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Brașov, piața mara Xr. 30.
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pjfircesc. — •Manusisri'.ptd oa fit 
în trimet.

INSERATE 80 primesc la Adml- 
r.lstra^lune în Brașov și la ur- 
mătorele Birouri do anunalurl: 

în Viena: Jf. Dukes, Hamrich 
Sehaidt, Rudolf Sîosse, A. Oppdtks 
Naohfolger; Anton Oppelik, J. 
Danncbcr, în Budapesta : A. 7. 
Goldbsrgerg, Eckstein Bernat; în 
Bucnresci: Agence Havas, Suc- 
oursale do Komnanie: în Ham
burg: Karolyt & Lieb-mann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe 0 oolonă 6 or. și 
30cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dosc după 
tarifa și învoială.

Eeolamo po pagina a B-a o 
seria 10 or. sbu 80 bani.

„Gazeta11 iese în flâ-care di, 
Atoimie pentru Austro-Ungaria: 
Pe nu an 12 fi., pe șeae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoâ 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătate:
Po un an 40 trenat, pe ș£ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la t6te oficiole 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori.
Afcnamaitul pentru BrasoT 

administrați unea, piața «are, 
T6rgul Inului Nr. 30 'J etaclu 
I.t pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou duoni în casa: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe voi luni 
3 fl. Un eaemțilnr o cr. v. a. 
adu 15 bani. Atât abonamen
tele o At și inserțiunile sunt 

a ea plăti înainte.
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Renunțare la maghîarisarea cu forța?
Unul dintre organele, ce stau 

aprdpe de cercurile guvernamentale 
unguresc!, anume „Pești Hirlap", 
publică în numărul seu de Duminecă 
un articul de fond, care dâcă s’ar fi 
scris în ait timp și la altă ocasiune, 
6r nu tocmai acum în ajunul alege
rilor și în toiul corteșirilor electo
rale, ar fi fost de natură a produce 
pote chiar sensațiă.

Se tracteză adecă, nu mai mult, 
nici mai puțin, decât de-o radicală 
transformare a politicei de maghia- 
risare. Foia ungurescă este de pă
rere, că fiascurile, ce le-a îndurat po
litica de maghiarisare în decursul 
celor trei decenii din urmă, „au tre
buit să pună pe gânduri spiritele 
conducetbre ale țerei", ba „crede, 
că acâsta s’a și întâmplat".

Până aci politica „culturală" 
maghiară a procedat din principiul, 
că ținuturile țerei locuite de Nema
ghiari trebuesc câștigate pentru cui 
tura maghiară. Și politica școlară a 
urmat același scop și de aceea s’a 
nisuit a înființa institute de învăță
mânt de-ale statului mai ales în ți
nuturile locuite de Nemaghiari. Re- 
sultatele dobândite însă n’au satisfă
cut, c|ice fdia ungurescă, nici pe 
departe așteptărilor. La orașe, ce-i 
drept, maghiarisatorii sunt mulță- 
miți cu isprăvile făcute și acâsta, 
se’nțelege, au s’o mulțămescă Jida
nilor; cu Slovacii înse, după mărtu
risirile lui „P. H.“, forte puțină is
pravă au făcut, er „cu Românii mai 
de loc".

La sate apoi stau cu desăvîrșire 
rău. S’au înființat, „mai ales în ți
nuturile românesc!", un număr rela
tiv forte mare de școle de stat, er 
resultatul a fost, că copiii români 
seu n’au cercetat șcdla de loc, sâu 
au cercetat șcăla lor națională. In 
anul școlar trecut, după cum dove- 
desce statistica, numărul total al 
școlarilor români, cari au cercetat 

școlele poporale de stat, abia a atins 
suma de 10,000. In comitatul Bis- 
trita-Năsăud, unde numărul locuito
rilor maghiari nu ajunge nici la 
5000, pe când al Nemaghiarilor se 
apropiă de 100,000, șcălele unguresc! 
de stat au fost cercetate de 979 
școlari maghiari și numai 344 
români. In comitatul Făgărașului, 
unde elementul maghiar e și mai 
rău representat, scâlele de stat sunt 
cercetate aprăpe tot de atâția Ma
ghiari, ca și Români. In Caraș-Se- 
verin, unde Românii formâză o ma
joritate de 76%, scâlele de stat abia 
sunt cercetate de 576 școlari ro
mâni. In Solnoc-Dobâca, unde lo
cuitorii maghiari representă 17%, 
6r Românii peste 76%, scolele de 
stat sunt cercetate aprăpe numai de 
școlari maghiari (2000 maghiari față 
cu 382 români). In comitatul Brașo
vului lucrurile stau și mai prost. 
Aici statul a înființat mulțime de 
șcăle de tot soiul, der ce folos, căci 
stau găle; Ungurii nu le pot ocupa, 
căci numărul lor e prea mic, 6r Ro
mânii și Sașii nu vor se și trimită 
copiii la școle unguresc!. In întreg 
comitatul șcălele poporale de stat 
au fost cercetate în anul școlar tre
cut de 2311 elevi, între car! abia 51 
Români și 40 Sași.

Făcând aceste constatări, „Pești 
Hirl." esclamă: „Esperiențele nici 
cât mai puțin îmbucurătăre ale celor 
trei decenii dovedesc, că în privința 
limbei nu suntem capabili de-a asimila', 
escepțiune fac numai orașele, der și 
acestea mai ales din causa elemen
tului german inclinat spre asimilare". 
Pledeză deci pentru o radicală schim
bare a politicei de maghiarisare de 
pănă acum în acel sens, ca aten
țiunea să se îndrepte în viitor asu
pra desvoltărei culturale și econo
mice a elementului maghiar, mai 
ales a celui din Secuime și din „Al- 
fold" ; șcălele de stat însă înființate : 
pănă acum printre Nemaghiari se 
se mănțină și așa găle, ca cel pu- i

țin se nu li-se ia Nemaghiarilor 
ocasiunea, de a-ș! pută cresce fii! 
lor „în spirit unguresc și în limba 
ungurescă". Făia maghiară arată 
multă încredere, că acesta va și fi 
direcțiunea, în care va lucra minis
trul Wlassics în viitor.

Ori-care ar fi scopul, ce-1 ur- 
măresce făia pestană cu acest de
but al său acum tocmai în ajunul 
alegerilor dietale, din constatările 
făcute de ea reese destul de lămu
rit, că Ungurii înși șl sunt conscii 
de flascul politicei de maghiari
sare cu forța și renunțarea lor la 
acâstă politică e numai o cestiune 
de timp.

Atârnă totul în primul loc dela 
bărbăția Românilor, cari cu cât vor 
desvolta o putere mai mare de re- 
sistență față cu uneltirile de ma
ghiarisare, cu atât vor sili mai cu
rând pe adversar se capituleze. Un
gurii trebue că sunt în inima lor 
de mult convinși, că dâcă părinții, 
moșii și strămoșii lor n’au putut în 
decursul timpului se ajungă la ni
mic cu politica de maghiarisare, cu 
atât mai puțin vor pută se ajungă 
pigmeii de aeji, pe cari curentul se
cuiului de libertate și lumină i-a 
găsit în barbarism și întunerec.

