băr
bat de stat, și după-ce amintesce 
cochetările și pacturile sale cu Ji
danii precum și incorectitățile și 
abusurile grozave întâmplate în tim
pul guvernărei sale, ajunge la con- 
clusinea, că șeful cabinetului ungar 
s’a făcut imposibil, și că fi dat la o 
parte de — sus, înlocuit fiind de 
contele Iuliu Szapâry. De-altcum âtă 
ce se Țice între altele în amintitul 
articol al lui „Deut. Volksblattu :

Se vorbesoe destul de apriat, oă pașa
portul lui Banffy e deja pregătit în totă 
forma — l’au pregătit de sus. O personă, 
oare stă aprope de tron, declară mai adi- 
nidră, că liberalii din Ungaria îl silesc pe 
JVLajestatea Șa monarchal, să cumpănăscă ra
porturile din Ungaria din punct de- vedere ca
tolic. Cercurile inițiate oomentâză aoâstă 
enunciare sensațională astfel, că guvernul- 
Banffy va mai rămână în viâță numai pănă 
la alegeri, și viitorele alegeri nu le va mai 
conduce Banffy, ci Iuliu Szapâry, în frun
tea unui cabinet de transițiă. Este lucru 
natural, că întorsătura acâsta va avă ur
mări importante.

Politica internă a Ungariei, pe care 
pănă acuma o făuriau esclusiv liberalii și 
vasalii lor, va trece prin schimbări radioale ; 
căci acum și numai faptul, oă nouăle ale
geri vor fi conduse de adeptul vederilor 
mai conservative — ce e drept contele 
Szapary nu este politician ourat conserva
tiv — va ave influință hotărîtăre asupra 
raporturilor de partid din parlamentul ma
ghiar, și urmările sale finale peste tot încă 
nici nu se pot prevedă astăcjl- Nu este însă 
nici o îndoială (!!?) că în oașul acesta atât 
conservativii, cât și naționalitățile, preoum 
și partidul poporal din Ungaria vor fi re- 
presentațl în mod oorăspunZâtor în noul 
parlament, și încă în detrimentul mandate
lor liberalilor și ale fracțiunilor Kossuth- 
Edtvbs-Justh, aliate ou liberalii.

Austro-Ungaria și România-
Piarul „Epoca11 din Bucurescî, 

care a fost adus mai întâiu soirea 
despre călătoria împăratului Fran- 
cisc Iosif în România, publică în 
numărul seu de Sâmbătă unele amă
nunte despre împrejurările, în cari 
s’a hotărît acestă călătoriă. Etă ce 
scriă numitul cjiar:

Regele nostru fusese invitat de împă
ratul Austriei la serbările ce se vor da cu 
prilejul Inaugurării lucrărilor dela Porțile 
de fier. Maiestatea Sa părea puțin dispus 
a primi aoâstă invitare. Cuvântul acestei 
ezitațiunl era presența la aceeași serbare 

a Regelui Serbiei și a prințului Bulgariei. 
Regele Carol nu voia să se arate pe un 
picior de egalitate cu acești Suverani, în 
cortegiul micilor domni din Balcani, chiă- 
mațl pentru a întocmi o mică curte în ju
rul împăratului Austriei.

Atunci, împăratul Francisc Iosif în 
mod spontaneu a făcut cunoscut, că mer
gând Regele Carol la Porțile de fier, îi va 
întorce visita în România. Acâstă distincțiă 
nu o vor primi niol Regele Serbiei, nici 
prințul Bulgariei.

In urma acestor împrejurări s’a ho
tărît și călătoria Regelui nostru la Porțile 
de fier și visita împăratului Francisc Iosif la 
Bucurescî și Sinaia.

Mai departe arată „Epoca“, că 
contele Goluchowski s’a folosit de 
acestă cestiune de etichetă pentru 
a accentua și mai mult politica sa 
simpatică României, și pentru a 
marca și mai bine deosebirea ce o 
face între România și între Serbia1 
Bulgaria.

Vorbind apoi despre diferendul 
greco-român „Epoca“ scrie:

Contele Goluchowski, de oând mai 
ales Bulgaria și Serbia s’au depărtat de 
tripla alianță, s’a silit a resiabili relațiunile 
rupte dintre România și Grecia. Deja Ges
tiunea aoâsta fusese atinsă într’o convor
bire, ce s’a urmat între prințul nostru moș
tenitor și prințul moștenitor al Greciei, 
cari s’au întâlnit la Mosova ou ooasia în- 
coronărei Țarului.

Bunele oficii ale contelui Goluchowski 
s’au exeroitat prin baronul Cosjeck la Atena 
și prin representanții săi în Buouresoî.

Guvernul nostru s’a angajat, ca pro
cesul Zappa, deferit tribunalelor nostre, 
să nu fiă câștigat de Statul român (și minis
terul public a susținut în ședință acâstă 
teză, âr în urma acestora Grecia și Ro
mânia și-au reluat relațiunile mai mult 
timp întrerupte.

....De o alianță formală între Grecia 
și România nu pote fi vorbă, dâr e pro
babil, că o apropiere din ce în ce mai 
strînsă, încurajată pe cât se pote de di
plomația austriacă, se va produce.

Deja se vorbesce de o apropiată oon- 
vențiă de oomerciu ce s'ar încheia între 
România și Grecia.

