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8 crisoii nnfrsT’oate nu as 
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INSERATE se primesc Ia Adml- 
nlatrațiune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri da Riiunoluri: 

în Viena : Jf. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Jfosse, A. Oppeltks 
Naehfolger; Anton Oppthk, J. 
Danncocr, în Budapesta: V.
Goldbergcrg, Eckstein Bernai; în 
Bucuresci: Agente Havas, Suo- 
cuxsaie de Roumanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o aeriă 
garmond pe o ooldnă 6 or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări moi dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. fidu 30 bani.

A1TVL ZLTS^.

„Gaieta" iese ia aa-care ii,
Abciameite pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

PBitiu România si străinătaie:
Pe un an 40 franci, pe șâae 
luni 20 fr.j pe trei lunî 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte ofioieia 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
AMamtul neutru BrasoT 

adminifltratinnea, piața mare. 
Târgul Inului Nr. SOCetaglu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 8 luni 6 fi., pe trei lunî 
3 fl. Un eaemplar 6 cr. v. a. 
său 16 hani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 140. Brașov, Marti-Mercurî, 26 Iunie (8 Iulie)

Nou abonament
la

€u fi Iulie st. v.
se deseîiide nou abonamieut Ia
care învitîim pe toț» amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Poetul! aSsonameriSMSsBa?
Pentru Austro-Ungaria:

pe un. a,XL ................................. 3-2 fL-
pe șese luni ................................. S fL.
pe trei lnni ................................. 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe 1X33. sun.
pe șese lixxxi 
pe trei lxxn-i

<±O franci
20
IO

Abonarea se pete face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Sasetei TransăJwanîests.

Dascălii ^aghiariei.
Intre multele întruniri, ce se 

țin în Budapesta, avend de scop de 
asta-dată de a mai înălța și serbările 
mileniului, este și congresul școlar, 
care-și ține ședințele de câte-va cțile.

Ce însemne?ă un congres șco
lar în Budapesta, la care iau parte 
aprâpe esclusiv numai dascălii dela 
șcblele de stat maghiare, nu mai 
trebue se spunem. Ceea ce însem- 
nâză el înse tocmai acuma, în toiul 
parocsismului produs de mileniu, o 
vedem din enunciațiunile făcute și 
conclusele luate pănă aeji.

La deschidere a vorbit și actua
lul ministru de instrucțiune Wlassics, 
chip, ca să bage însuflețire în ceta 
combatanților pentru cultura ma
ghiară, de cari dispune. Li a vorbit 
de congres ca de acel „factor pu
ternic41, care ar fi menit să întărhscă 
simțul de comuniune și spiritul de 
corp între dascălii, cari militâză pen
tru scopurile maghiarismului. Li-a 
dis, că devisa trebue sS fîă unul 
pentru toți și toți pentru unul, și a 
învitat congresul, ca prin discutarea 
cestiunilor de reformă, ce și-le-a pus 
la ordinea cjilei, se fîă un adevărat 
sprijinitor al politicei de instrucțiune 
practice și energice, ce-o urmăresce 
guvernul.

Firesce, că d-1 Wlassics nu gă- 
sesce activitatea în direcțiunea acâsta 
salutară, decât atunci, când se va 
ave în vedere la tâte și înainte de 
tâte „marea ideă națională14, ce tre
bue se străbată tote păturile ma
ghiare.

Sunteți dascălii Ungariei! es- 
clamă emfatic ministrul instrucțiunea, 
— care va se dică în limba sa: 
sunteți dascălii Maghiariei. De aci 
urmâză, după el, că tote nisuințele 
acestor dascăli trebue se aibă ca 
țintă crearea unor astfel de institu- 
țiunl școlare, cari se facă posibil, ca 
„generațiunile înarmate cu tbte unel
tele sciinței și ale culturei se iase 
din școli în luptele mari ale vieței 
deplin pătrunși de idea de stat ma
ghiar și de chiămarea lor națională 
maghiară44.

Și cumcă a vorbit înaintea unor 

auditori primitori de astfel de sfa
turi și înaintea unei dăscăliml, care 
privesce cea mai înaltă a ei chiă- 
mare pedagogică în așa d*sa cuce
rire a cetățenilor nemaghiari ai sta
tului pentru maghiarism, — o do
vedesc cele ce s’au discutat în sînul 
congresului după deschiderea lui.

Mai întâiu a strălucit cunoscu
tul Albert Berzeviczy, actualul vice
președinte al camerei și fostul se
cretar general la ministeriul de in
strucțiune publică, cu un discurs 
magistral asupra șcâlei „unitare na
ționale44. Aeâsta indică direcțiunea 
espunerilor sale și vom observa nu
mai, că pe lângă multele reforme, 
ce le cere, dânsul mai stărue și pen
tru o revisuire esențială a legei 
școlare esistente în interesul nisuin- 
țelor de maghiarisare.

Și mai la înțeles au vorbit în
vățătorii poporali în adunarea lor. 
Gu devisa: „școlă poporală unitară44, 
ei au ajuns frumușel pănă la punc
tul, de-a declara, că fără de a se 
preface tbte școlele confesionale în 
șcble de stat, nu-i mântuire pentru 
maghiarism.

Ca ceva cu totul nou și carac
teristic apare următorea enuncia- 
țiune : „Fiă-care institut pentru cres- 
cerea poporului, ori-cine ar fi luat 
asupră-și sarcinile susținerei sale, e 
proprietatea națiunei maghiare44, — 
și erășl: „Spiritul unitar al șcblelor 
nu-1 pot crea învățătorii nutriți cu 
spiritul nisuințelor confesionale, bi
fară spiritul unitar nu pote fi stat 
național unitar maghiar44,

E clar, că bmenii congresului 
nu sunt decât eroicii politicei de 
instrucțiune a guvernului „liberal44 
maghiar, care vrâ să facă și cu șcâ- 
lele ceea ce a făcut în cestiunea re
formelor bisericescl. Acești omeni, 
cari s’au băgat în serviciul guver
nului, mai sunt însă și propovădui
torii înfricoșatului resboitî de rassă, 
ce tinde a-1 deslănțui pănă în ulti
mele sale consecințe nesocotita po
litică de instrucțiune a șoviniștilor 
dela putere.

Idea națională unitară pote să 
aibă trecere în întrunirile Maghiari
lor și maghiaronilor din Budapesta, 
der nu va ave tot acea trecere în 
țeră, unde wiliâne de cetățeni sunt 
și rămân contrarii ei hotărîțl, pe 
câtă vreme ea va fi impusă ca ideă 
de stat, îndreptată direct în contra 
esistenței lor naționale.

Numai o singură ideă unitară 
este posibilă și pbte ave viitor în 
acest stat: idea de-a uni și înfrăți 
tâte poporele lui prin egala îndiep- 
tățire națională.