Nici nu este basată acestă fa
tală politică de maghiarisare cu forța 
pe vre-o sinceră convingere în is- 
bânda ei. Ea a fost și este un sim
plu mijloc de speculă ordinară în 
mâna tuturor șarlatanilor, cari vâ- 
neză după favoruri și căpătuire.

Der tocmai fîind-că numărul 
acestor șarlatani este atât de mare, 
isbutind se monopoliseze însu-și pa
triotismul, cu greu credem, că o re
nunțare la politica de maghiarisare 
cu forța ar fi posibil a se face așa 
numai de-odată. Va trebui să trecă 
încă timp pănă va succede a sili pe 
„patrioți" se renunțe la acest minu
nat mijloc de speculă, der tocmai 
departe nu pâte fi nici acel timp. 
Resistența, ce-o vor întimpina ma

ghiarisatorii din partea nâstră, îi va 
sili se se deștepte cu atât mai iute, 
cât mai puternică va fi ea.

La tâtă întâmplarea, în fața 
aparițiunilor de descuragiare, ce au 
început a se ivi în tabăra adver
sarilor noștri, noi numai încuragiațl 
ne putem simți.

Gladstone despre Austro-Ungaria 
șî Români.

Corespondentul din Londra al 
cjiarului „Alkotmdny11, a avut într’una 
din cjilele trecute un interwiew cu 
marele bărbat de stat engles Glad
stone, care cu acestă ocasiune se 
fi făcut următârele enunciațiuni im
portante ;

„De 46 de ani înoooe (dela revoluția 
din 1848) Ungaria s’a împăoat ou Austria, 
ceea oe bine a făout, der naționalitatea 
maghiară, spre nefericirea sa, a adoptat 
tote greșelile vechi ale Austriei. „Divide et 
impera" lozinca de odinioră a Austriei, a 
devenit acum lozinca Ungariei nouă.

„Aici apoi — cjice corespondentul — 
Gladstone a înșirat tote plânsonle Românilor 
din Ungaria chiar așa precum acelea se pot 
ceti în foile românescl.

„N’a fost nici o lipsă" — a <jis Glad
stone — „ea prin instițiunea ou oăsătoria 
civilă starea apăsătdre a naționalităților să 
se facă nesuportabilă; ca prin legile bise- 
rioeBoI guvernul maghiar să confisoe li
bertatea consciinței. Precum am înțeles, gu
vernul maghiar a făcut asta în interesul 
ideei de stat maghiar. Greșită apuoă- 
tură. Ideia de stat maghiar nu se p6te în- 
drăgăstoși prin forță, nici prin astfel de 
legi, cari sunt în contrast ou datinele, tra- 
dițiunile și ou sentimentele religiose ale 
poporului. Aceste legi bisencesol n’au fă
out decât, că au provocat un odiu și mai 
mare din partea naționalităților față de 
ideea de stat. Contractul pe care Austro-Un- 
garia Va încheiat in Bucurescl cu Carol, re
gele României, are numai un caracter oficios, 

poporul, la timpul seu, nu-l va ratifica.
„Ungaria are o mare misiune în

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Discurs festiv
rostit de d-l profesor Aurel Ciortea ta 29 
Septemvre v. (11 Oct. n.) a. c. în sala gim
nastului român din Brașov, cu ocasiunea ser

bării S.-tei Sofii.
(Fine.)

Preoum o esperiență propriă plătesce 
pe morala, ce o scoți din <jeoe fabule seu 
ch ar pe pățăniile a <jece dmenl, cari în- 
su-țl le-ai văcjut, așa și ajutorul dela sine 
în cresoere te întăresoe în independență și 
constanță mai mult deoât tote aforismele și 
maximele învățate pe de rost.

Totă cresoerea dinafară trebue să se 
străcure prin țesătura individualității n6s- 
tre și reuăscendu-se povețele și sfaturile in 
eul nostru, îmbrăcând prin însă-șl voința 
și consciința nostră trup în formă de fapte, 
ne vom alege cu folosul crescerei.

Acăstă renascere, aplicarea acesta a 
teoriei, prelucrarea idealului în fapte, în 

cașuri concrete, e cresoerea dela sine, fără 
oare oea dintâiu nu numai că nu are nici 
o valore, der e ch’.ar strioăoidsă. Ajutorul 
prea mult din afară în crescere, pe copil 
îl face încrezut și răsfățat, pe școlar de
pendent de oarte, și resultatul e un om 
nefericit, oare, lăsat numai odată singur, 
în mijlocul unei acțiuni, îșl pierde tot ros
tul și direcțiunea avută.

Cum e ou cresoerea în casa părin- 
tescă, tot așa e și ou învățătura în șodlă. 
Aid învățăm a oundsoe numai direcțiunea 
bună, în care putem să ne desvoltăm; în
vățăm numai singur sciința, der nu și apli
carea ei, — și folosul din sciință îl avem 
numai atunci, când ceea ce am învățat am 
și înțeles, și oeea ce am înțeles seim pune 
și în praxă.

Intre păreții șoblei pâte să fiă aoela 
oel mai bun școlar, oare e mai atent și dă 
răspunsul oel mai bun, în șodla vieții însă 
trebue să vrăi ce soi și să soi ce vrăi. Aid 
sciința ni-e un scop, în vieță însă un mij
loc. Și cel ce tot învață numai, fără de-a 
pută folosi cunoscințele sale în vieță ca 
mijloc, pentru un scop mai nou, decât nu- [ nu

mai a soi, aoela e oa omul, care tot adună 
bani peste bani, fără de-a pune o para din 
ei în circulația.

Cu cât vei învăța regulele din latină, 
încă nu vei traduce, ni ol nu vei resolva o 
equațiune numai ou cunosoință teoretică 
din matematică. Trebue să vină ajutorul 
dela sine, trebue să ne eseroităm mult în 
punerea în praxă a regulelor învățate, și 
mai pre sus de tâte trebue să vrei a te 
eseroita. Cel ce numai primesoe în sine 
materialul vast al sciințelor, neputendu-1 
prefaoe în adevărata sa proprietate, prin 
aplicarea lui în viâță, aoela e oa un fono
graf, și după o mulțime de ani petrecuțl 
pe băncile școlei, se va treeji cu multă 
soiință fără ounoscință.

Când cetesol, atunol cugetă un altul 
în looul tău, și oel oe cetesce prea mult 
se va desvăța de-a se cugeta dela sine, îșl 
va pierde independența judecății sale pro
prii, oa și cel ce călăresoe prea mult și se 
desvață de-a umbla pe pioiăre.

Când port eu mâna șoolarului cu oe- 
rusa pe hârtiă, încă nu învață a sorie, și 

erorile corese de mine, ci cele corese de 

el însu-șl vor fi întru adevăr corese, căol 
cel ce se pole corege pe sine, e și stăpân peste 
sortea sa. Când ne dedăm a fi îndreptați 
tot de altul, nu numai că ne pierdem di
recțiunea nâstră propriă, dăr nici nu o să 
ne mai putem face direcțiune.

