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Unde vreu se ne ducă...
Quidquid agis, prudenter age 
et respice finem.

(A) Pre când scriem aceste, vica
rul candidat s&u, mai bine cjis, pre
tendent de Episcop, se va fi deștep
tat, credem, din tărbăceala chefului, 
ce-1 va fi (acut more patrio în urma 
resultatului alegerei sale de deputat 
în cercul părăsit de Rezei, care a 
ajuns din ciuber în lăturar.

Ore deștepta-se-va și desmete- 
ci-se-va vicarul Goldiș și din beția, 
ce l’a cuprins de dorul toiagului 
episcopesc, după care alergă, cum 
se vede, cu ochii închiși?

Acesta e greu de crezut.
Decă înse părintele Vicar, ceea 

ce e de prevăzut, nu va delătura 
îndoielile ce le avem față cu el, 
credem, că cel puțin alții, cari sunt 
în pericul a pleca după Prea Cu- 
vioșia Sa, cum spereză Lloydul de 
Peșta, se vor trezi și vor sta pe 
loc, după ce vor calcula bine și cu 
sânge rece unde ne duce calea, pe 
care a pornit călugărul Groldiș.

Vor sta pe loc, și’șl vor rea
duce în memoriă protestul, ce-1 fă
cură toți Românii, fruntași și popor, 
tbte gazetele lor, Sinbdele și chiar 
și Congresul bisericesc gr. or. în 
contra nefastei politice bisericesc! a 
guvernului unguresc.

La acest protest a luat parte, 
ca Vicar și membiu al Sinodului 
și Congresului, și Groldiș. Cum se 
unesce cu cinstea și cu caracterul 
omului, decă acum același Vicar 
vine și ca un apostat, părăsind cea 
mai bună convingere a clerului și 
poporului bisericei sale, se închină 
politicei bisericesc! a guvernului, ba 
încă o mai și laudă și preamăresce?

Din momentul, când și-a căs
cat gura înaintea publicului strîns 
de solgăbireul din Ceica, judecata 
vicarului Goldiș a fost făcută, și nu 
numai noi, dâr cum vedem toți Ro
mânii din tbte părțile, cu preoții în 

frunte, condamnă purtarea călugă
rului dela Oradea-mare și se vor 
feri de esemplul, ce l’a dat, ca de 
ierba cea rea, de care chiar și ani
malele se sciu feri.

Să vedem acum, unde ne-ar 
duce pe noi Românii calea, pe care 
a declarat’o părintele Goldiș ca sin
gur mântuitbre?

Ne-ar duce acolo, unde am tost 
înainte de asta cu două sute de ani, 
sub domnirea principilor calvini ai 
Ardealului, când întreg comitatul 
Hunedorei, districtul Făgărașului în
treg întreguț, tote comunele de-a 
lungul Mureșului, începând dela Că- 
pud, pănă sus cătră Osd și Tergul- 
Mureșului primiseră confesiunea re
formată. Preoții și protopopii româ
nesc!, decă nu voiau se fîerbă și se 
mănânce carne Mercurea și Vinerea, 
iernau si țineau căpăii domnilor ală
turea cu copilașii proprii în casele lor.

Nu zimbițl, să nu vi-se pară 
aceste cuvinte numai un eflux al 
fantasiei pesimiste.

Taie și stîrpesce pădurea de pe 
munte și semăna grâu și oves; aces
tea vor cresce, dăr nu se vor căee. 
De nu vei mai semăna, pădurea va 
cresce la loc. Așa e și neamul ome
nesc. A apucat pe-o cale, înzadar 
te vei strădui se-1 abați, nu-1 poți.

Maghiarii, puțini fiind la număr, 
simt, că numai prin asimilare de 
elemente streine îșl mai pot susține 
hegemonia. înzadar îi dăscălesce și 
vre se-i abată de pe calea acesta 
totă lumea. Nu se prinde, nu folo- 
sesce nimic și nu se va prinde și nu 
va folosi pănă atunci, pănă când na
țiunile conlocuitore și vecine nu se 
vor deștepta pe deplin și nu se vor 
hotărî — vorba lui Flourens — a 
nu mai primi se trăescă într’o stare 
de inferioritate civilă și politică. Cu 
alte cuvinte a nu mai primi rolul 
trist și umilitor, de-a servi de mate
rial pentru maghiarisare.

Pănă atunci Maghiarii vor urma 
și vor lucra înainte, după cum au 

început. Vor stărui de-a ruptul ca
pului pentru isbânda politicei lor 
de maghiarisare violentă, care i-a 
adus pănă la stadiul actual.

Ca se ajungă aici, guvernul, 
dieta, comitatele și toți, pănă și opin- 
carii maghiari și desculții din pus 
tele Ungariei, se nevoesc necontenit 
a ne trage în partea lor, a ne su
pune tot mai mult influinței și pu- 
terei lor.

Un pas decisiv au făcut. Bote
zul, cununiile sunt luate din mânile 
preoților noștri. Cinci — șese, mult 
(țece — doi-spre-cjece ani, pănă vor 
sărăci contribuabilii și mai rău ca 
pănă acum — când chiar după măr
turisirea ministrului, numai jumătate 
din ce avem e al nostru, er cealaltă 
jumătate e a creditorilor — și bo
tezurile și cununiile bisericesc! vor 
deveni tot mai rari, poporul tot mai 
mult va fi înstrăinat de cătră preoți.

Ce să mai cficem de starea ma
terială, ce se pregătesce în asemeni 
împrejurări preoțim ei, care pănă 
acum a trăit mai mult din venitu
rile stolare?

Chiar și în cașul însă, când sta
tul, după cum se c|ice că ar ave de 
cuget, ar salarisa preoțimea de tbte 
confesiunile — ceea ce noi credem 
a fi numai o apucătură corteșăscă, 
— ce va face acestă preoțime ? Ne
greșit, ea va trebui se asculte ca 
tot cel plătit.

Și într’un cas și într’altul, preo
țimea, decă va urma esemplului și 
doctrinei apostate a lui Goldiș, va 
trebui se facă în tăte pe voia gu
vernului unguresc, căruia ’i-se va da 
legată de mâni și de picibre.

Voia guvernului unguresc este 
însă de-ocamdată, bine seim, se in
troducă în tbte scblele nbstre limba 
de propunere maghiară. Odată pusă 
în lucrare acâstă maghiarisare în stil 
mare, nu va fi nici o mirare, dâcă 
se vor reînoi încercările dinainte de 
1848, de-a introduce și în biserică 
limba maghiară. înaintând astfel în

pacificarea semnalată de călugărul 
Goldiș, în curând nu va mai fi lipsă 
de preoți, protopopi, vicari, ba nici 
chiar de episcop! românescl. Vor fi 
destui de buni cei calvinescl, pentru 
a căror salarisare se sbate așa de 
mult vicarul Goldiș — și etă-ne mai 
curând de cum am fi crezut unde 
am mai fost înainte cu 200 de ani!

Ai cugetat la acestea, părinte 
Goldiș? Unde te-ai dus și în ce 
prăpastiă te-ai prăvălit vedem și vei 
vede și Prea Cuvioșia ta în curând. 
Dâr unde vor se ne ducă dușmanii 
seculari ai neamului nostru, nu ne 
vom duce noi.

Multe consciințe s’au vândut, 
multe suflete s’au pierdut în cursul 
veacurilor de restriște din șiru
rile acestui popor plantat de pro- 
vedință în munții și văile Carpați- 
lor, ca se apere cultura și civilisa- 
ția gintei latine! Der pentru acesta 
el stă și astăcjl ca o stâncă nemiș
cat, pătruns de marea menire, ce 
i-s’a dat.