Causa tulburărilor din Creta.
Comisiunea pentru reforme din 

Creta a însărcinat pe scriitorul grec 
Dr. Nicolaides Cleanthes, ca se facă 
în cercuri mai largi cunoscute cău
șele, cari au îndemnat poporațiunea 
grâcă creștină a insulei să se res- 
câle și să alerge la arme. In scopul 
acesta Cleanthes a publicat un me
morand, din care vom lăsa și noi 
aici să urmeze un mic estras.

Intr’un timp ca cel de aeji, când 
evenimentele din Creta au început 
să inspire îngrijiri atât de seriâse, 
datele comunicate de Cleanthes sunt 
nu numai interesante, ci și fârte pon- 
derose.

Etă cum descrie el căușele tur- 
burărilor:

Autonomia înființată în 1868 prin 
statutul de organisațiă și prin tratatul dela 
Haleppa chiar dela început a creat o situa- 
țiune insuportabilă prin faptul, că pe lângă 
guvernatorul civil s’a instituit și un guver
nator militar. Pe oând cel dintâiil era creș
tin, seu oel puțin un Mohamedan cu înoli- 
nărl paclnioe, pe atunci guvernatorul mili
tar a fost întot-dăuna un Turc, care a ză
dărnicit tâte disposițiunile guvernului civil. 
In 1889 tdtă puterea era concentrată într’o 
singură mână (în mâna guvernatorului mili
tar), 6r tratatul dela HaJeppa a fost scos din 
valore. Urmarea a fost rescdla de atunci a 
Cretenilor.

Aceleași motive au provocat și res- 
cola de-acum. Pașa Karatlieodory, guverna
torul civil de mai înainte, a voit să cre
eze nisce stări mai suportabile în Creta. 
Față cu înalta Portă el a accentuat, că 
jumătate din venitul vămilor și al contri
buțiilor, amăsurat tratatului dela Haleppa, 
trebue să se folosescă pentru acoperirea 
trebuințelor insulei Creta, cu atât mai 
vîrtos, dedre-oe gendarmeria, care de multă 
vreme nu șl-a primit salarul, se silesc» a să 
despăgubi pentru acâsta prin răpiri fățișe ; 
cealaltă jumătate a venitului însă are să se 
folosăseă pentru salarisarea învățătorilor și 
a funoțiouariler creștini, cari niol-odată 
nu-șl primiau plata.

Față cu tendința acâsta a guvernato
rului civil a pășit în modul cel mai brusc 
pașa Hassan, guvernatorul militar, care în 
acest pas al său era sprijinit pe față și din 
partea palatului din Constantinopol. Văfiend 
acestea, Karatheodory șl-a cerut dimisia, 
âr în locul acestuia fu numit guvernator 
civil pașa Turkhan, de religiă mohamedană, 
der ou cultură greeescă. Acesta timp înde
lungat s’a silit să intre în tratărt ou co
misia de reforme cretensă. dâr și acest 
plen a fost zădărnicit de pașa Hassan, care 
în cele din urmă în mod fățiș a îndemnat 
pe supușii săi la violentări în contra Creș
tinilor și el însu-șl a pricinu t isbucnirile 
dela 23 și 25 Maia.

Aceste stări de luorurl numai așa se 
pot îmbunătăți, dâcă postul de guvernator 
militar se va sista ou totul, er guvernato
rului civil în acest cas va trebui să 'i se 
dea și dreptul de-a numi pe ofioerii dela 
milițiă și gendarmeriă. In loc ca miliția și 
gendarmeria să se fi recrutat dintre locui
torii din patriă, după cum au pretins Cre- 
tenii la încheiarea tratatului dela Haleppa, 
Porta a adus în Creta gendarmeriă recru
tată din întreg imperiul și, pe lângă aceea 
a pus la disposițiunea guvernatorului mi
litar 5—10 mii de MohamedanI albanesl 
său curdistani, cari întotdeuna s’au purtat 
ca nisce dușmani.

Al doilea punct principal al plânge
rilor Cretenilor e de natură economică. Pe 
lângă actualele raporturi politice-vamale, 
e ou neputință ca Creta să ajungă la o 
stare înfloritore. Grecia este și în diua de 
adl țără de importanțiune pentru Creta, 
pe când din contră, dâoă stările ar fi nor
male și regulate, Creta ar trebui să pro- 

vadă cu lână întrâgă Grecia. Cretenii pre
tind deol un tarif vamal deosebit.

Cestiunea cea mai importantă este 
numirea guvernatorului, respective a pre
ședintelui provincial. Aoesta ar dori Cre- 
ten’.i să nu mai potă fi în viitor un Moha
medan. Ar dori, ea se i-se lase regelui 
Greciei dreptul de-a recomanda pe guver
nator, er dreptul de întărire să rămână și 
in viitor sultanului, în înțelegere ou cele
lalte puteri. Puterile ar pută însă-le să nu- 
măscă pentru Creta un guvernator provi- 
sor, pănă când se va restabili deplin or
dinea.

Se’nțelege, dorința cea mai mare a 
Cretenilor este de-a se uni cu Grecia, der 
suDt gata a-se supune măsurilor luate de 
prin țările europene, dela cari aștâptă o 
reformă corespundătore a tratatului dela 
Haleppa. Din contră însă Cretenii au de
clarat cu hotărîre, oă deoă în urma revoltei 
actuale Creta ar fi pusă sub protecția vre
unei puteri europene, tocmai așa s’ar res- 
vreti contra acelei puteri, precum se răs- 
vrătesc astăcjl în contra Turcilor.

Acestea sunt pe scurt plânge
rile cuprinse în memorandul redac
tat de Cleanthes la însărcinurea co- 
misiunei de reforme cretense.

Unguri jidoviți, ori Jidovi unguriți?
pilele aoestea s’a ținut în Budapesta 

o adunare extra-ordinară a Reuniunei reg- 
nioolare a învățătorilor isrealițl. La ordinea 
fiilei era desbaterea asupra temei, că ore în 
urma nouălor raporturi schimbate ale con
fesiune] israelițe (fiind-oă acum și ea este 
confesiune reoeptă), care este problema, ce 
li-se impune ecolelor poporale jidovesol 
„pentru a corăspunde și în viitor ohiămărei 
sale naționale și confesionale ?“

Cu ocasiunea acăsta s’au petrecut 
scene caracteristice. Raportorul Bernard 
Schăn într’o vorbire mai lungă se sili să 
arate, oă „pe lângă orescerea tinerimei Is
raelite în spirit național, trebue să se pună 
fond și pe desvoltarea sentimentului jidovesc*. 
învățătorii ’confesionali israelițl să învețe 
pe elevi a cunosce „istoria jidovimoi maghia
re44, să le spună „ce vităză și ce mare a fost 
odinidră națiunea jidovescă44, er în intere
sul susținerei sentimentului jidovesc să pro
pună limba hebreioă, cu deosebire însă să 
accentueze, oă „în lupta pentru libertate a 
Maghiarilor au luat în mod glorios și hon- 
vedii iidani*.