Noi nu dăm oartea în mâna școlarului, 
ca să cugete aoeea în looul lui, ci pentru 
oa să-i escităm facultatea de a-se cugeta 
el însu-șl.

Școla nu doresce să facă pe școlar 
supus sciinței, oi tocmai stăpân peste oe a 
învățat, și numai oel ce e stăpân peste sine 
și cunosoințele sale, pote să-și vină lu-ișl 
întru ajutor, precum ărășl numai aoela se 
pâte ajuta pe sine, cine e și domn peste 
ale sale.

Noi nu vrem să dăm teorii în schimb 
pentru independența individuală, ci vrem 
să dăm o armă în mâna fiesce-căruia, cu 
care el însu-șl să-și elupte, eventual să-și 
potențeze, libertatea scumpă în toți pașii, 
faptele și cugetele sale din viâță.

Noi nu dăm talantul în mâna șoola
rului oa să-l pună sub obroo, oi să-și pâtă 
câștiga cu el și mai mulțl.
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Orient, dâr partidul actual guvernamental 
și guvernul său o înțeleg rău.

„Misiunea naționalității maghiare ar 
fi oa să unâsoă bisericile ortodoose și oa- 
tolice prin astfel de mijloce, oarl serveso 
spre binele moralității și spre soutirea li
bertății oonsoiinței. In loo de a faoe asta, 
Austro-Ungaria viseză despre anectărl de 
țări, gata fiind de a înghiți Macedonia, pănă 
când Rusia poftesce a pune mâna pe Con
stan tinopole.

„Dâr fiind-că Rusia nu este încă gata 
cu liniile sale ferate, ea voesoe de-ooam- 
dată a susține „status quo“, ca mai târ- 
<|iu apoi să pâtă tuna asupra Austro-Un- 
gariei.

„Austro-Ungaria a intrat în cursă, 
făoând cu Rusia învoiala pentru susținerea 
„status quo“ în peninsula balcanică. Ast
fel apoi Sultanul pâte cic&li după plac și 
a ucide în grămadă prin ostașii săi armeni. 
Sultanului nu-i paeă mult de notele puteri
lor mari și de intervenția Europei, fiind-că 
învoiala ruso-austro-ungară îi asigurâză 
„status quo“ și faptul, că pâte rămâne oa 
uci4ător nepedepsit al creștinilor.

„După mine Ungaria lucră de tot con
trar intereselor sale, oând ea părtineeoe și 
primesoe politioa cu „status quo11.

„Resbelul intre Rusia și Austro-Unga
ria este numai o cestiune de timp, și ari ce 
ar face acți Austro-Ungaria, Rusia în acest 
moment totuși nu ar începe resbelul, din 
simpla causă, că pănă când liniile sale fe
rate nu sunt terminate, pănă atunci Rusia 
nu se află în posiția de a risca un resbel 
europen.

„Acest restimp Ungaria l’ar pute fo
losi spre a-șl câștiga simpatiile poporelor 
creștine din Orient, sărindu-le întru ajutor 
spre eliberarea lor. Insă ea ce face? Bro- 
vocă lupta culturală în casa sa.

„După mine asta este o politică pe cât 
de greșită pe atât de imorală*.

Ce vre ISanfFy?
Cu întrebarea acâsta se ocupă 

„Magyarorszâg11 în numărul seu mai 
nou, publicând la loc de frunte un 
articul hazliu și caracteristic, din care 
reproducem următbrele:

Dela născocirea instituțiunei parlamen
tare și pănă acjl încă nicl-odată și nieăirl 
n’a esistat un ministru-președinte, oare să 
nu fi avut program. Fiă-care din ei a sciut, 
ce ară' de gând să facă cu țâra, și intențiu- 
nea acâsta fiă-care și-a oomunioat’o alegă
torilor săi. Pentru de a-șl pută câștiga ci
neva majoritatea, acesta este un mijloc atât 
de elementar, precum este hrana și somnul 
pentru susținerea vieței.

Despre d-1 Baofty însă noi nu seim 
ce voesce. Omul acesta n’are rațiunea de 
a fi. Privim la el și-l vedem, der nu seim 
ce vedem. Aderenții săi se sporeso ca șo- 
recii de câmp. Ore pentru ce? — Pentru 
că are în mână putere mare, dispune de 

putere armată, de funcționari și de bani....
O ciurdă de vite nu pote fi tractată 

mai altfel, de oum traotâză acest semi-doct 
ou națiunea. înainte de asta Lânyay, "Wenok- 
heim, Tisza, Szapary, au ținut oel puțin 
eâmă de aparență. Cercul îșl alegea candi
datul său; candidatul întră în înțelegere ou 
oomitetul esecutiv. Câud era în situațiune 
strîmtorată de aiclîșl primea sprijinul „mo
ral1*. Fișpanul încă întră în înțelegere cu 
comitetul. Bărbații de încredere ai ceroului 
încă recurgeau la comitet.

Acom este altfel. D-1 Banfiy s’a des- 
brăcat în pielea golă. Moravurile politice 
încă le-a desbrăoat din oresoet pănă’n tălpi. 
Nu mai e de lipsă’ nici cearșaf, niol para
van. Luorul îl săvârșesc goi, cum i-a năs
cut mama lor. Palatul ministrului-preșe- 
dinte, unde a locuit și contele Andrassy, 
a devenit un biurou polițieneso plin de 
fum și ticălos. Aid fac, aici cumpără oan- 
didații, cari ou o obrăsniciă nemărginită se 
presentă într’unul său altul din oerourile 
destinate pentru saorifioiu și grăeso astfel : 
sunt candidat. Nimenea nu-1 cunosce, cu 
tâte acestea e candidat. Mai înainte nime
nea nu l’a vădut, cu tâte acestea e candi
dat. Nimenea nu i-a auejit de nume, el to
tuși e candidat. Nimenea nu l’a candidat, 
cu tote aoestea e oandidat.

Dați-i încredere, învestiți-1 cu cel mai 
mare drept, dați-i mandat de-a hotărî asu
pra marelor probleme ale vieței, ouorei, 
bunăstărei și viitorului! Ce are a face, că 
nu i-ațl autjit nici măcar de nume? Incre- 
deți-vă în el. Căol doră nu se risoheză alt
ceva, decât patria. Pe asta atacați-o și voi. 
CăpătațI cjece, două-(jeol, treizeci florenl. 
Nici Christos n’a fost cu mult mai scump. 
Pentru oe der să nu vă vindețl patria?...

Să scițl, că în patria aoâeta o singură 
ființă viețuitore este, care are interes de a 
se uroa cvota. Mai mult de una nu este. 
Acesta una se numesoe Banfiy Dezso. Pen
tru acest om, esclusiv numai pentru acesta, 
sărăoesce țâra cu 50—60 miliâne. Blăstăm 
asupra unor astfel de voturi!