Spre acestă mare menire va 
merge și va înainta el în mănia tu
turor neajunsurilor, er nu pe cărarea, 
ce i-o arată slugărnicia, apostasia și 
trădarea!

Voci maghiare asupra Românilor.
Din incidentul apropiate: visite 

a monarchului austriac în BucurescI, 
pressa maghiară erăși a început a-se 
ocupa neîncetat cu cestiunea română. 
Piarele maghiare publică articole 
după articole în cari se tracteză nu 
numai de amintita visită, ci și de 
alte cestiuni române, aduse în legă
tură cu acâsta.

Au început a apărâ broșuri, 
scrise pe capta broșurilor din anii 
trecuțî, în cari autorii acestora se 
nisuesc a dovedi, că Românii trăesc 
în Ungaria ca într’un „Eldorado“ 
și n’ar avă de a-se plânge de ni
mic, etc.

Vom publica astăzi în estras
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Pani Bourget.

Etatea Amorului.
Traducere de 1. S. Spartali.

I.
Când am supus eu directorului claru

lui „Bulevardul* — oel mai literar din (fia
rele marl Parisians — proiectul anchetei 
mele asupra „Etății Amorului11, el par’oă 
s’a mirat, că o idee așa de „cfiaristică“ — 
tocmai vorba acâsta a spus’o — să fi în- 
oolțit așa lesne în oreerul colaboratorului 
său cel mai nou. Eram la densul de cinci
sprezece cfile și „Bulevardul* era cel din- 
tâitî c|iar, la care lucram.

— CompleotâzățI oestiunea dumitale 
scumpul meu Labarthe, îmi spuse el cu un 
aer ceva mai puțin obraznic decât de obi- 
ceiQ ; pe urmă, după ce mă asculta câte-va 
minute, 4ise scurt: „E bună asta. Va să 
4ică voescl să întrebi pe bărbați și pe fe
mei la ce verstă ; iubesce cine-va mai bine, 

mai întâia și pe urmă: la ce etate este 
cine-va mai bine iubit  Chiar acesta-i 
ideia dumitale ? Și acum, să-mi spui, pe 
cine ai de gând să interviewezl mai în
tâii! ?

— Am făcut o listă... îi răspunsei, și 
scosei din buzunar o oblă de hărtiă.

Pe hărtiă aceea însemnasem numele 
„personalităților14, pe oarl aveam de gând 
să le întreb în privința acesta, și începui 
să citesc nume după nume. Erau acolo 
soriși doi generali, doi foști miniștri, un 
dominican, patru aotrițe, dintre cari două 
de cafe-concert. și cinci actori, dintre cari 
unul deoorat, trei financiari, doi advocațl, 
un hirurg, un medic legist, și un șir mare 
de literatori celebri. Directorul aci aproba 
cu capul, aci 4i°ea scurt, ca un American: 
„Nu-i bine... Șterge...44 pănă când ajunsei 
la numele, pe oare-1 păstrasem la urmă de 
tot, numele lui Petre Fauchery, romancie
rul celebru.

— Șterge-1 și pe el... suntem certați 
împreună... 4*se directorul dând din umeri.

Eu stărui’.:

— Insă deoă e cine-va, a cărui pă
rere să intereseze oe cetitori și mai cu 
sâmă pe cetitore... Mă gândeam tocmai să 
încep ou el..

— Aida de! îmi taie vorba redactorul- 
șef; Fauchery însă are de princip să nu 
primâscă pe nici un reporter. Nu unul, oi 
4ece i-am trimis și pe niol unul nu l’a 
primit.

„Bulevardul* nu sufere însă oa să-și 
bată cine-va joc de el și noi l’am asoultat 
în pace... Prin urmare...

— Bine! eu o să am negreșit un in
terview ou Fauchery pentru „Bulevardul*. 
I-țl dau cuvântul meu de oinste. Am eu un 
mijloc sigur...

— Dâoă vei isbuti, îți dărueso doi 
napoleoni... iml răspunse directorul uitându- 
se fix în ochii mei. In fond, mă enerveză 
domnul acesta, oare are aerul, oă souipă 
pe reclamă... Trebue să trăcă și el prin 
asta ca și oamara4ii lui... Dăr... îmi 4’se 
ridicând din umeri — dumniata nu ai să 
isbutescl... Și care e mijlocul dumitale așa 
de sigur ?

— Să-mi dai voiă să-ți spui la urmă... 
Peste patru-4eol de oâsurl însă ai să vedl 
dâoă am să reușeso ori nu44.

— Du-te și nu uita, că poți să nu 
menajezi pe individul.

Sigur, că făousem progrese ca 4’arist, 
numai în uoenicia acâsta de oinol-spre-4eoe 
4ile, de vreme ce lăsai pe nenea Pascal, 
grețosul impresariu, de oare atîrnam, să 
vorbâscă astfel de soriitorul pe care-1 ad
mir mai mult între oei vii! Insă de săp
tămâna trecută, de oând mă hotărîsem să 
mă vîr în vălmășagul parisian, mă silisem 
așa de mult să mă desbăr de obiceiurile 
mele, cum îșl lapădă șopîrla pielea ei înbă- 
trânită, încât par’oă isbutisem. Soiam bine, 
fiind-că aveam dovada într’un sertar plin 
ou proieote de poeme, de drame și de ro
mane, oă esistase într’o vreme — o vreme 
oare data de ieri — un 6re-care Jules La
barthe, venit din provincia lui în Paris, ca 
să ajungă om mare. Personagiul acela, oare 
credea în Litere, cu L mare, — în Ideal, 
âr cu 1 mare, — în Glorie, er ou G mare, 
murise și fusese și îngropat. Incepe-va
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doue articole din doue cfiare maghiare, 
cari la loc de frunte se ocupă cu 
Românii.

Etă ce scrie cunoscutul roma- 
nofag Bartha Milclos în „Magyaror- 
ssăgu-ul de ieri sub titlul „Tripla 
alianță și Valahii11:

Să-și însămneze bine fiă-care Ma
ghiar acestea: In România nu este asoep- 
tat Franciso losif, regele maghiar, oi Fran- 
ciso losif, împăratul austriac, pe lângă 
tote că România este veoinul nostru, și în 
fața invasiunei panslave, noi, Maghiarii, cu 
Românii am fi avisațl unul la altul, și nu 
Austriacii.

Cu tote acestea dincolo nu este as- 
ceptat regele maghiar. Ba, încă voieso să-1 
roge pe împăratul austriac, oa să pășescă 
în acțiune contra regelui maghiar. Liga o 
vestesce aoâsta pe față. Ea politiseză, și 
pretinde drepturi pentru Valahii din Un
garia, ceea-oe însemnă nimicirea unității 
Ungariei. Ore va da ascultare împăratul 
austriac pretensiunei aoesteia, ore va ao- 
cepta-o regele maghiar ?“

Este sigur, că politica oasei habsbur- 
gice nu se înstrăinâză de idea federalis
mului. O . dovedesc aoâsta: politica lui 
Taafe, căderea liberalilor germani din 
centru, desvoltarea de rsssă a Cehilor, 
Polonilor, Dalmațienilor etc. Și aceea e 
sigur, că în politica oasei domnitore, supre
mația rassei maghiare în Ungaria jdoă un 
rol indiferent. O dovedesc acesta: condam
narea șovinismului maghiar la Boroșineu, 
pădurile năsăudene, tăiate din „imperiul 
maghiar14, spiritul armatei comune, în regi
mentele căreia limba maghiară, nu se pâte 
ridica la egală valore cu limba valahă și 
tăută etc.