După aoestea s’a ridicat profesorul 
Hoffmann Mâr din Canija mare și a decla
rat „între sgomotdse aprobări14, că nu con
simte întru tote cu cele 4>se fi0 Sohon. El 
așa soie, că în Ungaria se află „Maghiari 
de religiă jidovdscâ'1, der „Jidani maghiari* 
nu se află. El (Jidanul) este Maghiar și nu 
Jidan. O istoriă a Jidanilor maghiari în 
Ungaria el nu cunâsoe. Cel mult, cjis0 per
ciunatul, putem face o oronioă a persecu- 
țiunilor, la oarl au fost espușl Jidanii în 
totă lumea, dâr nu este amioul celor ce 
cred, că ar fi bine a deștepta în sufletul 
copiilor jidani sentimentul martiriului. Ji
danul să se contopescă cu totul în națiu
nea maghiară, așa, ca nicl-odată să nu-i 
vină în minte neajunsele, ce le-a suferit. 
Nu este de ajuns a deștepta sentimentul 
religios în scolă, ci lucrul principal este 
cresceiea în familiă, avendu-o pe-acâsta, 
putem cresoe buni Jidani, Jidani întru 
tote ou sentimente ungurescl.
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Au mai luat parte și alții la diseuțiă, 
âr resultatul a fost, că Jidanii au rămas 
tot „Jidani mughiarl", âr nu „Maghiari ji
dani". Hotărîrea adusă de ei este: 1) „în
scolele poporale jidovescl, pe lângă culti
varea intensivă a sentimentelor patriotice 
(Vorbă să fiă. — Trad.) trebue să se pună 
pond pe desvoltarea sentimentului religios 
jidoveso" ; 2) „Istoria jidovimei din patriă 
trebue să se propună în legătură ou istoria 
națională" ; 3) „Să se redacteze scrieri pen
tru tinerime, prin oarl inima tinerimei să 
să oultive națională și confesională" ; 4) 
Rugăciunile menite pentru tinerime trebue 
întoomite astfel, ca să contribue la desvol
tarea sfintelor sentimente patriotice și de 
alipire cătră națiunea jidovescău (zsids nem- 
zet!); 5) „Pe lângă cunoscerea odei națio
nale, problema învățământului scâlei popo
rale jidovescl este, de-a deprinde pe elevi 
și la cântări jidovescl".

Din acestea se pâte vedâ, că „națiunea 
jidovdscău, grațiă „recepțiunei" ei, începe 
să facă concurență seriosă națiunei arpa- 
diane.

SOBRELE DBLEL
— 25 Iunie.

Perchisițiă domiciliară. „Tribuna" 
aduoe soirea, oă din nou s’a început era 
perohisițiunilor domiciliare. Sâmbătă după 
amâfll s’a presentat în redacția „Tribuna" 
judele de instrucțiă Godri, însoțit de-o 
oetă de oonoipiști, pentru a-i face o per- 
chieițiă domiciliară. Scopul era de-a afia 
manuscriptul unui artioul incriminat, în
titulat „Biserica și școla", pe oare însă nu 
l’au hflat.

— o —
Uneltiri și prigoniri îu Bucovina. Ce

tim în „Gaz. Bucovinei": Tocmai filele 
trecute am primit revoltătorea soire, că 
zelosul profesor, d-1 loan Pîșlea, dela 
șcâla specială de lemnărit din Câmpulung, 
a fost suspendat din postul său în urma 
volnioiei și uneltirilor grozave ale căpita
nului distriotual Wolfarth. Soirea și gro
zăvenia acestor uneltiri se adeveresoe în
tru tâte prin o mulțime de date, ce le 
primim în ultimul moment, pe oarl le vom 
publica în numărul viitor; cetitorii noștri 
vor pută să vadă dintr’insele pănă unde 
pote merge temeritatea, volnicia și ura 
acestui căpitan al districtului Câmpulung 
față de Români și față de limba nostră!

— o —
Esamenele teologilor din Caransebeș.

Cetim în „Foia Diecesană" : Esamenele ele
vilor dela institutul teologio s’au încheiat 
Joi. Ele au fost conduse de P. S. S. Epis
copul dieoesan, Nicolae Popea, care și de 
astă-dată ni-a arătat viul interes, oe-1 pârtă 
pentru viitorii crescători ai poporului nos
tru. . Incheiarea anului școlastic a avut 
loc astăzi după rugăciunea de mulțămită 
ținută în biserica oatedrală. Clasificarea 
elevilor de teologiă este următorea : In cur
sul I. din 11 elevi: 4 au eșit ou calculul 
general bun, 4 ou suficient și 3 cu nesufi
cient’, în cursul II. din 13 elevi: 10 cu 
bun, 1 eu suficient, 1 cu nesuficient și 1 nu 
s’a supus la esamen; în cursul Iii. din 13 
elevi: eminent este unul, ou bun au eșit 3, 
ou suficient 8, cu nesuficient 1.

—o—
La esanienul de cualificațiune înve- 

tătorâscă, ținut la institutul pedagogic teo
logio român din Arad, sub presidiul Prea 
Sfinției Sale, părintelui Episcop diecesan 
al Aradului loan Mețian în flilele de 18, 
19, 20 și 21 Iunie c. s’au insinuat 45 de 
preparancjl absoluțl. Dintre aoeștia au pres
tat cu sucoes esamenul de cualificațiune 
învățătorâscă 38, er ceilalți au fost res
pinși din câte unul și două obiecte de în
vățământ pănă la proxima întrunire a co- 
misiunei esaminătore.

—o —
Noua Reuniune a femeilor române 

din Bran și-a ținut eri adunarea generală 
de constituire. După oum ni-se spune, fe
meile române din Bran arată forte mare 
interes față de noua Reuniune, ceea ce 
dovedesoe și numărul frumos al membre
lor înscrise pănă aoum. Adunarea de erl 

a fost cercetată fârte bine, mai ales ze- 
lâsele Române din Fundata, s’au presentat 
în număr mare. S’a ales presidentă a nou
lui comitet d-na Letiția Stoica, vioe-presi- 
dentă d-na văd. Maria Rațiu, cassieriță 
d-na Livia Moșoiu, er secretar d-1 Nicolae 
Runceanu.

—o—
Oprirea serbării naționale săsesc!. 

Precum anunță „Kronst. Ztg." din loc, 
serbarea aniversărei de o sută de ani dela 
nascerea eroului național săsesc „Stephan 
Ludwig Roth“, a fost oprită. Fiind adecă 
întrunită în Mediaș adunarea gimnasticilor 
Sași, președintele acesteia a comunicat 
hârtia, prin care fișpanul comitatului Târ
nava mare interdioe de-a se lua la desba- 
tere punctul din program privitor la ser
barea in memoria lui Stephan Ludw’g 
Roth. „Sperăm", dice „Kronst. Ztg.“, că 
prin acest pas guvernul a dat nouă pu
tere ideii de unitate în poporul săsesc".