Pentru Banfiy! ? Cine este el ? Ce a 
învățat? Ce soie? Ce vre? Etă-1, nu răs
punde. Să-i dăm pace. Dâră el însu-șl nu 
este în olar cu ceea oe este. Despre drept, 
despre dreptate, despre oonstituțiă, despre 
puritatea instituțiunilor, despre puterea 
obligătâre a legilor, — el nici ideă n’are. 
Fatalitatea i-a pus bâta în mână; el prin 
urmare dă. I-a dat putere, prin urmare po- 
runoesoe. L’a învestit ou rang, cu titule, 
prin urmare pufăe. A-șl împlini chiămarea 
este incapabil; a ooroti iibertatea patriei 
nu pote; a păzi bunurile țerei nu scie. Ast
fel este acest ministru-președinte mărăoinos, 
căruia voi vă supuneți. Ce rușine!

Și totuși vă supuneți. Astfel se mâuă 
oile la târg, vitele la pășune. Toomai așa. 
Acele vite au corne, au ose, au putere și 
totuși îșl plâoă cu tristeță capul față cu un 
om oa vai de el, ce le mână dindărăt. 

Pote-se ore să fiă un lucru mai prost de- 
oât acesta ? — Se pote: sunt alegerile un- 
gureșei.

Pregătirile Rusiei.
Pănă când Țarul îșl face visitele sale 

de curtoasiă pe la capetele încoronate ale 
statelor mai de frunte europene, pressa eu- 
ropână nu încâtă de-a vorbi despre pregă
tiri forte seriâse, pe cari Rusia le face 
atât pe uscat cât și pe mare. Astăcjl „Buda- 
pesti Hirlap* aduce următorele soiri sensa- 
ționale, pe oarl cfice că le primesce dela 
raportorii săi politici:

In săptămâna aoâsta Rusia va între
prinde pașii cei mai energiol la Constanti- 
nopol, pretin4end dela Turoia, că făr’ de 
nici o amânare să se întroduoă reformele 
propuse de puteri, oăcl la cas contrar în 
potriva Turoiei se va porni luptă vamală și 
comercială și porturile sale din Smirna, Sa
lonic și marea negră vor fi blocate. Dâoă s’ar 
începe din nou în Oonstantinopol măcelări
rile creștinilor, atunci o armată și o flotă com
binată va intra în capitala Turciei, âr Egip
tul va fi neutralisat.

Din Odessa i-se depeșâză 4laru^ui 
„Wiener Allgemeine Zeitung*, că ministrul 
de resbel rusesc transportă trupe din Ba
sarabia și de lângă Prut spre hotarele Ro
mâniei, și mai multe detașamente au fost 
transportate din Kiew spre Odessa. La 
porturile de mare rusescl să lucră 4ma- 
nâptea. Domnesce credința generală, că 
Rusia nu se încrede în Anglia, și pregătirile 
le face de târna unei lovituri neașteptate 
din partea Englesilor.

SCmiLE OSLEL
— 2 (14) Octomvre.

Adunarea electorală română. „Tri
bunei11 i-se scrie diu Alba-Iulia ou data de 
Dumineoă, 11 Ootomvre n.: D-1 protopop 
Nio. Ivan a convocat pe ast&4l adunarea 
alegătorilor români din cercul eleotoral al 
Albei-Iulia, la oare au participat aprâpe 
toți alegătorii. După desohiderea adunării, 
ii-s’au descrisa legătorilor în câte-va cuvinte 
bine potrivite scopul aoestei adunări, și 
li-s’au arătat oe ținută trebue să aibă toți 
alegătorii români față de alegeri, care nu 
pote fi alta, decât absoluta pasivitate.

Alegătorii au declarat ou toții, că nu 
vor merge la alegeri, și cu votul lor nu vor 
onora pe niol unul dintre oandidații parti
delor streine. Adunarea a deours în ordine 
bună, și în fața organelor oficiose.

—-o —
Studențî nemaghiari în colegiul 

din Dobrițin. Foile ungurescl comunică ou 
multă buouriă soirea, că numărul studenți
lor nemaghiari la academia de drepturi din 
Dobrițin este în crescere. Anul treout erau 
înscriși 29 juriști nemaghiari; dintre aceș
tia 18 Șvabi și Sași, 5 Sârbi, 4 Români și 
2 Slovaoi. Anul acesta s’au mai inscris încă 

12 studențl nemaghiari, anume: 8 Români, 
2 Sârbi și 2 Șvabi. Românii sunt mai ales 
din comitatul Bistrița-Năsăud, Brașov, de 
pe Ternave și din oomit. Hunedorei. Șovi- 
niștii ored, oă toți aceștia merg la Dobrițin 
de dragul maghiarisărei, și ca dovadă aduc 
faptul, oă doi dintre studenții sârbi s’au și 
renegat cu desăvîrșire, declarându-se pe 
sine oa Maghiari. — Cum-că la Dobrițin 
se luorâză cu multă râvnă pentru maghia- 
risarea tinerimei nostre, asta o soim ou 
toții. Adevărat, că dintre tinerii români, 
oarl au studiat pănă aoum la academia de 
drept de-acolo, nu soim să se fi maghiari- 
sat vre-unul; fapt este însă, că din punct 
de vedere național ei se găseso într’o si
tuațiune forte tristă și nu au niol măoar 
vre-un 4:ar național, neoum un cabinet de 
lectură, ori vr-o societate culturală română. 
Deoă este adevăr, că numărul studenților 
români dela acea aoademiă este în oresoere, 
ar trebui să se ia din partea Românilor măsuri 
pentru de-a veni tinerilor noștri în ajutor, 
punându-le la disposițiă mijlâcele necesare 
pentru a se pută cultiva, oel puțin pe oale 
privată și în limba română.

— o—
Resultatul viitorelor «alegeri. După 

„Pol. Corr.“, ministrul-președinte Banfiy 
a proiectat resultatul viitârelor alegeri în 
următorul mod: De partida „independen
tă11 50 deputațl; de partida „națională11 
30; de partida „poporală11 20; de-ai națio
nalităților 10. Total 115. Restul în număr 
de vre-o 336 ar fi de ai partidei liberale.

—o—
A. S. R. principele Ferdinand al Ro

mâniei însoțit de contele Lalaing, minis
trul plenipotențiar al Belgiei, de d-nii dr. 
Calinderu și I. Ghica, au sobR Sâmbătă 
la orele 1 la Câmpu-Lung. Gara era fârte 
frumos împodobită și un mare număr de 
persâne așteptau pe principele Ferdinand. 
Alteța Sa și suita au pornit dela gară, cu 
trăsurile, la Bughea, unde 1 au sosit la 
orele 2 și 40 de minute. Alteța Sa și suita 
au petrecut nâptea în corturi și erl, Du
minecă, principele Ferdinand a împușoat 
un urs. Alaltăerl sera prinoipele Ferdinand 
împreună cu toți cei care l-au însoțit s’au 
întors în capitală.

—o—
Suita M. S. Regelui Alexandru al 

Serbiei, care sosesoe la 18 Ootomvre în 
Bucuresol, se va compune din: Colonelul 
Solarevicî, primul ajutant, maiorul Rașiol, 
mareșalul curței, maiorul Neșiol, al doilea 
ajutant, căpitanul MișcovicI, oficer de or
donanță, Dr. IovanovicI, medicul curței și 
Dr. MilicevicI, secretarul Regelui.