Grecia ar ceda tariful ei de favâre 
grânelor nostre și vitelor române, fără a 
opune intrărei acestora rigorile unui ser- 
vioiu veterinar prea aspru. România ar 
concede un regim privilegiat pentru vinu
rile și stafidele grecesol.

Gând aoum câți va ani se începuseră 
negociărl între România și Greoia pentru 
un tractat de comerț, negocierile s’au rupt 
din oausa cestiunei pieilor. Se pare că de 
astădată acestă greutate va putea fi în
lăturată.

Se agită și Gestiunea încheierii unei 
oonvențiunl consulare cu Grecia, der acâstă 
cestiune înfățișâză mai multe dificultăți.

O metamorf»să.
In „Egyetertesu dela ‘2 August e. 

am dat peste o scire publicată sub 
titlul „Schimbarea lui Lucaciu“, despre 
care n’am fi sciut ce se credem, că 
bre este numai o născocire șovinistă, 
ori este adevărată, decă nu am fi 
cetit și într’o corespondență a „Tri- 
bunei11 din Sibiiu, dela Baia-mare^ 
aceleași minuni, ce confirmă cu
prinsul notiței fbiei ungurescl.

Vom reproduce și una și alta, 
lăsând, ca bunul simț al cetitorului 
și judecata sa sănbtbsă se dea ver
dictul.

Etă ce scrie „Egyetertes“ sub 
titlul amintit:

In Șișeșth domiciliul vestitului ar- 
ohiagitator român Vasilie Lucaciu s’a sSr- 
bat cu mare pompă festivă mileniul ma
ghiar. Serbarea a presidat’o Dr. Vasilie 
Luoaciu în presența căruia școlarii de-aoolo, 
împreună cu părinții lor și împreună ou pre
ședintele sârbărei (Lucaciu) au oântat ou 
mare însuflețire pe ^Jsten aldd meg a Ma
gyar^ și „Sso2atu-vil maghiar. Unul din cei 
de față a întrebat pe Dr. Lucaciu: „Ce 
este asta părinte?“ Er Lucaciu i-a răspuns: 
„ Temp or a mutanturu.

Lăsăm acum se urmeze partea 
din urmă a corespondenței din giu- 
rul Băii mari, publicată în Tribuna11 
de Sâmbătă, privitbre aseminea la 
misteriosa metamorfosă a părintelui 
dela ȘișeștI.

După ce arată decăderea spiri
tului, ce se observă în părțile acelea, 
de când preoți și dascăli se întrec 
în glorificarea mileniului unguresc, 
corespondentul „Tribunei“ continuă 
astfel:

„Causa acestei deoadențe periculdse 
pe aici în genere e cunoscută. De' când ou 
reîntorcerea fostului membru marcant de 
odinioră al comitetului național Dr. Vasilie 
Lucaciu la ȘișeștI, inimele multora s’au in
filtrat de bâla contagiâsă a așa numitei 
„împăcări cu vrășmașii noștri seculari; 
căci acjl — durere — ocupă din oe în ce 
tot mai mult teren principiul, că trebue sâ 
ne apropiem de Maghiari și să ne împă
căm cu dânșii, căci aoâsta o pretinde binele 
nostru al tuturor. Pe basa căruia program 
să fiă acâsta? nu se spune.

Spre justificarea celor expuse — ca 
să fiă odată lumină, și lumea să nu orbece 
în întunereo, — mă provoc la următorele 
fapte adevărate:

a) cu ooasia serbării milenare în soâla 
din ȘișeștI, băieții soolarl au deolamat poesii 
patriotice maghiare și au cântat pe ungu- 
resce, de cugetai, că esol în Kecskemet. 
Acâsta în presența preotutui Dr. Vasiliu 
Lucaciu, care a presidiat acea sărbare mile
nară ;

b) în adunarea generală șoolară ținută 
în luna Maiu a. c. la Dănești în causa în
tregirii salarielor învățătorescl, prin ajutore 

de stat la 300 fl. (presențl mai mulțl pre
oți, notari și pretori cercuall) d-1 direotor 
al școlei Dăneștl-Bontăenl Dr. V. Lucaciu 
s’a declarat gata a primi 200 fl., ajutor 
dela stat, pentru acea școlă, făcând obser
varea naivă : „să nu fiă apoi acel ajutor, 
oa și calul troian, care să ascundă în inte
riorul său soldați înarmațlu.

Videant Consules ! Unii dintre preoții 
presențl ’i-au urmat lui.

c) părintele dela Șișești s’a declarat 
nu mult după reîntorcerea sa oătră un 
coleg al său (D. C.), că «Țiaral „Tribuna^ 
a înoetat a fi fâiă seriâsă, că abia dispune 
de b—600 abonențl, și are să încete ; însă 
va apără cât mai curănd un cțiar nou în Tran
silvania, cu program mai sănătos spre a a- 
păra marile interese naționale.

Am dorit ale expune tote aceste ca 
fapte adevărate, spre orientarea publicului 
român. De aci va afla, că — cjău — de când 
să simte zefirul brotist pe aici, trebile nu 
ne merg ohiar bine. Răspunderea însă va 
să o porte acela, oare gerându-se a fi con
ducător adevărat — cu soirea conduce rău 
pe frații săi Români.