— o—
Sermanii honvezi! Foile din Buda

pesta înregistrâză două ordine curiâse, ce 
li-s’au dat subofioerilor de honvedl din 
garnisona Lugoșului, Printr’un ordin, ce 
s’a dat dilele treoute, li-se interzice subo- 
ficerilor de-a sta în locuri publice sub ace
lași acoperemânt cu oficerii, va să cjică 
subofioerilor nu le este permis de-a oer- 
ceta acele birturi, cafenele etc., pe cari le 
cercetâză și oficerii. Prin al doilea ordin 
li-se interzice sergenților de honvecjî, de-a 
se preâmbla pe stradă de braț ou neves
tele lor. La tâtă întâmplarea, e rău să fii 
honved.

— o —
Umanism militar. Un esmnplu de 

umanitate demn de imitat a dat Comandan
tul garnisonei Viena, care din propria sa 
inițiativă a ordonat, că în viitor despărțe- 
mintele de armată, când vor trece pe lângă 
spitale, să mergă în liniscea cea mai mare 
și cu deosebire se interzice de-a să bate 
toba, său de-a se sufla cu trîmbița. Er 
când trupele au eșit afară cu musioa, 
acesteia nu-i este iertat să cânte pe dina
intea spitalelor, ca să nu conturbe pe 
bolnavi.

Locuste. Se ununță din România, că 
locustele, cari s’au arătat în districtul Huși 
și cari au causat mari pagube agriculto
rilor, au fost stârpite, grațiă energicului 
concurs ce l’au dat țăranii autorităților.

— o —
Zăpadă în Iulie. Pe întreg ținutul 

din jurul Tatrei, după cum se scrie din 
păi$ile aoelea, a nins în 2 1. o. Toți munții 
sunt acoperițl cu zăpadă, âr la șes este o 
tempetură fârte rece.

—o —
Promovat. D-1 Alesandru Eodoru, ori

ginar din Tâmpăhaza, a fost promovat 
Sâmbăta trecută, în sala festivă a univer
sității din Viena, la gradul de doctor în 
medicina universală.

—o—
Nouă pușcă militară. „Neuc Wiener 

Journal11 aduce soirea, că în armată are 
să se introducă oât de curând o nouă pușcă 
ou repetiția. Avantagiul acestei pusei este, 
că e cu mult mai ușoră, decât cea usitată 
acum. Noua pușcă inventată în anul 1895, 
e numai de 3.30 chilograme de grea; fi
ind ea atât de ușoră se vor îmulți patro- 
nele pentru soldați. Astfel după introduce
rea nouei pusei, care să cjice, că va urma 
cu începutul anului viitor, fiă-care soldat 
în timp de bătaiă nu va purta numai 22 
magasine (110 patrâne), ci 26 magasine 
(130 patr.). Noua pușcă este inventată de 
comitetul militar și forte puțin se deose- 
besce de pușca de pănă acum.

—o—
Dela băile din Carlsbad ni-se scrie, 

că numărul âspeților, cari au cercetat băile 
în acest seson, se urcă la 21,000. Români 
încă sunt mulțl. Numărul visitatorilor cresce 
mereu. Principele Ferdinand al Bulgariei 
încă e la Carlsbad. Timpul e ploios și 
rece.

—o —
Un sat ars. Din comitatul Șaroș se 

scrie, că comuna Rușia, constătătore din 
36 case, ai cărei locuitori sunt Slovaol, a 

ars. în 5 1. c, total. . Locuitorii, cari și 
pănă acum erau săraci, sunt cu desăvîrșire 
ruinați- Flăcărilor a căflut victimă o fe
meia, oare a si murit, âr un bărbat fu 
greu rănit,

— o —
Cnnuniâ. D-1 Georgiu Cornea și dra 

Maria Nasfa se vor cununa Sâmbătă, în 
11 Iulie n. c., în biserica română gr. or. 
din Clușiu. — Dorim fericire tinerei pă- 
rechi!

Invitare la prenumerațiune.
Timpul nostru cu sclavul său, aburul, 

a produs pe tote tărâmurile vieței publice 
și private una din revoluțiunile cele mai 
mari, ce a vădut vre-odată omenimea. In- 
trega vieță socială politică și economică 
adl este schimbată în contrarul din ceea 
ce era cu 50 ani în urmă. Mobilitatea și 
progresul în tote: âtă semnul caracteristic al 
timpului modern, atât în comerciu, cât și 
în industriă și în agricultură.

Agricultura a realisat de 50 de ani 
încoce un progres, cum nu l’a făcut nici 
în 2000 de ani înainte. Locul sclavilor și 
clăcașilor de odinidră l’au luat mașinile 
perfecționate, servite de forțele neînsufle
țite ale naturei: abur, apă, electricitate, 
vent etc., cari pot să compenseze cu de
plin succes munca brațelor omenescl, și 
concentrâză deci și sute de cai putere în- 
tr'un singur punct și la ori-ce moment dat, 
fără de cea mai mică perdere și risic. Claca 
și angaralele iobagilor de odinioră le să
vârșesc astăcll lucrători liberi, învoiți, plă
tiți în bani și producte, a căror remunera- 
țiune și soldă se reguleză după cerere și 
ofertă. Prețul curent al vitelor și produc
telor nu depinde atât de reușita și calita
tea lor, cât de conjuncturile pieței inter
naționale, care singură dictâză prețurile și 
mijlocesce schimbul de producte între abun
dență și lipsă, între cerere și ofertă pe 
întreg globul terestru — chestiune, des
pre care strămoșii noștri nici ideie nu 
aveau.

Nici un singur popor, nici o țâră, fiă 
cât de mică ori cât de mare, nu se pote 
sustrage acestei influințe, sâu a o evita cu 
totul, ci vrâud nevrend trebue să participe 
la ea, activ, sâu pasiv, fără de-a fi anihi
lat cu totul ca atare și șters de pe fața 
pământul.

La acestă luptă nacinică și concurență 
internațională, dimpreună cu tote alte na
țiuni trebue să participe și poporul nostru 
de voe de nevoe, fiind atras de împreju
rări în vîrtejul ei. Faptul îl vedem petre- 
cându-se dilnic, că adl și țăranul nostru 
vorbesce și se plânge de concurența Ame- 
ricei în cereale și lânuri, pe care o simte și 
el ca onerosă pentru el, și ca una, care îi 
răpesce o bună parte din câștigul său, ce 
l’ar fi putut ave fără de ea; pe când pă
rinții și moșii noștri abia cunosceau pro
ductele țărilor imediat învecinate cu ei. 
Afacerile și daraverile în bani iau și la 
țăranul român pe an ce trece o desvoltare 
mai mare, pe când traficul în producte și 
vite dă înapoi.