—o —
Din camera austriacă. Alaltăerl ca

mera austriacă a votat legea asupra re- 
oruților pe 1897. Intr’un discurs mai lung 
ministrul apărării .naționale, oontele Wel- 
sersheimb, a deolarat că un stat ca Aus
tro-Ungaria, oare trăesoe liniștit pentru 
sine-însușl, împingând înarmările sale mai

Se 4ice, °â te învață năcasul ce să 
faol! Și năcasul însă numai pe omul har- 
nio de a-1 învinge pe acela, îl învață, âr 
cel slab de ânger rămâne ou el în gru
mazi.

Șoâla nu pâte prevedâ atât de mult 
diferitele și oombinatele posiții de perple- 
sitate și năcaz, în câte ajunge fiesoe-care 
om în viâța sa, și așa nici nu pote să dea 
în degetul fiă-cărui șoolar câte un inel 
fermecat, precum aveau năsdravenii din 
povești, oa să se scape cu el de orl-ce 
periool; oi ea presupune atâta curaj, tăriă 
și voință în fiesoe-oare, că provă4ut odată 
ou cunosoințele elementare și generale, să 
va sci afla în fața multor atacuri, ce-1 vor 
surprinde în deoursul unei vieți.

In școlă nu învățăm pe paguba nos- 
tră, niol pe paguba altuia, der în școlă 
vieței va trebui să învețe multe din espe- 
riențele triste proprii acela, care lucrurilor 
învățate pănă atunci nu le pâte da nici 
gură, niol mâni, cari să-1 ajute pe el la 
vreme de năcaz.

Pentru aceea așteptăm și pretindem 
noi dela școlari, ca să-și dea ei mai întâiti 

ajutor prin voința tare și constantă de-a 
învăța, pentru ca să avem și noi unde și 
oui ajuta.

Numai de ast-fel de școlari, oarl au 
învățat pentru-oă au voit să învețe, ou o 
oonsoiință drâptă și plină de neoesitatea 
soiinței, ne pâte mulțămi și neamul nostru, 
oă li-am dat ajutor, și numai dela aceia 
putem spera și noi, că ejutându-se pe sine, 
vor promova și interesele mari și sfinte ale 
neamului românesc.

Cine învață în școlă de silă, acela va 
lucra și în viâța întrâgă de silă, aoeluia 
traiul e o greutate, și pentru el și pentru 
neamul lui.

Tot ceea-oe am pretins dela individ, 
se referă în general și la oomplexul indi- 
vi4ilor, la un popor, căol valorea lui e 
egală cu suma valârei indivi4>lor, din cari 
e oompus.

Numai aoel popor mai pote avâ 
speranță de viâță, ai cărui fii, în special 
fiă-oare, are energia de-a se smulge din 
trândăvia și ticăloșia sufletului său slu
garnic.

Puțin numără, oum e stăpânit un po
por dinafară, căol tot depinde dela împre
jurarea, oum se sfăpâne8oe el pe sine. Nu 
e adevăratul sclav acela, care e stăpânit 
de un despot, făr’ acela, care e robul pa
timilor și păcatelor negre ale sale, sub cari 
se stînge ori și ce flacără a culturei și 
soiinței.

Nu e nici poporul acela cel mai ne- 
ferioit, care în jocul răsfățat al sorții a 
ajuns înoătușat în legi și constituțiunl de 
spirit contrar tendențelor sale culturale, 
oi acela, ai cărui fii nu mai reoglindâză 
în sufletul lor espresiunea caraoterului nea
mului lor, în ale căror inimi nu mai schin- 
tâză niol o viâță de voință și putere.

Un astfel de popor, decă4ut și scă
pătat, nu se mai pote ridioa prin o simplă 
schimbare a formelor esteriâre și neesen
țiale, ci numai prin o adenoă reformă în 
viâța morală și inteleotuală a indivi4ilor, 
— reformă emanată din propria voință 
și din propria oonsoiință.

Diferitele forme de constituțiunl pot 
să apere averea, viâța și libertatea popâ- 
relor, dâr nici o lege, fiă aceea cât de se

veră, nu va face nicl-odată din trândăviă 
diiigință și din nepăsare preoauțiune, căci 
valorea ei e negativă și moralitatea nu
mai din eul indivizilor pote isvorî.

Inimă, sânge și atmosferă curată, vo
ință și energiă de semi4ei, ajutorul ultim 
și oel mai sournp, ajutorul de sine îl re
clamă dela fii săi, ori și care popor, oare 
voesce să-și ridice asistența sa pe basele 
sigure ale sciinței și moralității.

Putere de viâță și voință, energiă și 
abnegațiune a pretins în taină și neamul 
nostru dela acei mari bărbați ai lui, prin 
al căror ajutor de sine s’a ridioat aoest 
focular al sciinței și culturei naționale, 
aoest sanctuar al isvorului de viâță și lu
mină, — aoestă sfântă șcâlă.

înalțe bărbăția lor și sufletele nâstre. 
Incăl4âBoă iubirea lor de neam și inimile 
nostre și lumineze faptele lor și mințile 
nostre, ca să ne întărim și noi în drâpta 
orodință, că numai în ajutorul de sine in
dividual putem căuta asiguranța vieții 
naționale și morale a unui popor. 



Nr. 218—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. T'agma a.

puțin de cât cele l’alte puteri militare, nu 
pote să începă să dcsarmeze, cât timp cele 
l’alte state îșl continuă înarmările; e cu 
neputință de a rămânea înapoi. Printre re- 
soluțiunile adoptate de Cameră este una 
care invită guvernul să între în raporturi 
cu cele-l’alte puteri în vederea înființărei 
de abitragii internaționale.

— o —
Inaugurarea monumentului lui Dante. 

Dumineoa trecută s’a săvârșit în Trient 
serbarea inaugurărei monumentului lui 
Dante, ilustrul poet italian si oreatorul „Co
mediei divine". Președintele oomitetului 
araDgiator ținu o vorbire festivă, în oare 
sooentuâ însemnătatea națională a ser- 
bărei.

Nou abonament
la

«im
Cu fi Octomvre 1896 st. v.

«’a deschis nou abonament Ia 
care invităm pe toți amicii șî spri
jinitorii foiei nostre.

^rețasS aboraameisitulms 
Pentru Austro-Ungaria:

jpe ■un a.zi ...................... ..... . 1.2 fi.
pe sese lusri ................................. S £-
pe trei lvtnl ................................. 3 fi..

Administratiunea
Gazetei Transilvaniei^.

Pentru România și străinătate:
•cltl an. ...................... 40 frazxcî

pe sese l-vusai...................... 20 5?
pe trei lvcni ...................... 3.0

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Vocea calomniatorului.
In numărul de Luni, 28 Sep- 

temvre c. al cjiarului antisemit 
„Deutsches Volksblatt11 din Viena aflăm 
publicat în foiță un articui întitulat: 
„Land und Leute am Eisernen Thoru, 
al cărui autor este un anumit Cari 
Theodor Machert. Nu seim întru cât 
domnul acesta șl-a luat ostenelă, ca 
se studieze pe Români și vieța lor 
socială, său dâră numai pe base de 
informațiunî false a scris sus amin
titul articol; destul că articolul con
ține calumniile cele mai josnice și 
mai necualificabile la adresa nâstră, 
a Românilor.