SCmiLE DILE9.
— *22 Iulie.

Manevre în ondrea Țarului, țliarul 
„Presse“ din Viena anunță, că în ondrea 
Țarului se vor araugia în apropierea Vie- 
nei adevărate manevre, și adecă între cor
pul de armată II din Viena, sub comanda 
contelui UxkuH-Gyllenband și oorpul de 
armată V din Pojun sub comanda archi- 
ducelui Frideric. Manevrele se vor ține 
între Bruck și Pandorf.

— o —
La catastrofa de pe câmpul Chodinsky. 

Țarul Nicolae II a dat două UcasurI, pri
vitor la catastrofa îngrozitore ce se petre- 
ouse pe oâmpul Chodinsky de lângă Moscva 
cu ocasiunea încoronărei sale. In oel din- 
tâiu Uoas se constată, oă la nenorooire au 
cea mai mare vină autoritățile din Moscva, 
cari n’au luat la timp măsurile de lipsă 
pentru susținerea ordinei și siguranței. 
Șeful poliției din Moscva imediat a fost 
suspendat, și Țarul a ordonat, ca și cei
lalți funcționari publici, cari sunt vinovațl 
cu neîmplinirea datoriuțelor, să primâsoă 
pedepse corespuncjătdre. In al doilea Ucas 
se constată, că mai ales rivalitatea dintre 
singuratice autorități au oausat catastrofa.

—o—
Căsetoria principelui de tron italian. 

Diarul sârbeso „Dubrovniku, oe apare în 
Cattaro, asigură, că în ourând se va pu- 
blioa logodna principelui de cordnă italian 
cu prinoesa Elena din Montenegro. Princi
pele este asceptat în Cetinje cam pe la 
mijlooul lunei August, și deja acum au în
ceput a se face mari pregătiri pentru pri
mire.

—o—
Promoțiune. Luni în 27 Iulie n. a. 

fost promovat în sala festivă a universității

sărace și n’au milă de chinurile lor. Pe de 
altă parte ele se ajută între ele în chipul 
oel mai mișcător. Când o familie are mulțl 
oopii, femeile sterpe a satului ’și-i împăr- 
țesc. Ele numesc pe oopii adoptați: oopii 
de suflet.

Dâcă aoâstă țâră esistă încă, în urma 
atâtor invazii, femeilor li-se datoresce. Ele 
au fost păzitorii limbei, religiunei, tradițiu- 
niJor sale. Sunt o grămadă de legende, de 
vechi balade, adunate de cătră scumpul și 
neuitatul poet Alexandri, oare povesteso 
actele de curaj și de devotament ale fe
meii române.

Să nu vă înșelați, văcjând’o juoând ca 
o Poloneză și aucjind’o vorbind ca o Pari
si ancă. Cultura străină n’a schimbat’o.

Ea e încă aoeiașl soție aprinsă și am- 
bițiosă, mama pasionată a veohilor timpuri. 
Ea întrunesoe pe lângă aceste, alte calități 
tot așa de mari ; ea e o delicată îngrijitâre 
de bolnavi. Trebue să o ve(jl îngrijind pe 
țăranii săi ca un medio și conducându-și 
moșia ca un om de afaceri.

Femeia română nu socotesce jertfele 

sale. Ea le găsesoe naturale. Ea a ui
mit pe medicii străini în răsboiul dela 
1877.

Ea se lipsesoe de tot pentru a da o 
educațiă copiilor săi. Ea e naivă și vi- 
oleană, nepăsătore, cel mai bun prietin al 
bărbatului său și cel mai îngrozitor vrăj
maș al lui, îndată oe sunt în dușmănia. 
Alexandri dice, că sârele caută să pătrundă 
pe sub ciucurii lungi a negrelor lor gene 
spre a lăsa flacăra sa în marele lumini a 
oohilor lor. Limbagiul lor e bogat și înflo
rit oa tote limbagiurile Orientului, mărini
mia lor nu le îngădue niol odată a ținea 
socoteli. Inima le biruesce în tot-dâuna.

Larga brobâdă, oare le învălue, ou 
austerele sale îndoituri, dă trăsăturilor și 
mișcărilor sale o mărețiă antică; și mater
nitatea ’i pune pe frunte o diademă invi
zibilă.

„Mama mea, măiculița mea!“ era 
strigătul răniților în timpul lungelor cjile 
și nopți de suferință. Der ’șl găseau la oă- 
pătâiul lor oui să adreseze suspinele lor.

Nici una n’a rămas în urmă, Mamele 

de bună familiă au părăsit eleganța și mân- 
găerea bărbatului spre a se așeeja într’o 
colibă, lângă sala unde gemeau răniți; 
frumâsele dame de lume țineau în brațele 
lor pe sărmanii Turci, cari mureau de ti
fos negru, cea mai îngrozitore din tdte 
bolele molipsitâre.

Nu se observa nici slăbioiune, nici 
dare înapoi, niol șovăială. înfruntă infeo- 
țiunea și merg să îngrijâscă pe copilul bol
nav de difterită seu de scarlatină a prieti
nei nebună de frică.