Deol este greu răspunsul, că bre îm
păratul austriac va asculta rugarea îndrep
tată oătră el în spiritul Ligei.

Starea actuală ne împle pe noi de 
îngrigirl, er lor le întinde speranțe. Nu în
țeleg meetingurile din Paris, atitudinea 
Ziariștilor italieni și francesl, ci înțeleg fi
ința internă a triplei alianțe.

Fără România tripla alianță nu pote 
caloula la un succes strategic, și dâcă Ro
mânia ar păși oa dușmană: atunci desas- 
trul ar fi sigur. Ar causa aoâsta nu numai 
rolul României între statele balcanice, nu 
numai posiția ei puternică, ci aoel raport 
agitatoric, oare s’a creat între România și 
Valahii din Ungaria.

Dâcă România va fi oontra triplei 
alianțe, atunci în momentul unei crise și 
teritoriile din Ungaria locuite de Valahi 
vor trebui apărate. Adecă: oel puțin un 
corp de armată va trebui să împiedece 
erupțiunea resbelului civil, alt corp de ar
mată ar trebui să opereze contra Româ
niei și faptul acesta ar involve o slăbire, 
care ar eschide cu totul succesul stra
tegic.

Deci esistența triplei alianțe este con
diționată de prietinia ou România. O sciu 

erășî omul aoesta într’o eh, după ce’șl va 
fi făcut posițiă, să scrie pentru dragul artei? 
Era ou putință, însă de-ocamdată nu mai 
cunosceam, nu mai admiteam, deoât pe 
Labarthe energicul și migălosul, intrat în 
pressă ou ideia să fiă înainte de tote om al 
timpului, și să ajungă cât se va pută mai 
iute la cincl-decl de mii de franci pe an.

Ce-i păsa acestui al doilea individ, că 
nemernioul Pascal se va lăuda, că rîsese 
de cel mai delioat și mai puternic dintre 
moștenitorii lui Balzao, cu atât mai mult, 
că chiar eu — Labarthe de modă nouă — 
mă pregăteam pentru o operațiă, oare era 
tot așa de delioată ca și prooedeurile re
dactorului șef al meu. Adevărul e, că aveam 
mijlocul meu sigur oă voiu reuși ou între
vederea mea, și să vă spun oe fel era mij- 
looul acesta.

In periâda mea de prostiă îi trimi- 
sesem lui Petre Fauchery versuri și novele. 
Tocmai aoeste versuri și acestă nuvelă, pe 
care nu voise să le primâsoă niol unul din 
oei patru editori, la oarl mă presentasem, 
mă 'hotărîseră după aoeea să întru în 4’a‘ 
ristioă sub patronagiul unui camarad bine- 

bine acesta Valahii, și o și esploateză; nu 
sunt nebuni să-și dea prietinia de cinste, 
când o pot da și scump.

Astfel cestiunea română capătă un 
rol în aoțiunea triplei alianțe și e de mi
nune, că prețul prietiniei tot-deuna trebue 
să-1 plătim noi, Maghiarii.

E întrebarea acuma, că monarchul 
oe va privi ca lucru mai însămnat: sus
ținerea triplei alianțe, care fără prietinia 
valahă nu plătesoe mult; său unitatea po
litică a Ungariei? Deoă ar esista un gu
vern maghiar, puternic și consoiu d* da- 
torința sa, atunci nu s’ar ivi astfel de în
trebări. Dâr dela Banfîy ce să așteptăm ?

Diarul rusesc „Novosti“ vorbind 
despre visita Majestății Sale în Bu- 
curescl Zi00, °ă acesta este un eve
niment însemnat, dâr cu tbte aces
tea alăturarea României la tripla 
alianță ar fi o anomaliă, deorece 
Românii nu pot uita intrigile aus
triaco și machinațiunile maghiare în 
Transilvania română. Ca răspuns la 
aceste, Z^ru] „Maghiar Eirlap^ scrie 
sub titlul: „Ruși și Români^ între al
tele următbrele:

Pe (fiarul „Novosti* îl dâre forte mult 
călătoria regelui nostru îu România. Și peste 
tot opiniunea publioă rusâscă a fost ne- 
plăout atinsă de schimbarea oe s’a făcut 
în politioa nostră dela căderea lui Kâlnoky 
încoce.

Numitul Ziar ruseso îi amintesce Ro
mâniei, că ce vecini răi a avut ea totdeuna 
în monarchia nostră și cum Maghiarul tot
deuna a asuprit și tiranisat pe Românii 
din Ungaria. Dâr să facem o asemănare : 
România cu tâte aoestea e un stat puternic 
și neaternător, păuă când despre Polonia 
nu se pâte Zioe aoâsta. Românii din Un
garia îșl pot cultiva rassa, limba și religiu- 
nea (??), ceea-oe despre Polonii ;din Var
șovia nu se pote Zi°e> cu tote oâ sunt de 
sânge slav.

Cu tote-că daco-românismul se apro
pia de panslavism, ou tote aoestea noi pre
tindem, ca România să oalculeze și să alegă 
bine între Rusia, oare tot-dâuna s’a nisuit 
să contopâscă cu sine tot oe-i venia în 
cale; și între monarchia nostră, oare nu a 
urmat nicl-odată politică de estindere și a 
lăsat pe naționalități să se desvolte liber.

Ori și care Român cu minte pote în
țelege, că o altă rassă, afară de noi Ma
ghiarii, ar fi asimilat de mult pe Români, 
dâr noi n’am voit nici să fim tiranii Ro
mânilor și nici dușmanii statului român 
vecin. De aceea nu se cade, ca Românii 
din regat să pretindă pentru Românii din 
Ardeal astfel de luorurl, cari ar nimioi uni
tatea, puterea și independența națiunei ma
ghiare și a statului maghiar.

Catolicii în contra congruei.
Modul, cum guvernul voesce se 

reguleze cestiunea salarisărei preo

voitor. Marele scriitor, deși oălătorea, îmi 
răspunsese. Chiar eu îi răspunsesem după 
aceea printr’o sorisâre la care el ârășl îmi 
răspunsese poftindu-mă să-i fac visită în
dată ce se va întorce. Mă dusesem la el. 
Nu-1 găsisem. M’am dus âr după aceea. 
Erășî nu l’am găsit. Pe urmă un fel de 
rușine mă oprise de-a mă mai duce să-l 
oaut. Prin urmare nu-1 văcjusem de fel. 
El nu mă cunosoea altfel, decât ca tînă- 
rul Eliaoin, cum mă iscălisem în cele două 
8osirorl de anul trecut. Pe luorul acesta 
mă bizuiam eu să isbuteso ca să-l fac să 
mă primâsoă. Planul meu era fdrte simplu ; 
să mă duo la el, să fiu primit, să nu-i 
spun că ac]I sunt corist, să-i povestesc un 
fel de subiect de roman, unde să fiă vorba 
de vîrsta amorului, să-l fao să-și deslege 
limba — și pe urmă.... când va vede ti
părit tot oe va fi vorbit ou mine... Aci 
mă cam mustra cugetul. Insă îmi năbușam 
remușcarea aoâsta cu vorba grozavă: lupta 
pentru vieță — și cu amintirea de multe 
esemple în corporația, în care aveam de- 
acum încolo ondrea să fac parte.

(Va urma.) 