In legătură cu ele trebue să dea și 
el tot mai multă atențiune și importanța lu
crului sistematic, cu instrumente și mașini 
perfecționate, pentru a reduce din timp și 
spese, și a mări producțiunea, numai ca 
se potă subsista și susțină concurența im
pusă !

Sub raporturile schimbate, și poporul 
nostru a făcut dela ștergerea iobăgiei în
coce progres bunișor, ca să nu dicem chiar 
bun, pe diferite terâmurl ale vieței publice 
și private; producțiunea și bunăstarea mo
rală și materială a lui a progresat într’un 
mod destul de visibil.

Totuși nimeni nu va pute afirma, că 
„eZ ar fi făcut totulu și n’ar mai fi nimic de 
îndreptat și de făcut din nou; din contră, 
multe cestiuni vitale ale lui au fost negli- 
giate aprope cu totul, și pe lângă aceste 
se ivesc dilnic nouă cerințe și necesități, 
pe cari el încă trebue să le preîntimpine.

Aci în prima liniă este de amintit 
Militarismul modern, care a sporit și îngreu
nat sarcinile tuturor statelor din Europa 
într’un mod înspăimântător, în urma căruia 

numărul birurilor și impositelor au ajuns 
a fi o sumedeniă, cari în ultima liniă se 
reduc tote Ia foncieră, și impunerea de 
nouă sarcine asupra proprietății rurale și 
a mijlocelor de producțiune ale plugarului, 
acesta în tote statele fără deosebire, în 
unele mai mult, în altele mai puțin. împo
vărarea mai mare a pământului însă face 
inevitabilă o cultură mai îngrijită și sistema
tică a soluluii’ Dăcă cu sistema estensivă 
de păn’ aci plugarul nostru abia mai pote 
răsufla, și numai cu mari greutăți și pri
vațiuni a-șl conserva moșidra părintescă, 
cu atât mai dificil îi va fi d’aci înainte, 
după ce birurile cresc, er productele solu
lui sub presiunea concurenței Americei au 
scădut tare în preț în anii din urmă. Vii
torul lor este mai nesigur decât ori când.

Deci, de voe și nevoe, va fi constrîns 
d’aci înainte și țăranul nostru se părăsâscă 
deprinderile sale vechi rutinare, una câte 
una și cu ele întrâga cultură estensivă a 
pământului după sistema bienală și trie
nală, practicată din moși și strămoși cu 
ogorul obligator tot laal 2-lea seu 3-lpaan, 
cu învălmășela și sila de câmp de culturi 
și folose comune, și să trâcă la alte sis
teme de cultură mai sistematice seu chiar 
intensive, cari pot mai ușor suporta și aco
peri cheltuelile avute și să lase și un bene
ficiu net suficient, pentru subsistența fami
liei !! Cultura estensivă a pământului și 
vitelor, cu economia de trei câmpuri și cu 
ținerea unui număr de vite disproporționat 
cu pământul și-a trăit traiul și nu mai pote 
fi susținută prin nici un fel de mijloce, 
fără de a compromite viitorul economic al 
poporului și țărei.

Pentru introducerea unei culturi ra
ționale și sistematice a solului, adi nimic 
nu ne mai lipsesce, și toți factorii nece
sari sunt în ființă. Pământ este destul între 
Români, și cultivat este adl mult mai pu
țin, decât se cultiva înainte vremuri, după 
ce agricultura modernă a nostră d’abia 
ajunge la munte limita estremă de 1200 m. 
pe când strămoșii noștri făceau în evul 
mediu plugăriă pe Tămașul mare (1680 m.) 
și alțl munți înalțl, care înălțime corăs- 
punde cu limita estremă a culturei actuale 
a secărei în Europa din Alpii Elveției la 
Graubundten.

Apoi că între Români, massa com
pactă a poporului nostru predomină pro
prietatea mică, departe de-a fi un rău, este 
un bine, căci divisiunea mare a pământu
lui ’i asigură brațele de muncă necesare, 
precum și posibilitatea desbaterei produc
telor, cari permit desvoltarea agriculturei 
pănă la punctul suprem al ei. Dor suntem 
martori oculari ai efectelor distribuirei ine
gale a proprietății. „Alfoldul" cu dome
niile sale vaste și pustele întinse, tote cu 
câmpii mănose, este actualmente întreg 
subminat de socialism-, în România județul 
Ialomița cu Bărăganul întins și nepopulat, 
cel cu moșiile de deci de mii de pogone, 
a avut la 1887 revolta țărănâscă, âr pu
ținii locuitori, ce trăesc pe el, șed în co- 
libl și bordeie, și în miseriă. Moldova cea 
fără păreche de frumosă, cu frumosele sale 
moșii și terenuri de cultură, are adl pro
prietari mari de moșii ruinați, moșiile sunt 
deprețiate, țăranii ajunși în estremă mi
seriă, er socialismul îșl ridică capul și 
între ei.

(Va urma.) Dr George Maior.

Pelerinagiu la Căldârușanl.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.") 

Bncuresei, 23 Iunie 1896.
Spiritele la noi în țâră înoă tot sunt 

agitate în urma detronării Metropolitului- 
Primat Ghenadie. Cu tâte că în tim
pul acesta, în alțl ani se începea seso- 
nul mort, de rândul acesta lupta politică 
e în culmea ei. Pe o căldură mare se țin 
întruniri publice, oposifionale și guverna
mentale. Pressa este de o vioiciune mai 
mult ca obicinuită, âr publicul se agită 
mereu — când cu una, când cu alta.

ScițI că oposiția, care a luat în mâuă 
causa Metropolitului, a hotărît ca prin un 
pelerinagiu mare al credincioșilor la mă
năstirea CăldărușanI — locuința âetnală a 
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lui Ghenadie — să facă o manifestația de
monstrativă, în favorea detronatului Metro- 
polit.

Pelerinagiul acesta, amânat în mai 
multe rânduri s’a făcut în fine ac)J Du
minecă diminâța.

Vă voiîî da în următorele o descriere 
scurtă și obiectivă a acestui pelerinagiu, 
pus în scenă cu mult sgomot.
Inoă dela drele 6 dimineța o mulțime de 
trăsuri și public număros staționa în fața 
Cișmegiului, pe bulevardul Elisabeta. Aglo
merația era atât de mare, încât circulația 
tramvayului a fost întreruptă.

Pelerinii, bărbați și femei, purtând 
câte o cocardă tricoloră pe piept, în formă 
de cruce, au plecat la drele 8'/2. Erau 
peste 150 de trăsuri de tot felul, ou doi 
și cu patru cai.

Printre pelerini am observat pe d-nii 
Nicolae FJeva, fostul ministru de interne, 
N. Filipescu, fostul primar al oapitalei, 
deputății, Soorțesou, Gogălniceanu, Ghica, 
Ales. Catargiu, fost ambasador la Peter
sburg. mareșalul Văcăresou etc.