Copilița română, în vîrstă de doi ani, 
ou mari ochi melancolici sub părul oel ne
gru, cu un limbaj limpede și ourat, e de 
o preoooitate surprinejătore. La vîrsta de 
5 ani, ea, e mica mamă a fraților și a su
rorilor sale. La opt ani e aprope o fată 
mare. Ea nu se mai mărită la doi-spre- 
Zece ani fiind-că legea nouă o opresce, 
atunci ea se apucă în sohimb de studiu, 
trece bacalaureatul, se face dootor; oăol 
trebue o eșire prisosului oare se frământă 
sub aceste plete bogate, sub aoeste mari 
sprîncene cuminți și înoântătore.

Sunt patru-4ecl de ani, când intrând 
într’un salon rămâneai surprins, că nu gă- 
sesol decât frumsețl perfeote.

Dâr atunci viâța era simplă. Astătjl 
ea a devenit grea. Fetițele de cjeoe ani 
împărtășesc deja grija părinților lor și sciu 
prea bine, că lucrurile nu sunt așa de fru- 
mâse în aoâstă lume.

Jertfele și suferințele pâte sunt folo- 
sitore spiritului, — fiă, — dâr de sigur 
vătămătore desvoltărei corpului oare nu 
mai cresoe oa o frumosă flore fără de 
grijă și liniștită, fără a mai vorbi de plă
cerile lumescl oe nu se ounosceau altă dată 
și oare au ajuns tot așa de amețitâre și 
tot așa de luxose ca și în celelalte țări.

Dâr e cu neputință a se opri, mai 
ales în o țâră care a fâout sforțări supra- 
omenescl pentru a fi\ într’un timp așa de 
scurt la nivelul de desvoltare a celorlalte 
țări. Fatal trebue să cadă în multe greșeli, 
să lunece pe marginea multor prăpăstii, 
să se inămolâscă în primejdii neprevăzute. 
Vîrtejul v’au cuprins, scumpele și mult 
iubitele mele Românce, pe oare eu v’am 



din Viena d-1 Romulus L. Crăciun la gra
dul de Dr. în medicină. Felicitările nostre.

—o —
„Demonstranți osîudiți**. Sub acest 

titlu „Bud. Hirl.“ dela 31 Iulie aduce soi
rea, că conducătorii „Valahilor1* din Șom- 
cuta-mare. De ouvânt, că ar fi agitat po
porul să demonstreze contra mileniului, au 
fost osîndițl din partea solgăbirău ui din 
Șomcuta, anume protopopul român de-acolo, 
advocatii Nilvan ș’ Dragoș, învățătorii Blaga 
și Ilie Pop la o amendă de câte 30 fi., er 
alțl mai mulțî la câte 10 fi.—Vom Reveni.

—o —
Osândirea unei bande criminale. După 

o petraotare de șese săptămâul s'a pronun
țat alaltăerl la tribunalul din Agram sen
tința asupra a 36 acusațl, aparținetorl unei 
bande, ce confsese prin Croația 18 omo
ruri, apoi nenumărate jafuri și furturi. Din
tre aousați au fost osândiți: 17 la morte 
prin ștreang, 1 la 20 ani, 1 la 17, 2 la 
câte 15, 1 la 10, 1 la 172, 3 la oâte 1 an, 
și 2 la câte 3 luni temniță grea. 8 indivizi 
au fost achitați Intre cei osândiți la-morte 
sunt și două femei.

—o —
Starea semeneturilor. Din Tohanul 

vechifi ni-se sorie, că sămănăturile prin ți
nutul acela sunt peste tot bune. Grânele 
sunt bine rodite. Cucuruzele sunt cam mă
runte și au lipsă de ploiă. Secerișul va 
începe dilele aceste.

—o—

Concertele musicei orășenesc! din 
grădina otelului „Pomul verdea devin cele 
mai interesante și mai atrăgătore în orașul 
■nostru, și acâsta mulțămită atențiunei și 
amabilității, cu care d-1 Krause, actualul 
dirigent al capelei, se pdrtă față de aștep
tările publicului. Mai rar s’a văcjut în ora
șul nostru un concert atât de animat și 
însuflețit, cum a fost d. es. ooncertul de 
Sâmbătă sera. S’au esecutat la aoel con
cert vre-o 5—6 piese românescl, unele din 
ele au fost repetate de câte 2-3 ori; „Ră- 
sunetul1* lui Andrei Mureșianu a fost re
petat de patru-oil. In tot deoursul acesta 
publicul entusiasmat făcea să răsune gră
dina de aplause și strigăte de „bravo**. Se 
’nțelege, că în urma acâsta concertul de 
ierl-sâră. Duminecă, a fost încă și mai 
cercetat decât cel dintâiu. Marea grădină 
dela „Pcmul verde1* era plină de lume 
așa că nu găsiai liberă o singură masă. 
Cântările românesol au fost de-asemenea 
cele mai aplaudate nu numai din partea 
Românilor, ci din partea publioului întreg, 
așa că au trebuit și ierl-sâră să se cânte 
mai multe piese românescl afară din pro
gram; unele din ele au fost și aoum repe
tate. Publicul s’a depărtat și dela acest 
concert forte mulțămit.