ților, a început se inspire cele mai 
seriose îngrijiri chiar și în cercurile 
dătătbre de ton ale catolicilor ma
ghiari. Insu-șl contele Ferdinand 
■Zichy, conducătorul „partidei popo
rale* catolice, publică în organul 
acestei partide o declarațiune, prin 
care în mod fdrte categoric desa- 
probă pașii întreprinșl pănă acum 
în cestiunea regulărei congruei. Etă 
ce Zice el între altele:

Eu am eșit de mult din oomisiunea 
pentru oongruă, deore-ce în sînul aoelei co- 
misiunl nu-mi pot validita vederile mele. 
Fiă că privim apuoăturile urmate pănă 
aourn în resolvarea Gestiunilor în genere, ori 
a cestiunilor singuratioe, oum s’au succedat 
ele una după alta, — fiă că privim înge- 
nere modul și timpul ordonat ou privire la 
oonscrierea venitelor preoțescl: tote acestea 
deștdptă în mine nedumeriri și antipatia, din 
care causă nu le pot aproba.

Spun pe față și cu ooasiunea acesta, 
că eu văd și în acăsia periclitat, interesul ca
tolicismului, și oă din causa aoâsta trebue se 
luptăm din fote puterile în contra direcțiunei 
urmate de partida liberală și de guvernul său; 
acesta însă o vom pută ajunge ou succes 
nu prin refusarea consorierei, oi mai vîr- 
tos prin constituirea unui partid creștin 
unitar cât mai tare și mai disciplinat.

Tot cam în sensul acesta pu
blică în cestiunea congruei un inte- 
resant articul și fdia catolică „Esz- 
tergom". Din acest articul, care pare 
a fi inspirat de cercurile curții pri- 
mațialedin Strigoniu,reproducem ur- 
mătorele :

Preoțimea primesce astăZl cu neîncre
dere bătătore la ochi tot ce vine dela gu
vern. Ea nu pote scăpa de grija, că îmbu
nătățirea sorții sale materiale se va face 
în detrimentul neaternărei sale. Și, mărtu
risind sinoer, îngrijirea aoâsta niol nu este 
fără de temeiti. Căol într’un guvern, care 
tote le judecă din punctul de vedere al 
politioei de partid, nu te prea poți încrede. 
Cu tote astea cestiunea congruei a ajuns 
astăZl așa departe, încât nu te mai poți 
feri de ea, mai ales fîind-oă îmulțirea difi
cultăților ar aduce cu sine compromiterea 
corului episcopeso.

Oonscrierea, ce se faoe acum, încă nu 
cuprinde în sine nimicirea libertății preo- 
țimei, deși se face ou conlucrarea oficiilor 
administrative. Ea nu este, decât numai o 
pregătire pentru oongruă. Ceea ce ar pe
riclita libertatea biserioei e procurarea su
melor de lipsă, întregirea beneficiilor și — 
ce e mai principal — plătirea sumelor. 
Dâcă tâte acestea s’ar faoe astfel, oa gu
vernul să aibă puterea de-a da, ori denega 
oongruă, după cum s’a ÎDtemplat la timpul 
său în Germania, ori după oum se praoti- 
sâză și astăZl în Francia, atunol declarăm 
înaintea lui Dumnezeu și a dmenilor, că o 
astfel de congruă nu ne trebue.

Oongruă peste tot are să se dea be
neficiului, er nu beneficiatului. Prin urmare 
dâcă ciue-va a dobândit benefioiul și epis
copul l’a introdus în el în mod legal, atunci 
beneficiatul are drept a folosi benefioiul, 
ori este el pe plaoul guvernului, ori nu. 
Numai dâcă oine-va în sensul oanonelor a 
înoetat de-a mai fi beneficiat pote să pârdă 
oongruă, nimeni altul însă nu. Dâcă oon- 
grua este contemplată astfel o primim, 
altfel însă nu. Căol așa după cum forte 
ușor se pote întâmpla mai ales în timpul 
de aZi, ca adecă oine-va să fiă denunțat la 
guvern, er guvernul să-i potă subtrage în 
urma acâsta oongruă : nouă o astfel de con
gruă nu ne trebucsce.

In fine fbia catolică pledeză 
pentru autonomia bisericei catolice 
și cțice, că mai întâiu trebue se se 
reguleze cestiunea autonomiei și nu
mai după aceea să urmeze definitiva 
regulare a salariilor preoțescl, fă- 
cendu-se acâsta sub scutul autono
miei bisericei catolice.

In fine este vădit, că planurile, 
ce le urmeză guvernul cu cestiunea 
salarisărei preoților, inspiră cele mai 
seribse îngrijiri chiar și între Ma
ghiari, cari caută de timpuriu a se 

ocroti în contra periculului. In fața 
acestora e de prisos să mai accen
tuăm, că periculul pentru bisericele 
nbstre e înzecit mai mare, fîind-că 
în contra acestora și este îndreptată 
cursa în prima liniă.

CRONICA POLITICA.
— 29 Iulie.

piarul italian „Independente'1 anunță, 
că prințul Lobanow, ministrul de esterne 
ruseso, va fi, deja înaintea visitei Țarului 
în Syracusa, âspe al regelui Umberto în 
Monza, unde vor petrece în aoelașl timp 
miniștri italieni Rudini și Visconți-Venosta.

*
Marele Vizir anunță în 7 c. telegra

fice guvernului sârbesc, oă Sultanul a or
donat să se publioe Irada, prin care națio
nalitatea serbeseă este recunoscută în Mace
donia ca egal îndreptățită cu naționalitățile 
greoâsoă și bulgară. Regele Alexandru ime
diat adresa Sultanului o depeșă căldurâsă 
de mulțămită, er ministrul-președinte sâr
besc Novakovicl făcu faptul aoesta ounosout 
ambasadoiilor puterilor streine.

*
După oum anunță Ziarul italian „Romau, 

este înoă departe de a-se încheia paot în
tre Italieni și Abissinieni. Regele Menelik 
primesoe în continuu nouă transporte de 
munițiune, și trupele sale la ori oe moment 
stau gata de răsboiti. Se asigură, că și Ita
lienii vor trimite nouă trupe la Massauah 
și generalul Baldissera, care de present 
este în Italia, se va întoroe cu finea lunei 
Septemvre la Erytrăa, pentru de-a relua 
frânele guvernului oivil și militar.

„Un cuvent sincer cătră ultraiștil 
români".

Sub acest titlu a apărut Zilei0 
trecute o broșură în CincI-bisericI, 
al cărui autor, cu numele loan Kajdy 
sen. se încercă a combate postula
tele îndreptățite ale Românilor, vo
ind a dovedi, că de o parte Româ
nii ar ave cele mai mari libertăți 
(!!) în Ungaria, er de altă parte că 
cel mai mare pericol ce amenință 
și pe Români, este panslavismul.

Etă dealtmintrelea ce se Z*00 
pe scurt în amintita broșură, scrisă 
în spiritul lui Moldovăn Gergely:

In Ungaria tdte naționalitățile au 
drepturi egale, și nu se pretinde dela ni
meni, oa să-și părăsâscă naționalitatea.

Când s’a introdus în șoâlele de limbă 
străină limba maghiară, ca obieot obligat, 
s’a intenționat numai aceea, ca naționali
tăților să li-se ofere posibilitatea, de ași 
însuși limba, fără de oare ele nu pot îna
inta pe niol o oarieră publică. Toți, oâțl 
cunosc istoria ungară, vor afla firesc acest 
luoru.

Cât de puțin îndreptățită este plân
gerea, că Românii ar fi asupriți de statul 
ungar, se pote vede și de acolo, că con
form datelor statistice, numărdse ținuturi 
maghiare s’au prefăcut astăZl în ținuturi 
românesol.

Românii n’ar trebui să ațîță fooul, 
din oare ușor s’ar pută isoa o conflagra- 
țiune europână; căci dăoă în lupta acâsta 
va eși panslavismul învingător, atunci 
Românii îi vor eăde mai întâi jertfă.