Procesiunea a perours întregul bule
vard, pănă la bariera Oolintina, unde s’au 
mai alăturat oam la 100 trăsuri. De aid 
au pornit apoi în oea mai perfectă or
dine.

Mănăstirea Căldărușanî e în depăr
tare cam de 35 chilometri de capitală, e 
situată într’o posițiune admirabilă, fiind 
încunjurată de un lao la spatele căruia se 
află o pădure deasă. Aprope de îutrare 
se află casa, în oare locuesoe Metropolitul 
Ghenadie. Aoâstă casă era înounjurată de 
jur împrejur de gendarml pedeștri, cari 
erau postați din distanță în distanță. Afară 
de acești gendarml mai era în pădure un 
escadron de călărași. Cu tbte acestea pe
lerinii au avut deplină libertate să între 
pe rând în ourtea mănăstirei.

D-l Nicolae Fleva a ținut un disours 
în numele pelerinilor, spunând, că cetă
țenii capitalei au venit să aducă omagiile 
lor.pibse șefului biserioei. La aoeste cu
vinte Mitropolitul a răspuns din ușa casei, 
■dicend, că acâstă manifestația dovedesce, 
că cetățenii țin la religia lor strămoșâscă, 
și că iartă oelor ce l’au lovit. Apoi archi- 
mandritul Săbareanu, dela Căldărușanî a 
vorbit protestând în oontra oondamnărei 
Mitropolitului.

La orele 3 pelerinii s’au întors în or
dine si liniște în oanitală, unde au ajuns 
la ora 6 */2 sera. Trăsurile Cortegiul îm
podobite o i verdâță au întrat pe bariera, 
Mogoșoiei, perourgend oalea Viotoriei și 
alte strade pănă la hotel „Daoia", unde s’a 
ținut o întrunire publică sub președința 
arohimandritului Săbareanu.

D-l Nioolae Fleva, după ce făcu o 
amănunțită dare de sâmă asupra peleri- 
nagiului, termină dicând, că va continua 
lupta pentru reinstalarea în scaun a Me- 
tropolitului Ghenadie.

După aceea luă cuvântul arohiman- 
dritul Săbăreanu oare termină esprimândușl 
speranța, că poporul român va readuce în 
scaun pe Mitropolitul Ghenadie.

Mai vorbiră deputatul de Iași și di- 
reotor al d arului „Evenimentul" și d-l A. 
Bacalbașa, redactorul șef al diarului „Drep
tatea".

întrunirea se termină în liniște. Se 
spune, oă Mitropolitul Ghenadie, a fost 
atât de mișcat de aoâstă manifestația, în- 
oât a esclamat, că diua de a<jl este cea 
mai fericită a vieții sale și oă nioi atunci, 
când a întrat în oapitală ca Metropolit- 
Primat nu a simțit atâta bucuriă.

Așa s’a terminat acest pelerinagiu, 
,pus în scenă de oposițiă și despre care 
s’a vorbit așa de mult în timpul din urmă.

U— u.

Reuniunea învățătorilor aradam.
A apărut în broșură separată și se 

vinde cu prețul de 20 or.: „Protocolul a- 
dunărei generale a șâsea a Reuniunei învăță
torilor români gr. or. din Diecesa Aradului, 
districtul dm drepta Mureșului, ținută în 
Arad la 9 Aprilie n. 1896u. Editura Reu- 
.niunei.

Cetind acest protocol, ne-am convins 

cu bucuriă, că Reuniunea face progrese 
din an în an mai îmbuourătore. La adu
narea din 9 Aprilie au luat parte 140 de 
membri. Adunarea a fost deschisă de d-l 
președinte Teodor Ceontea. A. asistat și 
Prea Sânția Sa părintele episcop loan 
Mețianu, care fiind bineventat de părintele 
protosincel Aug. Hamsea, a răspuns printr’o 
cuvântare, în oaie arătă, între altele, cu 
date statistice starea periclitată a esistenței 
școlelor confesionale și procedura greșită 
a aeelor învățători, oarl pentru vindecarea 
unor greșeli neînsămnate reourg la foruri 
străine și provocă amestecul acelora în 
afaoerile ndstre școlare, periclitând astfel 
esistența școlei confesională.

Cu ooasiunea acestei adunări s’au pro
clamat ca membri noi: Irina Lele, învăță- 
tore în Chitiohaz, Ioaua Nasticiu, învăță- 
tore în Agriș; D. Boeriu înv. în Nădab, 
Z. Leu, înv. în Cermeiu, G. Ferician, înv. 
în Tauț; D. Voniga, înv. în Șiria, Em. 
Leucuță, înv. în Arpateu; Aurelia Cioră, 
învățatore în Nădab; iSidonia Plașs, învă- 
țătore în Curtachar; V. Iliș înv. în Cu
vin și G. Bujigan, înv. în Șeitin, er d-l 
Sever Bocșan, proprietar în Carticiu, fu 
proclamat ca membru ajutător.

Membrul loan Vancu a cetit diserta- 
țiunea „Școla confesională și puterea ei ca 
factor suprem al culturei" ; membrul N. 
Stef ceti disertaținnea: „îmbunătățirea stă
rii materiali a învățătorilor" ; membrul 
S. Giurcone ceti disertațiunea „Despre so
cietățile de împrumut în genere și despre 
o asociațiune poporală în specie". Din 
aoâstă interesantă disertațiune vom repro
duce și noi o parte, mai ales fiind-că co
mitetului central ’i e’a dat însărcinarea, 
de-a îngriji să se pună și în praxă ideile 
esprimate în ea. O altă disertațiune a d-lui 
I. Micoroiu, din causa timpului înaintat, 
nu s’a put ceti, der s’a alăturat la protocol 
împreună cu celelalte disertațiunl, fiind 
tote interesante și bine luorate.

Reuniunea are 248 membri ordinari; 
averea s’a sporit în cursul anului cu 202 
fl. 12 cr. în total ea constă din vre-o 
1400 fl.

Espirând mandantul comitetului, a- 
dunarea îi esprimă mulțămită pentru acti
vitate și s’a ales un nou comitet, reaie- 
gându-se ca președinte d-l T. Ceontea, 
vice-preș.: Dr. P. Pipoș; notar I: N. Stef; 
notar II: Jos. Moldovan; cassar: Val. 
Magdu; biblioteoar: I. Vanou; oontrolor:
R. Teucean. Membri: Aug. Boțog, R. Bor- 
toș, I. Grofșorean, Al. Doboș, Pr. Giu- 
vulescu, N. Boșcaifi. P. Vancu, I. Roman,
S. Giurcone, D. Medrea, M. Vidu, și Fl 
Cioră.