Mâne, Marți, la 5 6re p. m. va con
certa musica orășenâscă pe promenadă, ăr 
la 8 ore săra va concerta din nou la „Po
mul verde** Intrarea 30 or.

studiat cu totă puterea mea, cu tot sufle
tul meu și pe oare eu mă bizui în viitor, 
voi cari n’ațl lăsat a se scufunda țăra văs- 
tră de atâtea invasiunl, voi ’i veți da încă 
eroi ai cugetărei și ai săbiei, voi ’i veți 
da încă mame nobile și mândre având în 
ele tătă seva acestui pământ bogat și pro
ducător, care le-a purtat și hrănit.

Mame române! Voi, care ați plâns 
atâta când îngerul destructor a trecut 
peste noi oosindu-ne familii întregi, răpin- 
du-vă tot ceea ce voi iubeați, voi, care 
a-țl luptat ca să faceți din fii voștri ămenl; 
voi cari nu dațl îndărăt oând e vorba de 
a înainta, mame române, viitorul e în ma
nile vostre.

Din măruntaele văstre renasce acâstă 
țâră, a cărei ursită viitore nu se scie, dâr 
care trebue să dea nota sa în concertul 
civilisațiunei europene.

Mame române, păzitâre a celor mai 
scumpe comori, vouă vă sunt încredințate 
aceste mâni pentru cari atâtea veacuri au 
luptat și au suferit.

Concediarea soldaților înainte 
de termin. De câțl-va ani la Regimen
tele de infanteriă din Austro-Ungaria, oon- 
cediarea soldaților, după timpul serviciului 
de trei ani, nu era în proporțiune ou re
cruții, oarl intrau la milițiă. Pentru a se 
pute însă ținea strict numărul efectiv al 
soldaților în timp de pace, se hotărîse, ca 
dela fiă-care companiă să se oonoedieze 
oâte 10—12 soldați după împlinirea a doi 
ani de serviciu, și nu după trei ani, cum este 
de obiceifi. Dâr cOnoediarea acâsta nu se 
întâmpla la tote regimentele într’o formă. 
La unele regimente concediarea depindea 
dela gradul de cualificațiune al soldaților, 
la altele dela resultatul obținut în mănua- 
rea puscei etc. Prea puține regimente au 
fost, la oarl să se fi luat în considerare 
lucrul oâmpului rămas înapoi din oausa lip
sei de brațe.

Acum însă ministrul comun de răs- 
boiiî a dat o ordinațiune cu data de 18 
Iulie n. c. în care prescrie ou rigore mo
dul și ordinea, în care au să fiă conoe- 
diațl soldații după împlinirea a doi ani de 
serviciu. Concediarea se va face cu luarea 
în oonsiderațiune a ocupațiunei de-acasă a 
soldaților. Aume în primul rând vor fi oon- 
cediațl soldații, oarl înainte de a intra la 
milițiă s’au ooupat cu economia. Intre aceș
tia vor fi preferiți tinerii, cari au absolvat 
vre-o șoolă de agricultură sâu de vierit; 
apoi aceia, cari încă n’au absolvat șoolele 
sus amintite, dâr la întrarea lor la milițiă 
deja erau însoriși. In sensul ordinațiunei, 
după aceștia vor fi luațl în considerare la 
conoediare acei soldați în activitate, cari 
în decursul servirei lor în armată au fost 
primit! la vre-o șoâlă de agricultură sâu 
de vierit. Acei munoitorl însă, cari înainte 
de-a întră la milițiă s’au ocupat cu vre-un 
ram de industria, vor fi luațl în conside
rare numai în locul al doilea, adecă după 
economi.

In ordinațiunea ministerială însă s’a 
omis a se indica și ordinea, după care cu 
ocasiunea întregirei numărului efectiv, ce 
se întâmplă primăvara, sunt a se chiăma 
tinerii în primul rând. Ar fi de dorit, ca 
să se preoiseze și acest punot în favorul 
tinerlor agricultori.

Notițe din istoria școlelor nostre 
medii.
(Urinare).

Dr. loan Meșotă. D-1 profesor loan 
Popea, prietinul din copilăriă al directoru
lui Meșotă, a scris la 1888 biografia aces
tui bărbat distins cu multă căldură și cu 
amănunțite și esacte date asupra bieții lui 
și în deosebi asupra personalității lui. Mă 
voiă mărgini deoi aci a reproduce din pro
grama școlelor nâstre pro 1888/89, unde 
s’a publicat acea biografiă, părțile mai in
dispensabile pentru reînoirea imaginei no
bile a distinsului bărbat de șolă loan Me
șotă :

Dr. loan Meșotă s’a năsout în Dâr- 
stele Brașovului la anul 1837. Rămânând 
de mio copil orfan de mamă, tatăl său 
George, ouratorul bisericei din comuna sa, 
om cu frioa lui Dumnetjeu și cu dare bună 
de mână, unul dintre acei țărani români, 
oarl, înzestrați ou minte sănătâsă firâscă, 
sunt pătrunși de nefățăritul simț religios- 
moral și de adevăratul și ferbintele dor de 
nâmul lor, îl destina pe tânărul loan pen
tru învățătură.

II dete la șcâla din Derste, apoi la 
șcâla primară din Turcheș și de aici îl 
aduse la Brașov, unde băiatul loan urma 
oursul învățăturilor elementare la școla ro
mână diu Scheifi și la cea catolică din ce
tate; âră după terminarea școlelor elemen
tare la 1850, întră ca elev în oiasa I. a 
gimnaeiului român, unde emulă cu colegul 
său Titu Maiorescu, unul din bărbații cei 
mai distinși ai poporului nostru, sub pro
fesorul și directorul de atunci Gavriil Mun- 
teanu.