Singurul mijloo contra agitărei națio
nalităților este stirpirea profeților falși, 
cari duc pe popor în pustiă. Pentru de-a 
ajunge la aoestă țintă ar trebui să se a- 
plioe următorul mijloo radical: Ar trebui 
să se amovese din postul lor, înoepend dela 
episcop și pănă la preot, dela notar pănă 
la învățător, toți aoeia, despre cari se do- 
vedesce, că sunt dușmanii patriei.

In partea doua a broșurei, autorul 
se înoâroă a documenta ou date istorioe, 
oă Ungaria n’a fost nicl-odată o țâră bar
bară, după cum o numeso Românii, apoi 
face o paralelă între „barbarismul Maghia- 
rilor“ și „cultura Românilor*, voind a do
vedi, că asemănarea nu iese în favorul ces- 
tor din urmă.

In fața tendințelor „separatiste", | 



oum le numesce autorul — ale Românilor, 
Kajdy reamintesce cuvintele lui Bach, 
rostite cătră eâțl-va fruntași români, oarl 
bucuros ar fi creat un mare principat au
tonom': „Românii încă nu sunt copțl, pen
tru de a-se pute guverna pe sine".

In fine autorul e de părere, că agi
tațiunile naționalităților vor deourge făr’ 
ds-a causa nici un rău, tot-odată amenință 
însă pe urzitorii agitărilor, ca nu cum-va 
să continue a .păși mai departe pe calea 
.piecjișă și perioulosă, pe care au apucat 
=a merge.

SCHOSLE piLEI.
— ‘29 Iulie.

Ateutat asupra unui monument mile
nar. fiarele maghiare anunță, că asupra 
.statuei lui Arpad, care este destinat să re- 
presinte monumentul milenar pe „Tîmpa" 
de lângă Brașov, s’a săvârșit un atentat din 
partea unor făptuitori necunoscuțl. Monu
mentul se afla în curtea morii cu vapor 
„Teresia" din Brasov, unde se luoră la el. 
Intr’una din nopțile trecute se descoperi, 
că sunt rupte singuratice bucăți dela umă
rul drept, dela pieptul și dela coiful sta
tuei. Se cjice însă că pagubă nu e ohiar 
mare!

Iubileul unui preot. D-l protopop al 
Coșioonei, loan Hossu, și-a serbat în 6 Iu
lie n. o. jubileul de 50 de ani ai preoției 
și căsătoriei sale. Serbarea s’a făcut în cerc 
restrîns familiar, ou tote acestea însă, după 
cum ’i se comunică „Unirei", preoții trao- 
tuali înțelegând despre serbare au grăbit 
a-1 felicita și a-i preda un dar comemo
rativ.

—o—
Români pierduți. piarele maghiare 

din Budapesta anunță, că în 18 August 
vor sosi acolo 640 Români din comit. U- 
niedorei, sub conducerea v’cișpanului și 
a fisolgăbiraelor, pentru ca să se proauoă 

■în esposiția milenară ou dansuri naționale 
române. La 22 August vor sosi în Buda
pesta 566 Români din cercul Oraviței, 
oomit.-Caraș - Severin, sub conducerea fi- 
■solgăbirăului și a 15 preoți și învățători 
români, pentru ca să se arate în costumele 
lor naționale de comedia lumei jidane, 
adunată la esposițiă. Rușine, și de o miiă 
de ori rușine să le fiă, de cumva ar fi așa.

—o —
Agitațiă contra unei confesiuni. Au

toritățile din Ungaria nordică confiscaseră 
astă primăveră mai multe mii de esem- 
plare din poesia slovaoă „Piesne ludovej 
strany11, despre care se dicea,. că ar agita 
pe locuitorii slovaol contra confesiunilor 
catolice. Autorul aoelor poesii, preotul ca
tolic Stefan Vastagh, a fost aousat aoum 
de cătră proouratura din Budapesta cu a- 
gitare și în cestiunea acesta va hotărî 
judecătoria de pressă în luna lui Octomvre. 
Se (jice, oă ourt6a ou jurați din Budapesta 
va avea în ourend se mai judece în 14 
procese tot de natură confesională, inten
tate 4'arelor „ Christliohes Volksblatț “, 
„Krestan" și „Magyar Nâplap".

—o—
Goldiș — deputat. Din Ceica ma

ghiară se depeșâză, oă vioarul Iosif Goldiș 
a fost ales alaltăerl unanim ca deputat gu
vernamental, deci acum pbte întră în totă 
regula ca mameluc în tabăra lui Banfîy.

—o —
Eserciții cu pușca Mnnnliclier. Minis

trul de răsboiă român a dat ordin, ca mili
țienii tuturor regimentelor să fiă concen
trați pe tjiua 1 Septemvre pentru a 
faoe exerciții cu pușca Mannlicher. Concen
trările se vor faoe la fie-care regiment în 
parte, și vor dura pănă la 15 Septemvre.

—o—
Centenarul poetului engles Burns. 

Dilele trecute s’a serbat în Scoția centena
rul morții marelui poet Burns. In aoeeașl 
■4i lordul Rosebery a ținut două discursuri: 
unul la Dumfries și altul la Glasgow. In 
acest din urmă, bărbatul de stat englez a 
pronunțat și următorele cuvinte: „Burns a 
lăsat țării sale cea mai deliciosă colecția 
de cânteoe din lume, și le-a lăsat mai ales 
.țării sale; dâr și celelalte țări îșl au partea 

lor. Am să vă dau numai un esemplu, dâr 
un esemplu care face cât tote celelalte. 
Ein depărtata Româniă, Regina acelei țerl 
a scris la Dumfries astă4l, că nu are un 
esemplar d’al lui Burns la dânsa, dâr că 
îi oanâsoe tâte poesiile pe din afară," Cu
vintele rostite de lordul Rosebery ou pri
vire la M. Sa Regina României au fost 
primite de auditoriu ou aplause frenetice.

— o—
Incendiu mare în DrăgășanI. Un in

cendiu violent a isbucnit Vineri la orele 11 
la DrăgășanI (România). Fooul, amenin
țând să ia proporții fârte mari, administra
ția din DrăgășanI a oerut ministerului să 
dea ordine pompierilor din orașele veoine 
să vie în ajutor. S’au adus pompieri din 
Rîmnicu Vâloii, Slatina și Oraiova. Abia 
cătră sără fooul a putut fi localisat, după 
ce au ars trei prăvălii împreună cu depen
dințele lor, și localul primăriei, Totă nâp- 
tea pompierii au luorat la stingerea foou- 
lui, oare oonsuma mărfurile din pivnițele 
prăvălielor. Din mărfuri prea puține au fost 
soăpate. Arohiva primăriei a fost scăpată, 
însă nu se scie dâcă nu au mai rămas acte 
și dosare prin birouri. Pagubele sunt forte 
mari,

—o—
Tarul în Germania. Țarul Nioolae II 

a ordonat să se notifice în mod oficial gu
vernului german, că în cjilele de 5 —7 Sep
temvre va lua parte împreună cu soția sa 
la manevrele dela Breslau, și că în suita 
sa se vor afla opt domni și două dame.

—o—
Concertul dela „Pomul verde*, dat erl 

sără din partea musioei orășenesol, a fost 
și de astă-dată forte cercetat. Grădina era 
înțesată de lume, așa că abia mai puteai 
găsi loo la mese. Piesele românesoi au fost 
și acum cele mai aplaudate, cerendu-se în 
oontinuu repetarea lor. — Mâne sără, Marți, 
musioa orășenâscă va concerta din nou la 
„Pomul verde", începutul însă nu va mai 
fi la 8, ci la 7l/2 âre. Intrarea 30 cr. Mâne 
la 5 ore p. m. va concerta pe promenadă.