Dâcă murdării de natura acesta 
ar fi apărut în vr’un organ maghiar 
său jidan, său chiar și într’un or
gan străin inspirat de dușmanii noș
tri, atunci nici că le-am fi băgat în 
semă. Der când se aruncă asupra 
nâstră tină dintr’o parte, de unde 
mai puțin așteptam ; când poporul 
român — al cărui avânt estra-odi- 
nar în t<5te direcțiunile au fost siliți 
se-l recunâscă în timpul din urmă 
chiar și contrarii noștri — e ca- 
lumniat în colonele acelui diar> des- 
pre care se scie, că e inspirat 
de Lueger, și care tot-dăuna a 
voit se dea doveȚi, că simpatisăză 
cu naționalitățile din Ungaria, și de 
multe-ori a luat în apărare causa 
Românilor asupriți, nu putem tacă 
și nu putem trece cu vederea cașul 
acesta unic în teliul său.

E posibil, că datele false și per
verse cu privire la Români s’au stre
curat necontrolate în colânele nu
mitului Țiar, ȘÎ atunci cu atât mai 
mult suntem datori a aduce iaptul 
acesta la cunoscința nu numai a pu
blicului cetitor, ci și la cunoscința 
conducerei acelui 4iar-

Etă din cuvânt în cuvânt in
vectivele la adresa Românilor:

Că Valahii nu sunt în Banat rassa 
dominantă, ci rassa asuprita, reese din in
ferioritatea lor. E drept, oă pe dinafară, 
abstrăgend dela o lipsă neplăcută de cură
țenia, nu le stă chiar râu. Au o oonstruo- 
tiă de trup puternică, fața lor ou trăsuri 
romane e energică. Figuri mutilate arare

ori vecjl. Intre femei de multe-ori observi 
aparințe frumose. Dârapleosrea mare spre 
bețiă, ou tdtă originea sa pretiusă romană, 
nu-1 face pe Valah purtător de cultură. Nu 
le lipsesce o evlaviă aparentă. O „Descriere 
curibsă a Valahiei" din secul al XVII, care 
astăcjl se află rar, și care ne-a ajuns în 
mâni povestesoe, că ei țineu fârte strict 
postul și apoi mirosau râu a usturoiQ, pe 
oare îl mânoau. Tot aoeeașl „desoriere" 
spune, oă Valahii îșl onorau morții prin 
aoeea, că le puneau mânoări lângă mor
mânt, cari mânoări apoi erau consumate, 
în numele oelor morțl și a sufletelor lor 
sermane, de oătră popi.

Ca la multe popbră aflătore pe o 
trâptă inferiâră, astfel și la țăranii valahi, 
femeia e puțin strimată. Bărbatul e leneș, 
femeia trebue să se îngrijâscă de casă și 
economia, și pentru-că contribue mai mult 
la susținerea familiei, nu e permis să șâtjă 
cu el la masă. Deja în prima nâpte după 
nuntă tînărul soț trebue să-i țină soției 
sale o vorbire, în care are de-a o instrua 
asupra dependenței depline a femeii dela 
bărbat. Aci ar afla femeile nostre învățate 
un oâmp de munoă mănos, asupra eăruia 
am atrage atențiunea lor. Că și în timpul 
de mai nainte femeia nu era ohiar res
pectată, apare din istorisirea unei pețirl în 
amintita desoriere ouriâsă: Decă un Valah 
se amorisâză de o virgină, el îi răpesoe 
tatălui fata, și numai după oâte-va cțfls 
hotăresoe nunta. Dâcă ÎDsă logodnioa răpită 
ou timpul nu-i plaoe, său nu-i oonvine lo
godnicului, el o trimite ârăși îndărăpt la 
tatăl său.

O posițiăcu mult mai respectată ocupă 
femeia la Sârbi.

Aci calumniatorul vorbesc© des
pre însușirile „eminente" sociale și 
familiare ale Sârbilor, făcând la fine 
următârele observări:

Dâcă adaugem le aceste însurșirl bune 
încă și o ospitalitate estra-ordibară, atunci 
trebue să recunoscem, că în tot cașul Ser
bii sunt superiori Valahilor. Ce e drept re- 
ligiositatea lor, oa și la Valahi, este mai 
mult esteriâră și îndreptată asupra obser
vării formalităților. Cu Valahii au mai departe 
comun si o 6re-oare aplecare spre gustarea 
beuturilor tari alooolice ou tâte oă ei prin 
acâsta nu devin, ca Valahii, leneși și in- 
dolențl.

Guvernul ca agitator.
„Alkotmâny'i aduce un oas forte ca

racteristic pentru de a devedi cum scie să 
luoreze guvernul pentru „cultivarea păcii 
între naționalități". Se provocă anume la 
comitatul Trenoin, unde spune, că guver
nul a mobilisat întreg aparatul funcționa
rilor ou soop de a declara ca panslaviștl 
pe toți ■ acei loouitorl slovaol, oarl nu se 
supun necondiționat principiilor „liberale" 
ale guvernului.

In oomitatul Trenoiu, 4i°e fd’a ungu- 
râsoă, fiă-oare om, care nu e „liberal", e 
declarat ca panslavist, ohiar și în cașul, 
dâcă nu soie nici o iotă slovăcâscă. A-ți 
da o părere despre popor, este panslavism; 
a merge la biserioă și a asculta o predică, 
este panslavism. Gei mai cinstiți cetățeni, 
advooați, proprietari, coraercianțl sunt es- 
pușl celor mai josnioe bănuell, despre cari 
se scie, că nu-șl pleoă genunchii înaintea 
lui Banffy. Preoții sunt taxați în plublic 
oa trădători de patriă eto.

Etă, cu astfel de arme luptă libera
lismul în interesul păcii dintre naționalități! 
Aoâsta e patria liberalismului! esclamă 
foia maghiară.

Gendarmul »vâtemat“.
Clușiu, 13 Ootomvre n. 1896.

In vara anului 1894, după procesul 
Memorandului, pe oomptabilul și învățăto
rul Nicolae Trimbițoniu din Grădiște, gen- 
darmul Madarasi Jânos, fără nici o vină îl 
escorta la Deva, îl maltraotâ în oasarma 
gendarmilor până oe în fine înaintea tri
bunalului oonstatându-se, oă nu e „agita
tor" și „răsvrătitor", soăpâ cu mare năcaz, 
dâr cum ajunse aoasă, scrisa o corespon

dență la „Tribuna" în Sibiiu și desorise 
aceste lucruri tote așa, pe cum s’au în
tâmplat.

Gendarmul însă îl pîrî pentru „oa- 
lumniare" și „vătămare de ondre" ®r 
pertraotarea înaintea juriului de pressă s’a 
ținut astăcjl sub presidenția baronului Szent- 
kereszthy la 10 a. m.