După terminarea oelor 4 olase gim- 
nasiale la gimnasiul românesc inferior (dela 
1850—1854) îșl continuă studiile la gimna- 
siul luteran de aici între anii 1854—1858. 
Meșotă plecă în tâmna anului 1858 la uni
versitatea din Viena, unde în timp de 2 

ani ascultă cursurile filosofice, âră în tomna 
anului 1860 se duse la Bonn, unde urmă 
mai departe studiile începute în capitala 
austriacă. In anul următor, 1861, luă doc
toratul în filosofiă și apoi veni ca profesor 
la Brașov. In 1870, după mortea directo
rului Gavriil Munteanu, fu ales director al 
școlelor nostre medii, oare funcțiune o purtă 
cu onore pănă la sfârșitul vieței sale, pănă 
la anul 1878 (19 Ian.)

Ca profesor Meșotă era exemplar în 
privința împlinirei cu consoiință a datorii
lor sale, devotat cu totul chiămărei sale. 
Preparațiunile și traducerile din Horaț, Ho
mer, Tacit, Sofoele și Plato, rămase dela 
el oa manusoripte, sunt o probă învederată 
în privința aourateții, cu car9 îșl împlinia 
chiemarea sa.

(Va urma.)

Convocări.
Conform disposițiunei Vener. Consis- 

toriu arădan dto 22 Mafii o. Nr. 2652, 
oonvocăm Adunarea generală a Reuniunei 
învățătorilor dela șodlele conf. gr. or. ro
mâne din tractele protopresbiterale Timi- 
șora, Lipova, Banat Comloș și Belinț, pe 
8 (20) August a. o. în biserica gr. or. ro
mână din Fabricul-Timișorii pe lângă ur- 
mătorea programă: 1) La 8 ore a. m. asis
tarea în corpore la chemarea Duhului sânt. 
2) La 9 ore a. m. deschiderea adunărei 
prin preside. 3) Apelul nominal. 4) Rapor
tul presidial și al cassarului. 5) Votarea 
proiectului de statute, conform ordinului 
In, ministeriu dto 27 Martie c.

Revooăm în, memoriă confraților co
legi îndatoririle, oarl li-se impun prin re
gulamente și disposițiunl esistente în vi- 
gore față de aoest oorp didactio, menit a 
promova causa culture! și propriele lor in
terese ; apelăm în special la consciința 
demnităților și a datorinței lor sacre de a 
răspunde cu o însuflețire demnă, apelului 
nostru, în deosebi acum, când este pusă 
la ordine reactivarea acestei reuniuni pe 
nouă base.

Apelăm la sprijinul on. inteligințe, 
a onor, preoțiml, prea on. domni protopopi, 
deputațl ai sinodului eparohial și coDgre- 
sual, — bărbați distinși de biserioă — ru- 
gându-i să urmeze onorificei invitări de a 
participa la adunare și a nu ne lipsi de 
sprijinul lor; voind să ne convingem și 
ou acea ocasiune prin faptă, cari sunt băr
bați cu dor de cultură pentru nâmul lor.

Banat-Comloș, 26 Iuniu v. 1896. 
luliti Vuia, Vale} iu Ghilăzanu,

preside. notar.
♦

Adunarea generală a despărțământului 
XXXIII (Treisoauns) al „Asooiațiunei tran- 
silvane** se va ținâ Marți în 31 Iulie st. v. 
la 2 ore p. m. în sala șcâiei române gr. 
or. diD opidul Brețou după următorul

Program: 1) Deschiderea adunărei
prin directorul despărțământului. 2) Cons
tatarea membrilor, înscrierea de membri 
noi și încasarea tacselor. 3) Raportul sub
comitetului și al cassarului, după cnre se 
va lua decisiunea, dâoă aoest despărțământ 
abia înființat, va mai pută subsista de sine, 
sâu se va reîncorpora la despărțământul 
Brașovului, din care a făcut și mai înainte 
parte. 4) La cas de-a se susțină despăr
țământul și mai departe, alegerea unui ac- 
tuar și defigerea locului ținerei adunărei 
generale proosime. 5) închiderea ședinței.

B r e ț c u, 2d Iulie v. 1896.
Dimitrie Coltofeanu, 

director.

NECROLOG. Nicolae Frateșiu, pa- 
roch în Sânpetru, în numele întregei sale 
familie cuprinsă de adâncă jale pentru pier
derea de care voința celui Atotputernic a 
făcut’o părtașă, aduce cu cea mai profundă 
durere la cunosoiuță, că prea iubitul său 
fiiu, Nicanor Frateșiu, Protosinoel Archi- 
Episcopesc, asesor consistorial archi-dieoe- 
san în Sibiiu, membru pe viață al Asocia- 
țiunei Transilvane pentru literatura și cul
tura poporului român, și al mai multor re
uniuni, în urma unei grele și îndelungate 

suferințe, împărtășit fiind cu sfintele taine, 
a încetat din viâță în (jitia de 20 Iulie st. 
v., în etate de 51 de ani.