Concertul din Reșnov.
Dela Rîșnov primim soirea, că con

certul dat ieri sără din partea mai multor 
artiști români din Buouresol a succes esoe- 
lent în tâte privințele. Concertul a fost 
oercetat nu numai din partea mulțime! de 
Români și de Sași din localitate, ci și din 
partea unui număr mare de ospețl de prin 
comunele vecine, mai ales însă din Zer- 
nesol, Bran etc. Din Brașov încă au fost, 
după cum ni-se spune, cel puțin vre-o 20 
de persone. Qspeții au rămas înoântațl 
de resultațul concertului, ca și care n’a 
mai vă4ut Rîșnovul de când lumea. Petre
cerea, ce a urmat după concert, a fost 
fârte animată și a durat pănă astă4l di- 
minâță.

In momentul punerei 41arului sub 
pressă primim încă următorul raport spe
cial:

Râșnov, 9 August n.
Concertul din astă-seră a reușit pe 

deplin. Toți artiștii au fost la înălțimea 
lor. D-nii Vasiliu, D-șora Elvira Bidu din 
Brașov, D-șora Petrișor, D-nii Caireti Pe- 
trișor, Bârcănescu și Calotescu au esecutat 
atât solurile, cât și quartetele cu o măes- 
triă de nedesoris, însă succesul mai mare l’a 
avut tînărul artist Vasiliu, care a fost ri
dicat în slavă și chiămat. De-asemenea 
D-ra Elvira Bidu, la acompaniat, a fost 
forte bine; d-sa e o fârte bună pianistă, 
mai ales „Doina Oltului" a lăsat un mare 
suvenir la toți, oățl au au4it’o.

Balul a durat pănă la 6 âre dimi- 
nâța. Lumea cea mai alesă și forte multă.

X.

Temp est ați si grindină.
Din Câmpia, 19 August n. 1896.

D-le Redactor! In 6 August n. c. în 
comuna Balda s’a descărcat un trăsnet în 
casa unei văduve. Casa la moment a luat 
foc și ajutat de un vânt puternic, s’au mai 
aprins și alte două case asemenea ale unor, 
văduve, cari tâte erau în bună stare. In 5 
minute casele dimpreună cu grajduri cotețe 

de porci, fân și alte mai mici olădirl au 
fost prefăcute în cenușă. Numai șurile și 
un grânar au rămas nevătămate. Cele 3 
văduve cu 14 copii minorenl au rămas fără 
adăpost; nimeni n’a fost în stare să soâtă 
din. cele trei case nici o cârpă; puținii 
bani de argint, ce i-au avut, s’au aflat to
piți de fulger.

In 8 August dimineța pe la 8 ore s’a 
ridicat Ia părțile acestea un nor și un vânt 
teribil, desoărcându-se o grindină îngrozi- 
târe, mai mare oa ouăle de porumb, nimi
cind tot ce i-a stat în cale. Hotarele co
munelor Cistelec, Balda și Șărmașul-mare au 
fost prefăcute în ogor. Cuouruzul și spi- 
cosele nesecerate sunt total nimicite.

Vântul cel teribil a făcut mari daune 
în clădiri, așa că nici o casă seu edificiu n’a 
rămas nevătămat, ori chiar cu totul stricat. In 
Șărmașul-mare dintre oasele coloniștilor 
maghiari puține au rămas întregi, âr de pe 
17 case rouă vântul a luat coperișele și 
le-a dus la o depărtare de 50—60 metri dela 
păreții, pe cari au fost așezate. Tâte aceste 
coperișe au fost total sdrobite, așa cât oele 
mai multe lemne și șindele nu se mai pot 
folosi. Despre aoâsta s’a și telegrafat la 
ministeriu, căol dâră din rîvna de maghia- 
risare a ministeriului s’au ridicat aceste 
case pentru coloniști, cari a4l toți îșl blas- 
tărnă 4ilel0 și 80 găteso de drum.

X.

0 înmormântare.
Selagiu, August 1896.

In 29 Iulie n. c. s’a petrecut la cele 
eterne Maria Barboloviciu născ. Bocșia, soția 
mult meritatului și pe tâte terenele cultu
rale distins anteluptătorului sălăgian Alimpiu 
Barboloviciu, vicar foraneu episcopesc, — 
care în etate de 55 de ani, după un morb 
îndelungat și consumător, și-a redat Crea
torului nobilul său suflet, pier4ând în dânsa 
familia o mamă mult iubitâre, națiunea pe 
o distinsă membră fundatâre a reuniunei 
femeilor române sălăgene și săracii pe-o 
adevărată patronă marinimâsă a lor.

Aceste însușiri nobile ale răposatei au 
atras la înmormântarea ei întreg publicul 
din loc și jur, ba și din părți mai depăr
tate, între cari fârte mulțl inteligențl și 
fruntași, ca Georgiu Pop de BăsescI, direc
torul Andreiu Cosma, care venise chiar dela 
băi etc.

Actul funebral s’a oficiat prin trei 
protopopi și 12 preoți, afară încă de alțl 
3 protopopi și vre-o 13 preoți presențl, cari 
au ridicat mult ceremonia înmormântărei; 
precum și cântările duiâse funebrale ale 
corului învățătorilor din acest jur.

Cel mai înălțător moment în întregul 
act funebral a fost predica rostită de pe 
amvon de cătră distinsul predicator Au
gustin Vicaș preot și notarul tractului Ipu- 
lui, care cu o rară elocință, predare atră- 
gătâre, gesturi și modulări captivătâre a 
stors lacrimi, a legat atențiunea și și-a 
atras simpatia întreg publicului. D-l proto
pop și pleban romano-catolic din Șimleu 
s’a esprimat cătră preoții minorițl și ro
mâni din jurul său, că d-l Vicaș „stă pe cel 
mai înalt nivou al elocinței oratorice, și 
că nu crede să fiă nu numai în Sălagiu, 
ci în diecesa Gherlei mai distins și plăcut 
orator". E de însemnat, că acest protopop 
pleban, care portă numele românesc „Tru- 
ția", scie forte bine limba română. Iertă
ciunile le-a luat Vasiliu Crislea, cunoscutul 
autor de predici.

Numărosele cununi, ce au fost depuse 
pe sicriul răposatei, au fost o dovadă de iu
birea și stima amicilor și cunoscuților față 
cu ea, âr pentru soțul întristat acele cu
nuni dimpreună cu mulțimea epistolelor și 
telegramelor de condolență au fost o mân
gâiere și drept tribut de recunoscință, ca 
celui mai devotat și rar anteluptător în în
treg clerul greco-catolic, căruia cu tot drep
tul îi putem ofta cu străbunul: „paulo ma
jora canamus*....

Participanții

Tulburările din Macedonia.
Corespondentul diu Atena al 4‘arului 

„Le Temps* a comunicat unele amănunte 
interesante asupra originei și începutului 
mișcărei de mvasiuue în Macedonia. Etă-le:

In unele cercuri politioe se atribue o 
importanță excepțională aparițiunii de ban
de grecesol pe lângă Aliakuon, nu departe 
de Bereia, unde a fost prima lor oioonire 
cu Turcii. Nu se cunâsce încă numărul in
surgenților și mijlâoele de acțiune de care 
dispun. Se scie numai că au drept șef pe 
un Macedonian numit Brufas, fârte ounos- 
out în țâra sa prin curagiui și sentimentele 
sale patriotice.