N. Dordea, redaotorul resp. al „Tri
bunei® însă, fiind citat, nu s’a presentat la 
pertractare.

Apărătorul d-)ui Trimbițoniu, advo
catul tînăr și zelos d-1 Dr. S. Morariu, în
dată la început a oerut dela tribunal să se 
constate prescripțiunea, tribunalul însă 
aoestei oererl n’a dat loc.

Dr. S. Morariu cere a se amâna per
traotarea din oficiu, deoreoe doi martori ai 
aou8atului ar fi înoă a se cita. Esoepțiuni- 
lor ridicate din partea d-lui advooat tribu
nalul n’a dat loo, âr acusatul a insinuat 
nulitate.

Dppâ vorbirile procurorului și ale 
d-lui apărător, juriul, după o oonsultare 
scurtă, a adus verdict afirmativ și cu 9 
voturi contra trei a declarat de vinovat pe 
acusat în delictul „vătămării de onore" (nu 
însă și pentru oalumniare).

Tribunalul șl-a enunoiat judecata la 
1 6ră, în înțelesul căreia D-l N. Trimbi
țoniu e judecat la 60 fl. pedbpsă în bani și 
31 fl. spese procesuale.

Aleeo.

Mortea generalului Trochu.
Riarele francese aduo scrierea, oă în

7 c. a răposat în Tours generalul Louis 
Jules Trochu, oare la 1871 a fost coman
dant al Parisului Imormântarea decedatului 
general frances s’a făout în tăcere și în 
modul cel mai simplu.

*

Trcohu s’a năsout în 12 MaiO 1815 
la Palais, apropo de Be!le-Isle-en-Mer, în 
departamentul Morbihan. La 1835 îutrâ în 
școla militară speoială din Paris, din care 
eși la 1838 ca locotenent, și fu trimis la 
șcbla de Stat-măjor. La 1841 ișl începu ser
viciul aotiv în Africa; fu numit adjutant 
al generalului Lamorioere, luă parte la 
campania contra Kabylilor (1845/46) și 
treou apoi ca adjutant al mareșalului Bu- 
geaud, la care rămase pănă Ia rnortea a- 
cestuia.

Mareșalul Saint-Arnaud îl alese oa 
adjutant personal la isbucnirea răsboiului 
oriental din 1854. In aceeași calitate a ser
vit pe mareșalul Oanrobert pănă oe fu a- 
vansat la rangul de general de brigadă. 
Trochu oăpătâ brigada întâiu din corpul I 
de armată, în fruntea căreia s’a destins, la
8 Septemvre 1855, la asaltul asupra fortă- 
reței Malacow.

La isbucnirea răsboiului italian din 
1859, Troohu fu numit oomandant al bri- 
gadei I din corpul III de armată. La 4 
Maiti fu înaintat la gradul de general de 
divizie. După înoheerea păcii el luoră în 
ministerul de răsboiă, pănă veniră acele 
fapte cari i-au făout numele neuitat.

înainte de isbuonirea răsboiului din 
1870, generalul Trochu comanda divizia 
XII teritorială din Toulouse. După primele 
înfrângeri, Napoleon îl numi (17 August) 
guvernator al Parisului. După capitularea 
Sedanului, Trochu luă, la 4 Septemvre, 
frânele guvernului apărării naționale și co
manda superioră peste tâte puterile mili
tare menite să apere Parisul. El făcu mult 
dâr nu putu scăpa capitala. La 20 Ianuarie 
1871 el predete comanda în mânile gene
ralului Vinoy, dâr rămase președinte al 
guvernului.

La 1873 Trochu s’a retras din armată 
și s’a domioiliat în departamentul său natal.

Teatru german. Mâne Joi se va da 
opereta „Der Vogelhăndler11 în 3 acte de 
Carol Zeller.

NECROLOG. Vasiliu Suciu, fost pa- 
rooh gr. cat. în Aghireș, a răposat în oasa 
păriuților săi din Cergăul mio la 12 Oct. 
n. în al 28-lea an al vieței și al 4-lea al 
căsătoriei. — Fia-i țărâua ușbră!..

ULTIME SCTRL
Bucurescî, 13 Octomvre. AA. 

LL. RR. Principele Leopold și Prin
cipesa Ghisela de Bavaria vor sosi 
Joi la Sinaia și vor fi primite la 
gara Predeal de MM. LL. Regele și 
Regina României.

Odessa, 13 Octomvre. Vaporul 
rusesc „Senavni11 a primit ordinul se 
plece, însoțit de câți-va torpilori, 
spre marea mediterană, unde va avâ 
se se alăture la escadra rusescă.

DIVERSE.
Fracul Țarului. Din Petersburg se 

soriu următârele despre’fraeul, care l’a pur
tat Țarul ou ooasiunea visitei sale în Pa
ris. Țarul Nicolae II este mare contrar al 
costumului civil și el a fost vesel când a 
putut scăpa de costumul său de marinar, 
pe când era copil, și a putut îmbrăca uni
forma militară. Țarul are o garderobă forte 
bogată, așa oă pentru fiă-oare regiment 
rusesc are cel puțin un costum de colonel, 
6r când a fost să pleoe la Paris — nu avea 
frao. In program stetea, oă Țarul la ser
bările din Paris să apară în frao, deol fu 
silit să-și procure unul. Un adjutant îm- 
părtși croitorului de ourte porunca împă
ratului. — „Cred, că d-ta soii pregăti un 
frac, după moda cea mai nouă de Paris?" — 
„Se înțelege, oă soiu, der pentru ce vă 
trebue...?" — „Majestății Sale îl trebue". 
— „Hm ! modă de Paris, fasonul cel mai 
nou, împăratului îl trebue ... sigur ... bine 
bine." Croitorul de ourte oălători la Paris 
pentru de a studia fasonul cel mai nou al 
fracurilor. Fraoul a fost trimis Țarului la 
timpul statorit și tot odată și cât costă. 
După soootela făoută de oroitor, fraoul se 
cjioe oă oostă: 2 metri stofă â 25 ruble = 
50 ruble; oăptușaiă de mătase —- 35 ruble; 
nasturi, ață și mătasă pentru găurile nas
turilor etc. = 15 ruble; fasonul = 100 ra
ble; călătoria la Paris — 400 ruble; trei 
dile întreținere în Paris=100 ruble. Total 
= 700 ruble.

Logodnă pe bină. Astfel de lucruri, 
se înțelege numai în America se întâmplă. 
Un diar din New-York scrie, că o socie
tate de actori ambulanți dând mai multe 
representații teatrale, într’o sără doi mem
bri din societate îșl ținură pe bină logodna 
La acest act interesant a fost de față un 
public imens. In decursul logodnei, care 
s’a făcut pe bină în totă regula, musica a 
cântat o piesă americană, apoi amăsurat 
datinei de acolo, s’au împărțit colacii de 
nuntă. Publicul aplauda însuflețit și în o- 
nârea nouei părechl, se dete un prând 
festiv, care a ținut tâtă noptea pănă cătră 
diminâță, când s’a finit cu o bătaiă straj- 
nică, la care întrega societate și întreg pu
blicul au luat parte activă.