înmormântarea scumpului deoedat se 
va săvârși Marți în 23 Iulie st. v. la 2 ore 
p. m. în Baclfalu (Săcele). Cortegiul fune- 
bral va pleoa dela edificiul casei parochiale 
române la cimiteriul din Baclfalu, unde 
vor fi depuse rămășițele pământesol, în 
cripta propriă, spre eternă odihnă,

Baclfalu, în 21 Iulie st. v. 1896.

ProducțiunT și petreceri.
Tinerimea Română din Sălagiu învită 

la Petrecerea cu dans, ce se va arangia la 
9 August n. o. în Aoâșl, hotelul oentral, 
sub scut sigur, în folosul Bisericei române 
gr. cat. din Aoâșl. Comitetul arangiator: 
Gr. Pop, president; Vas. Oros și Preotul 
Bălibanu, vicepresidențl. I. Trufașiu, secre
tar I; I. Bran cassar; Mihai Bobișiu, se- 
eretar II; Vas. Boia, oontrolor. Pentru ti
nerime: Borosiu N., Buteau I., Bran V., 
Cosma I., Costea Al., Cordiș Av., Dragoș 
Avr., Delei V., Husti Tr., Iepure I., Mân
druț Aug., Meseșan Cor., Maxim I. R., 
Moldovan Aug., Nichita A., Niohita G., 
Taloșiu I., Vasvari V. Intrarea: o persouă 
1 fl. o familiă de 3 membri: 2 fl. începu
tul la 7 âre săra. Suprasolvirile se vor 
chita pe cale Ziaristică.

Spre șciință: Trenul de cătră Oarei 
sosesce la gara din Aoâșl diminâța la 8 ore, 
după am. la 672; cel de cătră Zelau și 
Șimleu dimineța la 7, după am. la 51/.,. La 
gară vor sta la disposiție trăsuri gratuite. 
De cuartire gratuite va fi îngrijit. Mânoări 
gustose și beuturi curate se vor da pentru 
prețuri moderate.

*
Tinerimea română din Bran învită la 

Petrecerea de vară, ce se va arangia Sâm
bătă în 27 Iulie st. v. 1896. începutul la 
7 ore sâra precis. Prețul intrărei la bună
voința P. T. publio. Venitul curet este des
tinat înființândei Reuniuni a femeilor ro
mâne din Brâu. Ofertele marinimâse se vor 
chita pe cale Ziaristică. — Comitetul aran
giator.

SCIR1 ULTIME.
Sofia, 2 August. S’a săvârșit un 

atentat cu bombe esplosive asupra 
petrei dela mormântul lui Stambulov. 
Crucea a fost distrusă. S’au mai 
aflat la fața locului bombe, cari n’au 
esplodat

DIVERSE.
Femeiă vândută. „Sieb. d. Tagblatt** 

din Sibiiu istorisesoe următorele: Un țeran 
cu numele Iosko C. a adus într’o Zi 1» 
târg un oar cu fân. Fânul fiiind frumos, 
îndată și-a aflat cumpărător. Târgul s’a 
făcut și carul ou fân a fost dus la oum- 
pănă pentru a fi măsurat. Cumpărătorul 
d-1 H.. lăsă să-i ducă fânul acasă. Aci cum
părătorul rugă pe țăran să ajute servi
torului la descărcatul fânului. Cu ocasiunea 
descărcărei, cumpărătorului îl păru ceva 
suspeot și se depărta așa, ca Iosko să nu-I 
observe. Cam după 5 minute vădu cumpă
rătorul, că din carul cu fân iese o femeiă, 
care o ascunsese în fân pentru ca fânul să 
căntărâscă mai mult. După ce s’a isprăvit 
cu desoăroatul, Iosko și-a cerut banii voind 
să plece dimpreună cu soția sa; atunci însă 
cumpărătorul Zi"» oă el împreună cu fânul 
a cumpărat și pe femeiă și astfel ea trebue 
ă rămână la el. Iosko se scărpina în caps 
și întreba: „Ce, d-ta în adevăr ai cumpă
rat și pe femeia mea?** — „Se înțelege**, 
Zise cumpărătorul și într’un ton amenin
țător striga lui Iosko: „dâcă nu voescl să-o 
lași aoi, atunci voi aduce poliția și void 
lăsa să te încuie pentru înșelațiune. In fine 
țăranul Iosko lăsa d-lui H. din prețul fâ
nului 10 fl., ca rescumpărare pentru soțiă 
și apoi se duse acasă cu buzele umflate.

Proprietar: OrB Aureli

Redactor responsabil Gregoriu Sffiaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 1 August 1896.

Banta ung. de aur 4% .... 122.35
Banta de cordne ung. 4% . • • 99.40
linpr. oăil. fer. ung. în aur 4'/2% • 99.40
Irapr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 124.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 101.70 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 122.— 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.30
Imprum. ung. cu premii .... 97.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 152.50 
Benta de hârtie austr................... 139.—
Renta de argint austr.................... 101.55
Renta de aur auetr. ..... 101.70
Dosuri din 1860........................... 123.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 146.50
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 908.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 386.50 
Napoleondori........................................ 9,50*/2
Mărci imperiale germane . . . 58.67 */2
London vistâ .><>>>< 119 65
Paris vista.................................. 47.57‘/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101,10
Note italiene.................................. 44.40

Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nou abonament
la

GAZETA TBAKSILVAHIBI

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok,
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ba conturbă?!