Gorwocare»
Adunarea generală ordinară a des

părțământului V (Săliște) al „Asociațiunei 
transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului român" se va țină în anul 
acesta Sâmbătă la 1 August st. n. — în
ceputul la 10 6re înainte de amâdl — în 
biserica gr. or. din Gura rîului, pe lângă 
următorul:

Progam 1) Deschiderea adunării din 
partea directorului. 2) Apelul nominal. 3) 
Raportul comitetului și al oassarului, îm
preună ou propunerile și proiectul pentru 
buget pe anul viitor. 4) Alegerea unei oo- 
misiunl pentru însoierea de membri noi, 
pentru înoassarea tacselor dela membri 
vechi și pentru censurarea obieotelor de 
sub 3. 5) Despre lues și risipă, prelegere 
poporală de Romul Sirnu. 6) Despre însem
nătatea meseriilor, de Dumitru Lăpădat. 7) 
Despre înființarea unei economii de model în 
Mărginimea Sibiiului, de loan Chirca. 8) Ra
portul oomisîunei de sub 4. 9) Alegerea a 
2 representanțl pentru adunarea generală 
a Asociațiunei din acest an. 10) înființarea 
unei biblioteol poporale. 11) împărțirea oe
lor 2 premii de câte un galbin la 2 femei, 
cari se vor fi destins în oestiuuea grădini
lor de legume. 12) Eventuale. 13) Abcfi- 
oerea directorului, deja strămutat în raio
nul altui despărțământ.

La aoâstă adunare se învită onorații 
membri ai Asociațiunei de pe teritoriul 
acestui despărțământ, toți Românii iubitori 

de înaintarea Asociațiunei și doritori de 
progresul nostru în genere.

Din ședința despărțământului, ținută 
în Săliște la 29 Iunie 1896
Dr. Li viu de Lemeny, Romul Siniu, 

direotor. aotuar.

SOIRI ULTIME.
Viena, 6 Iulie. Partidul catolic 

desfășură pretutindeni în Austria o 
agitațiune energică. Actualmente se 
ține un congres catolic în Lemberg, 
la cari i-au parte mai mulți demni
tari clericali, diferiți membri ai par
tidului național polonez, precum și 
mulți Ruteni. Se discută măsurile 
necesari spre a împiedeca agitațiu
nea radicalilor și anteclericalilor în 
Galiția.

Viena, 6 Iulie. La 26 August se 
aștăptă sosirea Țarului și a Țarinei 
în Viena. Programul detailat al pri- 
mirei nu s’a fixat încă, der se scie, 
că vor avea loc două dineuri unul 
în Schonbrunn și altul în Viena.

Atena, 6 Iulie. Consulul grecesc 
în Canea a trimis 15 notabili în di
ferite districe din Creta cu instruc
țiunea d’a liniști populațiunea și a 
îndupleca pe representanțl a veni la 
Canea și a participa la adunarea 
generală națională convocată de noul 
guvernor Georgi Pascha.

Roma, 6 Iulie. Situațiunea poli
tică e atât de critică, încât căderea 
ministerului e probabilă. Intre Rudini 
și Ricotti au avut loc seriose dife
rențe din causa discursului ținut de 
curend in parlament de eătră Rudini. 
In contra proiectului militar adus de 
Ricotti e și regele Italiei. Acjl se 
ține o întrunire a miniștrilor, în care 
se va decide de aceste cestiuni.

Petersburg, 6 Iulie. Ministrul de 
interne a permis, pănă la decretarea 
unui nou ordin, Israeliților străini 
fără, deosebire de profesiune libera 
intrare în teritoriul rusesc. Paspor- 
turile călătorilor trebue să fia visate 
de consulul rusesc după autorisare 
din partea ministrului de interne.

Viena, 6 Iulie. In ultima ședință 
a Landtagului din Austria de jos 
s’a propus de cătră Gregorig esclu- 
darea Ovreilor dela alegeri atât ac
tive, cât și pasive. Foile „liberale" 
se întrec în invective la, adresa anti- 
semiților cu acestă ocasiune. „N. Fr. 
Presse" consacră un articol de fond 
dând o importanță esagerată acestei 
împrejurări.

Producțium și petreceri.
Inteligința română din jurul Uifalău- 

lui săsesc (oomit. S.-Dobâca) învită la pe
trecerea de vară, ce se va arsngia Dumi- 
neoă în 19 Iulie n. c. în Lecliința săsăscă, 
în otelul opidan. Venitul ourat e destinat 
în favorul bisericei române gr. cat. din Ui- 
faleu. Intrarea de personă 1 fl., în familiă 
80 cr. Inoeputul la 6 ore n, m. Suprasol- 
virile și ofertele marinimose se vor chita 
pe oale euristică.

*
Tinerimea română sălăgână-ohiorauă, 

învită la petreoerea de vară, oe-o va aran- 
gia ou ocssiunea adunărilor generale al 
Despărțământului Asooiațiunei și al Reu- 
niunei femeilor rom. eălăgane, la 2 August 
n. c. în Someș-Odorheifl. Venitul ourat e 
destinat pentru Reuniunea femeilor rom. 
sălăgene și pentru biserica gr. cat. rom. 
din Someș-Odorheiâ. Intrarea: 1 fl. de per- 
sonă. Suprasolvirile se vor chita pe oale 
diaristică. Inoeputul la 8 6re sâra.

On. ospețl sunt rugați ca, pentru ușu
rarea încuartirărei să binevoâsoă a se insi
nua oel puțin ou două cjil« înainte la d-l 
Gabriel Cherebețiu (p. u. Zsibo) protopop 
local, asemenea aceia, oarl ar dori a parti
cipa la bauchet, să se insinueze pănă la 
11 ore în diua adunărei, oa să se potă 
evita confusiuuile eventuale.

In favorul aoelor domni, oarl vor fi 
insinuați anterior, și vor călători cu trenul 
la gara din Jibou le vor sta la disposițiune 
trăsuri gratuite.

Comitetul arangiator.

NECROLOG. Emilia Meșotă născ. 1. 
Petric, în urma unor suferințe grele și în
delungate, provădută ou Sf. Taine, și-a 
dat nobilul său suflet în mânile Creatoru
lui Dumineoă 5 Iulie n. la drele 1 din 
nopte, în etate de 27 ani, și al 9-lea an 
al fericitei sale căsătorii, lăsând în adânc 
doliu pe neoonsolabilul său soț, fiii, sâoră, 
unchiu, mătușe și cumnațl. Rămășițele pă- 
mântescl ale scumpei defunote se vor a- 
ședa spre eternă odihnă în cimiterul Sf. 
Treimi de pe Tocile, Marți în 7 Iulie st. 
n. la 2 ore după amâcjl. (Ciocrac 3.) Despre 
acestă irreparabilă perdere se încunosciin- 
țâză tote rudeniile, amicii și cunoscuțfi 
răposatei.