Literatură.
In Tipo-litografia N. D. Miloșescu 

din Tergu-Jiu a apărut: „Mănăstirea Tis- 
inana", de Alexandru Stefulescu, cu un 
mare număr de clișeurl și ilustrațiunl is
torice eeceleut esecutate. Valârea aoestui 
op, elegant eseoutat, reiese din însu-șl tit
lul cărții. Autorul înfățișâză după docu
mente și insoripțiuni mănăstirea Tismana 
neprețuitul monument istoric din județul 
Gorj, cea mai vechiă între mănăstirile 
esistente ac|l în România, întemeiată ou 
520 ani înainte de Radu-Negru-Basarabă. 
Scurt <Ț3-* opul d-lui Ștefulesou presentă 
oel mai mare interes atât din punct de 
vedere istoric, oât și artistic. Un esemplar 
costă 4 lei.

i Domnii abonenți, cari încă 
nu si-au reînoit abonamentul, s6 

5

binevoi^scă a-1 reînoi neamânat, 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea 
„Cazetei Transilvaniei44.

Proprietar I
ReMr responsaMl Gregoriu âSaior
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Cursul Ba bursa din Viena.
Din 12 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.60
Renta de cordne ung. 4% . • • 99.15
fmpr. căii. fer. ung. în aer 4’/,% • 122.75
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.— 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121. — 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96,35 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.30 
Imprum. ung. ou premii . . 155.50
Lostirî pentru reg. Tisei și. Segedin. 137.50 
Renta de hârtie austr................... 101.15
Renta de argint austr....................101.35
Renta de aur austr. ..... 122.45
Losurî din 1860.......................... 144 25
Aoții de ale Băncei austro-ungarft. 932.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 397.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 363.50
Napoleoudori.................................. 9 54
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista....................119.90
Paris vista........................  47.62*/2
Rente de cordne austr. 4%. . • 101,20
Note italiene.................. 44.45

CursuS gs?ete5
Din 14 Ootomvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cu mp. 9.50 Vend, 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rcsescl Cump. 126.- Vend.
Mărci germana Cump. Vend.
Lire turcesoi Cump. —.— V end.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75• Vend. 101.75

6) Oțet; și
7) Zahăr.
Pentru articolii însemnați în 

Grupa Nr. 1 și Nr. 2, precum și cei 
de sub punct 6, 7 se dă liferația și 
separat.

Oferte, provăcțute cu vadiu de 
50 fi. v. a. și cu mostre sigilate des
pre t6te articolele sunt a se trimite 
pănă în 10 Novembre 1896, la presi- 
diu (Strada Caterinci Nr. 16).

Informații despre condiții se 
pot lua dela Administrator, (Spita
lul trupelor, Odaia Nr. 13).

Pertractarea ofertelor va 
avea loc în 15 Novembre a. o., du
pă care se vor avisa oferenții.

Brașov, în 7 Oct. 1896.
Administrația.

Institutul Vantier
/

Primește eieve pentru a fi

instruate în dans.
Cursul se începe cu 20 

Octomvre. Strada Castelului 
Nr. 8. 1086.2-3.

Depou de făina.
Am onorea a aduce la cunoscința on. public, că

Magazia cu făină,
am avut de mai mulți ani în Tîrgul grâului,

afla acum în str. Michail Weiss nr. 27.

Ari)

EBias Mayer 
«lisa Codlea.

Cu deosebită stimă.:

PUBLICAȚIUNE
pentru Garnisona militară din Brașov 
sunt a se lifera Victualii de mena
ge pe durata unui an, cu începerea 
dela l-a Ianuarie pană Ea 31 Decembre 
1897, și anume :

Grupa Nr. 1:
1) Carne de bou, porc, vițel și 

OȚ9;
2) Untură, slănină;
3) Făină Nr. 3 și Nr. 7 (tipurî 

de Budapesta);
Grupa Nr. 2:

4) Zarzavaturi, verdețuri, de- 
resurl etc.;

5) Jimble (francele) și sfărîmă- 
turl de jimble;

Avis!
Frea On. IDoAine!

Am onore a aduce la cuno3- 
cința Om; Domne, că am ©Șlt dela 
firma Ignatz Weinberger & Sohn, m’am 
socotit în regulă și d’astăcțl înainte 
nu stau în nici o relație cu numita 
firmă.

Mulțumind pentru încrederea de 
pănă acuma, me rog ca și pe viitor 
a mi-o acorda la noua întreprindere, 
care la timp voii! fat^-o cunoscută.

Ou totă stima: 

1090,1—1. Samuel Lobi.

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: Ia COnturfeăl'i 
de mistuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșiciâ udului și ale organelor respira
tor© etc.

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

DEPOSIT PROPRIU în JSSa*așovs strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sillmw, Sigiaișwra și în Alba-JuMa s la D-l 1. B. Misselbacher 
sen., în Onjjs la Segesvăry es tărsai, în BJevas la Balog Gyula, 
în ©jreșties la Nemeth Jănos.

Cu totă stima:
Administratiunea isvorului 
„M A T B Eu d a.44

TOSZEr
(comit. Hăromszek). AS o d O k« (Transilvania).

1025,26-100

2EL
JHJrașov, Strada E®®WhS Bfr. §2.

Antreprise de pompe funebre

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la ca,surl de mârte, așezământul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tâte obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta csa ipreiaarl ieftine.

Co misiune și depou de sicriurî de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sici'iurllor de lemn., de 
metal și imitațium de melal și de lemia de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car fasnebriH vânăt, 
pentru copig5 precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt Sfl ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi sie morți an 'străinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
13_* E. Tutsek.

i® ^oooodoooG^^^

Marea. Descoperire a Veacului \

ELIXIRUL GODINEAU este singurul leac ■ 
(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc. !

ÎNTINERIREA SI PRELUNGIREA VIETEI
■ ___________________________ __ J 9 ________

Administrația GODIKTEAU la PAROS, 7, r. Saint-Lazare.
BROȘURĂ GRATUITĂ TR1MEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

St gfaejte ELIXIRUL. QODINEAU ;> la BUCUREȘTI, la Ute Z&MFZBIEIBCU, droghisl; _Z
la JAȘI, Ia D.D. Frați EON'JA, fannacijti. f

la Galați: STALSKl, farmacist.; la PJoieșîîi la D-nil J. & T, CHRISTESCU, drugoiștl; la
Roman: la D-nulu 0, J. WERNER, farmacist; la TuHcea, farmacia la ,.MINERVA.“

Sosirea sl Dlecarea trenurilor îii Brașov.

-Zk. vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Admimstraț. „Saz. Trans.“

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța.
Trenul de persdne: 8 dre dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amecjl. 
Trenul de persdne : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sdra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 dre 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: — dre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persdne — dre — m. dim.

*) Acest tren circuleză

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 dre 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 dre 45 min. după am... 
Trenul de persdne : 7 dre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin.. 
Tr. accelerat; 5 dre 14 m. dimin. 
Trenul mixt: 11 dre înainte de amd-tj:. 
Trenul aocel.: 2 dre 19 min. după am_
3. Dela Brașov la Zernesei. (Gara Bartolomeiu.. 

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.
„ n 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: — ore — min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 dre 1 după am, 
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persdne 0 dre — min. sera.

unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Muresianu, Brașov.