Un luaru pare sigur: bandele sunt 
armate de cătră comitetul maoedonian for
mat tomna acesta la Larissa și care se 
credea că e disolvat în urma restabilirii 
ordinei ce fusese turburată de bandele bul
gare. Comitetul aoesta are ramifioațiunl la 
Atena și se 4i00 oă posedea resurse con
siderabile. Se afirmă că doi sâu trei mi- 
lioneri i-au trimis arme, munițiunl și câte-va 
sutimi de mii de franci. Nu sunt în măsură 
să verific aoeste vești printre cari trebue 
să fiă un grăunte ut, adevăr.

Ori cum ar fi, prima întâlnire a fost 
favorabilă pentru insurgenți, oarl sunt în 
cea. mai mare parte Macedoneni stabiliți 
în Tessalia seu venițl să caute de luoru 
pe timpul recoltei. Iată, în privința aoesta, 
informațiunl pentru a căror exactitate pot 
să garantez.

Banda, al oărei efect se ridică la 3_
400 de hoplites, a părăsit teritoriul grecesc 
în trupe mici pentru a nu deștepta atenția 
autorităților oarl aveau ordin să suprave
gheze granița. Aceste trupe mici s’au pu
tut întâlni pe teritoriul otoman și să se 
îndrepteze, fără a fi vă4uțl, cătră o mănăs
tire al cărei nume nu se spune, unde cum
pără pâne și de unde pleoarâ după ce au 
asistat la liturghie și au primit grijania 
din manile egumenului.

Părăsind mânăstirea, însărcinară pe 
aoesta din urmă să 4i°ă autorităților tur- 
cesol oă au intenția să apere interesele e- 
lene din Macedonia fără a comite cea mai 
mică prădare. Plătiră tot ce oomandară. 
Totuși populațiunile districtelor ce traver
sară pentru a ajunge la Bereia, dincolo de 
Aliakuon, fiind grece, n’au primit plata os
pitalității ce au dat, de bună voe sâu si
lite, homogenilor lor cari au alcătuit îndrăz- 
noțul proiect de a-i scăpa de sub domina
ția otomană.

Insurgenții, mergând prin păduri, so
siră Luni la Vromopigado, moșie pără
sită, situată aprâpe de Bereia, capitala 
districtului. Turcii aflară presența lor; ei 
trimiseră în urmărirea lor o oompanie la 
care adauseră oâțl-va neregulațl coman
danți de un âre-cave Țamis, veohiîi tâlhar 
de care l’au făcut comisar de poliție după 
ce s’a supus. înainte de a lua oontaot eu 
nsurgenții, detașamentul aoesta a fost în- 
ăritcu 150 de âmenl trimiși din Salonic 
pe oăile cele mai scurte.

Lupta începu în zori de 4i. Soiri din 
sorginte autorisată afirmă, că Turcii au 
atacat cu vigâre posițiunea în care insur
genții avuseseră timp să se retranșe4e. Res
pinși de două sâu trei ori ou pierderi, se 
hotărîră la retragere, pe oare o șarjă de 
insurgenți o sohimbâ în fugă zăpăcită. Toți 
ofițerii turol fură uciși; unul din ei fu 
prins cu vr-o două-40ol de soldați. Nu se 
cunosc pierderile insurgenților, printre cari 
s’ar fi putut reounoșoe, după preoisiunea 
comandelor și regularitatea apărării, ofițeri 
din trupele regulate.

Un insurgent ou pioiârele umflate 
de marș și lăsat în paza unui țăran, fu 
predat de acesta Turcilor, oarl l’au adus 
la Salonio. Interogat de cătră autorități, 
a refusat să dea esplioații, dâr s’a găsit la 
dânsul un număr de matricol (517) și o 
hârtie ou inscripția: „Vei învinge prin 
semnul acesta", cu o oruoe greoâsoă de-a- 
supra. Ge-va mai jos, se pote ceti în oa- 
ractere mari: „Noi, oomitetul național e- 
lenio, jurăm în numele Sfintei Treimi, de 
a oombate pentru Credință și Patriă și 
pentru drepturile noste și cele ale fraților 
noștri din Macedonia pănă la ultima pioă- 
tură de sânge".

Alte bande sunt semnalate din spre 
Bitolia. Turoii oarl au mobilizat de mult 
corpul lor de armată din Macedonia sunt 
bine preparați pentru rezistență.

Diverse.
Din căpitan căluger. Călugărul Be

nedictin Giuseppe Quandel, oare mai nainte 
de-a întră la oălugăriă a fost căpitan de 
artileriă, a fost ales 4^010 acestea arohi- 
mandrit almănăstirei din Monte-casino. Căpi
tanul de artileriă a întrat la călugăriă după-oe 
a treout peste etatea tinerețelor și era deja 
încărunțit. Ca ofioer, Quandel era fârte 
brav și cu soiințe vaste. Cu naturelul său 
afabil soia, să câștige simpatiile sooietății 
în oare se învîrtea.

Proprietar: Dr. Aurei ifâureșianu.

Jiitloi Tesponsatlil Gregoriu SSaior.
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Cursul la bursa din Wiena.
Din 7 August 1896.

Renta ung. de aur 4%............... 122.25
Reuta de corâne ung. 4% • • • 99.35
Irnpr. oâil. fer. ung. în aur 4’/20/0 . 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
Imprum. ung. ou premii .... 153.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Renta de hârtie austr................... 101 65
Renta de argint austr.......................... 101.65
Renta de aur austr........................  123.45
Losuri din 1860.......................... 145. l/2
Acții de ale Băncei austro-ungară. 975.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 386.—
A-oții de-ale Băncei austr, de credit. 359.—
Napoleondori. ....... 9.50’/2
Mărci imperiale germane . . . 58.67
London vista....................................119.65
Paris vista i.............................. 47.55
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.30

■8000000000©

Cursul pieței Brașov.
Din 9 August 1896.

Bancnote rom. Camp, 9.46 Vend. 9.49 
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46 
Napoleon-d’orî Cump. 9.48 Vend. 9.50 
Galbeni Cump. 5.55 Vend. 5.60
Ruble rusesc! Cump. 127. Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. — 
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

B ur3a de BucurescT
din 5 August n. 1896.

•Valoxi
t D

o
bâ

nd
a. Scad, 

cup.
Cu 

bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Ajr.- Oct. 101 ’/4
Renta amortisabilă .... 67.) 100.>/8

n „ (Impr. 1892 . . . 5% Iau.--Iul. 99.-
n „ din 1893 67o 55 5» 99.-
n „ 1894 int. 6 mii. 57o Apr.-Oct. 96 '/j
n „ (Impr. de 32. '/2 mii. <7» iau,-iulie 86 7»
n „ (Impr. de 50 mii. 47» 55 51 87.—
n „ (Imp. de274 m. 1890 4»/o

n 55 87.'/,
n „ (Imp. de45m. 1891 15 » 87.-
n „ (Im. de 120 iul. 1894 47» 55 55 87.—

„ (Im. de 90 mii. 1896 47» 11 86?/.,
Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 67» Mai- Nov, 101
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 289, -
Oblig. comunei Bucurescl 1883 5°/° iau.—iul. 94?/,

J) ,, ,. din 1884 57» Mai-Nov.
D „ „ din 1888 67o iun.-Dec. —
•1 „ „ din 1890 57» Mai-Nov. 95 7.