Brașov, 6 Iulie st. n, 1896
Fiă-i țărâna ușdră și memoria bine

cuvântată !
Vasilie Meșotă, ca soț; Vasilie, loan, 

Alexandru, oa fii; loan si Alexandru Pe- 
trio, oa frați: Domețiu Dogariu, George 
Nan, Nioolae Petrio, ca unchi; Petru Gă- 
mulea, oa cumnat; Iuliana Dogariu, Maria 
Stăniioi, Aua Nan, ca mătușl; Maria Gă- 
mulea cumnată.

Tututor aoelor amiol și ounoscuțî, 
cari din incidentul trecerei din vieță a iu
bitului meu tată Nicolae Străvoiu au bine
voit a-ml esprima condolența domnialor 
precum și numărosului public din localitate, 
care a binevoit a da tatălui meu ultimul 
onor, petrecându-1 la mormânt, vin a-le es
prima pe acestă cale sincera mea mulță
mită.

In speoial rog a primi respeotuosa 
mea multămită : Onorata Eforiă a scdlelor 
centrale române din loo, onoratele Direc
țiuni școlare și on. corp profesoral, apoi 
oorul reuniune! române de cântări și con
ducătorul său d-l prof. Panteleimon Dima, 
domnii și domnule, precum și on. oorpo- 
rațiunl, cari în special au contribuit la mă
rirea tristei festivități.

DmîRSL
Numeriil stelelor. Astronomii mo

derni nu vor nici de cum să se împace ou 
proverbul vechili, oă nimeni nu pote nu
măra stelele de pe cer. Ei în anul 1887 au 
ținut un congres, în oare au hotărît să 
fotografeze bolta oerâsoă și astfel să con
state numărul stelelor. După cum sorie 
„Scientifio American", astronomii pănă 
acuma au făcut 159 de tablouri, dințre 
oarl unele cuprind numai câte 12 stele, 
er altele câte 1500 de stele. Astronomii 
susțin, că întreg catalogul, oe-1 vor com
pune, va oonțiuâ ca la 3 milione de stele, 
întrebarea este, că ore între aceste 3 mi
lione de stele, oarl oompun catalogul lor, 
vor fi ore înșirate tâte corpurile cerescl?

0 corabia istorică. Anglia păstrâză 
cu cea mai mare sfințenia oorabia „Vic
tory", pe bordul oăreia a cădut amiralul 
Nelson în lupta maritimă dela Trafolgar. 
O altă corabiă istorică comandată., tot de 
Nelson a fost cumpărată de un particular 
cu suma de 350,000 fr. In loc să-o distingă 
cum fusese vorba la înoeput, și să-o în
trebuințeze pentru alte scopuri lemnăria, 
mașinăriile, omul a mai cheltuit 150,000 
fr. și a restaurat’o. Dânsul a început acum 
să plimbe suvenirul aoesta istorio din port 
în port și să-l arate lumei, pentru bani. 
Corabia a plecat din Plymouth și a ajuns 
la Londra. Aol a fost visitată de multă 
lume. Fi-ă oare visitator plătea 25 cr. 
Din Londra corabia „Fulmen® — așa se 
numesce va visita porturile principale ale 
Angliei și ale altor state maritime eu
ropene.

Proprietar: Dr>« Aurel Hflurețianu.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 6 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.70
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.40
linpr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 124.—
laapr. căii. fer. ung. în argint 4t/2% 101.15
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . • 97.40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii . ... . 150,50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50 
Renta de hârtie austr..........................101.45
Renta de argint austr..........................101.55
Renta de auf austr...............................123.15
Losurî din 1860........................... 145.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 959.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 376.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 349.50
NapoleondorI.................................. 9-51
Mărci imperiale germane . . . 58.72y2
London vista........................  119.80
Paris vista.................................. 47.60
Rente de corone austr. 4%. . . 101.20
Note italiene. ....... 44.50

Cursul pieței Brașov.

Din 7 Iulie 1896.
Bancnote rom. Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.48 Vend. 9.53

Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusesc! Cump. 126.50 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.60 Vend. —
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 321-1896, 
a. f. c. se. d.

Concurs
Ia post <le invcțătoriu.
Prin acesta se escrie concurs la 

postul de învețătoriu devenit vacant 
la șcbla iundațională elementară po
porală de băieți din Năseud.

învățătorul diplomat mai întâiu 
în timp de 3 ani se aplică provi- 
soriu cu plata anuală de 400 fl., 
pentru inventatoriu, și decă în acest 
timp a corespuns pe deplin chiămă- 
rei sale se pote face definitiv cu plata 
anuală de 500 fi., cu adaus de plată 
de 50 fi., drept de pensiune adausuri 
decenale și cuartir în natură.

Dela învățătorul ce se va alege 
se cere ca se fiă cive a statului un
gar, se posedă periect limba română 
ca limbă de propunere atât în scriere 
cât și în vorbire.

Postul e de a se ocupa cu 1 Sep- 
temvre 1896.

învățătorii cualificați, cari do
resc a concurge au să-și înainteze 
cererile instruate în regulă cu docu
mente despre etatea, religiunea, sta
rea familiară, referințe de servițiu 
militar, studiile absolvate, cualifica- 
țiunea recerută, cunoscințele de limbi 
și eventual despre servițiul de pănă 
acum, la subscrisa comisiune admi- 
nistratdre pănă în 15 Iuliu st. n. a. c.

Din ședința comisiunei adminis- 
tratdre de fondurile centrale școlas- 
tice și de stipendia din districtul 
Năseudului, ținută în

Năsăud la 13 Mai 1896.
Președinte: Secretariu:

Dr. loan Pop m. p. Nestor Simon m. p.

Amncîim
(inserțiuni și reclame)

Sunfu a se adresa subscrisei 
adsninistratiuna. In cașul pu- 
blicârâi unui anunciu mai muH 

de odată se face scădemenf, 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de multe»or9.

Administr. „Gazeta Trans“.

Vendare prin licitațiune.
Epitropia bisericei Sfc. Nicolae 

din loc va vinile prin licitațiune 
publică 3 locuri de arătură 
de pe hotarul Grhimbav Nr. 
top. 4968, 5730, 5731, 5746 și 5747 
total 2 holde 1325 sting. □ (2'799 
Schătzjoche) cu venit curat catas- 
tral 5 fl. 66 cr.

Licitațiunea se va ținea în casa 
comunală din Ghimbav, Duminecă în 
30 Iunie (12 Iulie) a. c. la 31/2 ore p. m.

Contractul de vencjare se va în
chiria cu reserva aprobărei lui din 
partea Ven. Consist, archidiecesan.

Brașov, 21 Iunie 1896.
Epitropia parochială a bisericei Sf. 

Nicolae din Brașov (Seheiu.)

Sterie Stinglie.
1015,1 — 3 epitrop - econom.

W Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Mersul trezi ■ulx'îIox'
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I 3896
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