Cursul pieței Brașov.
Din 3 August 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.60
Ruble rusescl Cump. 126.— Vend. —

Cu fl Iulie fl89® st. v.
B’l» desehis nou abonament
eare invitam pe toți amicii și spri-
jinitorii foiel nostre.

Prețul abonamerotiigluh
Pentru Austro-Ungaria:

pe ■VLIL eizx ................................ 12 fi.
pe șese lvxzi.1 e îl.
pe trei 1-o.rxi 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe •VLXL an
pe șese luni ..................... 20
pe trei lix:n.l ..................... IO ■Jf

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an 2 fl.
pe șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate:
pe un an
p® șese luni ............................. 4 99

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administratiunea♦
„Gazetei Transilwameist8.

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvonil „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ba COnturbâri 
de mistuire, maiadiele stomacului, a rinichi- 
lor, a beșicii udului și aie organelor respira- 
tore etc.

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

DEPOSIT PROPRIU în SSrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sîhlîn, Sigliișora, și în All>a-*Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în Eleva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

<Ie luistnire, maladiele stomacuhis, a rinichi
lor, a beșicii udului și a!e organelor respira-
țâre etc.

ara
I

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

DEPOSIT PROPRIU în ISrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în
Slbiiu, Sigliișora, și în Allm-Julia: la D-l I. B. Misselbacher
sen., în Cluj: la Segesvăry es târsai, în Eleva: la Balog Gyula,
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Cu t6tă stima:
Administratiunea isvorului 

„w ATILB A.”

(comit. Hâromszek). ÎS O (l O Ii. (Transilvania).

1025,4-100

loooooobooogI &BI
„ Gazeta Transilvaniei *

IDțBai

Numere singuratice din
â 5 cr. se potâ cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i Maâai ISS@.
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Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P.-Ladâny.
Oradea-mare
MezoTelegd
Rev . . .
Bratca . .
Ciucia . . 
B.-Huiedin 
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida
Gbiriș . .
Cucerdea .
Uioara . .
Vințul de sus
Aiud . .
Teiuș
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Blașiu . 
Micăsasa
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1.06

12.52
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10.05
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9.12
5 35
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6.13
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3.18
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5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
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2.17
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12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
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7.45
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3.32
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3.56
2.37
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12.52
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7.20
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10.03
8.43
8.38
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8.52

7 33
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10.21
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11 -
11.20
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5.05
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Turda
6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.60
9.19
,8.37
7.87
7.-
6.45
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6.12
4.33
4.27
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3.38
3.06
2.40
2.26
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1.01

12.45
12.16
11.33
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10.03
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— Sibîiu — Avrîgis — S'&g&rațu
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de
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3.57
4.19

I

3.05'
1 27'

12 57

6.25 12.35
11.01
10.30
8 57
7.16
4.30

11.55 7.10
1.25
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4.45
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7.01
4.34
6.16
8.42
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9.19
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7.22
6.48
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5.57
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10.45 'T
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8 23
8.06
7.59

7 30
7.09
6.56
6 54
6.41
6 20
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5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
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1.12
8.35

5.20
4.14
3.32

80S. ph
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11.35
11.54
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mixtu
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5.49
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11.12
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î
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trenă 
mixtu
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4.34
4.10

Brașov 
Zerneștî
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Z a u.............................
Țagu-Budatelicd . . .
St. Mihaiu de câmpie
Leciuța........................
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Bistrița . ’ . . . j| 1
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Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
de 

person.

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
do 

persdn.
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mixtă

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . 80S. 7.45 2.36 8.31 12.42 l
z319 8.51 3.52 11.40 Ludoșii. . 7.02 1.58 7.38 9.59

412 9.37 4.37 12.26 Cipîîu . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. )

Oșorheiu . f pl- 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36 pl. i • Isos. 9.20 5.04 9.35
7.14 12.16 7.14 sos. Regh.-săs.. . pl. B, 7.54 3.30 8:05 §

sunt a se cetiînsemnate în stânga stațiunilorNota: Orele 
inse umezi dreie de udpte.
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7.43
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5.55

10.55
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2.15

11.25 5. Aradd ........................ 10.43 3.44
12.15 6.14 Vinga ........................ 9.42 3.01

1.10 7.39 Timișora.................... 8.20 2.—
8.47 12 27 5.10 Segedin ......................... 6.05 2.30 10 05

tMoHaeisi-sfecuesc,Si b i i u — C i s i# ă «1 î e
trenu trenă trenu trenu trenu trenă i ....... î trenu trenă
mixtu mixtu mixtă mixtă mixtă mixtă j mix iu mixtu

5.30 2.15 pl. Sibiiu . sos. 7.10 9.20 3 22 11.08, Sighișora . . . 9.51 5.32
6.42 2.27 „ Selemberk „ 6.57 9 07 3.54 11.48 Hașfalen . . . 9.02 4,54

| 6.06 2.51 „ Cisnădie pl. 6.36 8.46 i| 6.20 1.59| Odorhein-secuesc. 7.15 3.-
jos în sus. — Numerii îucuadrațl cu linii mai negrede sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