Scrisuri fondare rurale . . . 57» lan.-lulie 91.7»
n „ urbane Bucurescl 07o ») n
51 55 55 55 57n » }>

88^
55 „ „ Iași . . 57» 82.--

Oblig. Soc. de basalt artificial 67» 55 51 —. -
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. —
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1637.
Banca agricolă........................ 500 150 v. 203 —
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 433.—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 >1 >1 454.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 295 - -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 175.-
Boc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria"'Soc. de asig. ultd. 4 lei 100 105, -
Soc. rom. de petrol î em. u. d. 0 200 5> 15 —.—

... „2 em. u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 —
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 „/' 1GLC 55 »>
Societ p. const, de Tramways 201 '1 55 400.—
20 franci aur 20.07

SOOMPTUBÎ:

Banca naț. a Rom. 57» Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 67» Petersburg . . 4’/27o
Casa de Depuneri 5’/2 Berlin .... 37»
Londra .... 27» Belgia .... 3*/,7»
Viena................... 57» Elveția .... 37o

s
8
8
a

£4-

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: la COnturbări 
de mistuire., maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

Borviz de prim&iS fareg **W1 
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 KBrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiiiț Sigliișora și în Alha-Julia: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în ISeva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu tâta Btima:
Administrațiunea isvoruhi

„II AT I L 11 A.“
TOSZOZT G-’Z’OZ^G-^T, 

(comit. Hâromszek). ES O d O li. (Transilvania).

1025,6-100

o

din 5 August n. 1896.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

Semințe 3 |
3 s5 £

Prețul per
100 chilogr.

dela | până

Grâu Bănățenesc 81 6.60 6.70
Grâu dela Tisa 81 6.65 6.75
Grâu de Pesta 81 6.50 6.F.5
Grâu de Alba-regala 81 6.60 6.70
Grâu de Bâcska 81 6.70 6.70
Grâu ung. de nord 81 — .—

X aS 4Â Prețul per
■’demințe vechi soiul

100 ohilgr.
ori noua

O a dela pănă

Sficară 70-72 5.30 5 35
Orz nutreț 60-62 —
Orz de vinars 62.64 —. — -.—
Orz de bere 64.66 —
Ov6s 39.41 5 90 6.25
Cucuruz bănăț. 75 —
Cucuruz altă soiu 73 — .—
Cucuruz n — •—
Hirișcă n — —• —.—

Soiul
Curaul

ProduGtediv.
pânădela

Sem. do trif. Luțernă ungur. — __ .—
_ transilvană —.—
— bănățenă
H 

Olen de ran.
roșiă
rafinat duplu _ __,—

Oleu de in —-• — —. —d a o Uns, de porc dela Pesta 47 • 48.-
»» dela țeră — —.—

& Slănină sventată 41. 42.—o afumată 47.50 48 —3 SeuO
8 Prune din Bosnia în buțl 10. 10.25

1 din Serbia în saci 10. 10.25
® Lictar slavon nou 14. 14.25p. n bănățenesc 12.50 13.—

Nuci din Ungaria
fa Gogoși un gureșei 

serbescl
Miere brută _ . —-

galbină strecurată _ . —.—
Ceară de Rosenau _ ,
Spirt brut _ . — —.—

Drojdiuțe de spirt

Târgul de rimătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

5 August de 6394 oapete., la 5 August au 
intrat — .— capete și au e?it 88 capete rămâ
nând la 6 Aug. un număr de 6306 capete.

Se notâză marfa: nngurâscă veche, 
grea dala 44.— cr. până la 45.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela
47. — cr. pănă la 48.— cr., demijloo dela
48. — or. pănă la 49.— cr. ușâră dela 
—.— or. pănă la —.— cr.

Insciințare.
Subsemnatul aduce la cunoscin- 

ță publică, că aflându-m§ în pro
ces de divorț cu soția mea 
Paraschiva Puiu născ. R. Ștefan, cu 
începutul cjilei de astăcfi orl-ce dato- 
riă contrasă de ea, pentru mine nu 
o consider ca obligătdre și nu i-au 
asupră-mi sarcina de-a replăti.

Brașov, 10 August st. n. 
1043 i-2 Teodor Badea Puiu.

Marea descoperire- a, "Veacului\ 
ELI XS RUL GODȘWEAU este singurul leac | 

(fără nici o primejdie) în contra Neputinței . Vindecarea anemicilor, a Sleirilor, etc. | 

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei
-> 9____________

Administrația ELIXIRULUI GODIIVEAU la PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

tiie/te ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Ulo lAMîIBEBCV, droghiit; /
la JAȘi, la D.D. Frați KONTA, farmacijti. f

la Galați: STALSKI, farmacist.; la Ploieștii! la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

Cursul losurilor privata
din 5 August 1896

cump. vinde.
Basilica 6.60 6.90
Credit .... 200.50 201 —
Clary 40 fi. m. c. , 
Navig. pe Dunăre .

58,— 60.—
137.- 140.-

Insbruck .... 26.- 27.—
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 23.— 23.75
Buda .... 59.- 61.-
Palfiy .... 60.50 61.-
Crucea roșie austr. 17.80 18.30

dto ung. . 9.80 10.30
dto ital. 11.50 12.-

Rudolf .... 22.75 23.75
Salm . « . • 69.50 70.50
Salzburg .... 26.25 27.25
St. GenoiB 70.— 71.—
Stanislau .... 43.— 45.-
Trieitine 100 m. c. 145.— 150.—

dto 4% 50 69.— 73.—
Waldstein 60.— 62.-
Serbescl 3e/0 34.- 34.80

dto de 10 franci —,— —.—
Banca h. ung.4°/r. 122.75 123.75

Ânuncîii.
Se aduce la cunosciința publică, 

cumcă casele aparținătdre erezilor 
după George Barițiu, care constau 
din 2 edificii separate, cu o curte și 
fântână comună și anume:

1) casa situată în suburbiul 
Scheiă strada Caterinei de sub Nr. 3 
nou, constătătdre din 2 odăi mari, 
un entreu, un cabinet, o bucătărie, 
pod spațios, 4 pivnițe și dependen
țele necesare;

2) casa situată tot în suburbiul 
Scheiu strada băilor sub Nr. 6 nou, 
constătătore din 2 odăi, un entreu, 
o bucătăriă spațidsă, pod spațios și 
dependențele necesare, care ambele 
case sunt partere, în stare bună și 
aduc o chiria anuală de 500 florini 
v. a., în urma edictului oficiului căr
ților tunduare din Brașov Nr. 1823/96 
tkvi., se vor vinde la 17 August 1896 
st. n. apte amedî 9 ore în localul ofi
cios a cărților funduare din Brașov 
prin licitațiune judecătorescă bene
volă plus oferentului.

Condițiunile de licitațiune se 
pot privi, atât la oficiul cărților fun
duare, cât și în cancelaria advoca
tului Simeon Damian în fîă-care (ți 
dela orele 9—12 ante și 3—5 după 
ainecpL 1038,2—3.

|A. Muresianu
s

O Brasovu, Tergulu Inului I¥r. 30.
A cestu stabilimente este provedutu cu cele mai 

S bune mijloce tehnice și fiinclu bine asortatu cu tote 
| ) felule de caractere de litere din cele mai moderne 
O este puse în posițiune de 

comande cu promptitudine
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURO, AKGINTO ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATVTH.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME JELEGA17TE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWIWTîJKi.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovfi Târgulti Inului Nr. 30, eta- 

stradă. — Prețurile moderate. — Co- g> 
afară rugămti. a le adresa la O'j

Tipografia A. MUREȘIAW, Brașov!

giulfi I, cătră 
mandele din
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♦
♦
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4
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♦

a pute esecuta orl-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Coii/ve/zda, în Iotă, mătimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.prețurI-curențe și diverse

BILETE DE INMORMENTARI.

se primescu în biuroulu

ZnD
/te

W Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei* 
â 5 cr. se potii cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.

.............................     -EX’.» vii ■ ■ ..............

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


