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,,Gazeta" iese în M-care iți, 
ABcnameDîe pentru Austro-Ungaria: 
Pe nu an 12 fi., ne șese lnni 

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

P81UU România si străinătate:
Pe un an 40 franol, po ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.
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poștale din întru și din afară 
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Cu duaul In oasă; Pe un au 
12 fl., po 6 luni 6 fi., po trei lnni 
3 fl. Un osemplar o cr. v. a. 
edu 16 bani. AtAt abonamen
tele cât și inserțânnile sunt 

a ae plăti înainte.
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Nou abonament
la

EA2ETA TBAHSimiISI
Cu 3 Sulie st. v.

se deseliitle nou abonament la 
ears invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Eppețul ffibonamientuBuiB
Pentru Austro-Ungaria:

pe nxi. sun. ................................ 112 fL.
pe șese lixziî ................................ S f-
pe trei Ivlxlî ............................... 3 fl..

Pentru România și străinătate:
pe ix». an. ...................... 40 frarrei
pe șese lia.m.1..................... 20 „
pe trei luni ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
gjGazetei Transilvaniei**.

Se bate erăși toba pentru mileniu.
A început sS scadă fârte tare 

numărul visitatorilor esposițiunei „mi
lenare11 din Pesta. Așa, cel puțin, 
raporteză foile de-acolo, adăugând, 

z că acesta aparițiune ar fi efectul se- 
sonului mort.

De este așa, ori nu, nu voim 
să cercetăm. Constatăm numai un 
lucru, ce nu se mai pote nega. Speran
țele umflate, ce și-le-au făcut șovi- 
niștii, nu se împlinesc. Lumea, și 
mai ales lumea streină, nu se îm- 
bul4esce nici de cum, ca să vadă 
exposiția ungurescă.

Nici despre acestă împrejurare 
nu voim se mai vorbim aici, ci ne 
mărginim a atrage atențiunea publi
cului român asupra celor mai nouă 
uneltiri ale administrației unguresc!, 
cari tind a acoperi lipsa cea mare de 
visitatorl, ce se observă de cât-va 
timp în exposiția milenară, prin 
aceea, că vor se ducă în masse ță
rani români de prin comitatele nâs- 
tre, cu dascălii și cu popii lor în 

frunte, la mirozeniile din Buda
pesta.

Din Ardeal, ca și din Banat, 
ni-se raporteză despre asemeni unel
tiri, ce le pun la cale fisolgăbireii 
ungurescl cu subalternii lor. Șefii 
comitatelor conduc firele, ascuncjen- 
du-se la spatele celor mai mititei.

Și este fbrte bătător la ochi, că 
pe când acești șefi administrativi 
vor se câștige poporul pentru pere- 
grinagiul la Mecca ungurâscă, pe 
atunci ei nu se sfîesc a ataca în 
modul cel mai grosolan și cutezător 
pe conducătorii lui firesc!, a-i ataca 
chiar și în plina adunare comita- 
tensă, cum s’a întâmplat nu de mult 
chiar cu ocasia „congregației fes
tive", ce-o ținură „patrioții" din 
Deva.

Seim, că în acâstă afacere a fă
cut în congregația dela finea lunei 
lui Iunie a. c. d-1 Fr. Hossu-Longin 
o bărbătâseă interpelațiă, luând la 
răspundere în special pe vice-șpa- 
nul, că a tolerat, ca fișpanul, ca re- 
presentant al guvernului, să vor- 
bescă în acea ședință de „fiii orbiți, 
și nemulțămitorl ai patriei, cari au 
înjurat și calumniat patria-mamă," 
fără a-i fi cerut lămuriri.

Este un sămn trist și nefavo
rabil pentru atitudinea Românilor 
în genere, că micii tirani unguri de 
prin comitate cuteză acum a-i sus- 
piționa, a-i insulta și amenința prin 
fîșpan și vice-șpan chiar și în ple
nul congregațiunilor comitatense.

Prin Banat ni-se împușcă omenii, 
prin congregațiuni ne insultă și ame
nință, ba ne vorbesc și de „ștreang". 
Unde o să ajungem, dăcă vom su
feri tâte acestea, fără a respinge cu 
tătă energia posibilă astfel de ata
curi nemernice?

Fiți pe pază, le 4i°em conațio
nalilor noștri, căci numai acel res
pect îl veți merita dela adversari, 
ce vi-1 dați voi înși-vă!

Dâr să trecem la vorba de mai 
înainte. Ni-se scrie din comitatul 

Hunedârei, ca și din părțile bănă
țene, că fisolgăbireii și primarii să
tesc! au primit ordin să cheme la 
ei pe preoții români de ambele con
fesiuni și să-i capaciteze a lua parte 
la mileniu, conducând masse de po
por la tămbălăul milenar.

Este dejositor modul acesta, de 
care se folosesc stăpânitorii unguri, 
ca să-ș! mai coregă numărul cel slab 
de visitatorl dela exposiția din Pesta. 
Der mai dejositor și mai trist ar fi 
pentru preoții noștri, dâcă ar lăsa 
să fîă înfricațl, seu amăgiți de sa
trapii comitatensl, ca să ducă popo
rul în cursă. Dâcă au numai cât de 
puțin simț pentru va4a lor preoțâscă 
și va4a lor națională, preoții noștri 
vor înțelege umilirea, ce li-se tace 
prin aceea, că sunt citați ca nisce 
panduri la fisolgăbirăi, ca să-și ia 
„poruncile" dela ei.

Nu mai este de lipsă, credem, 
se stăruim pentru a face să fim în
țeleși de fruntașii Românilor, căci 
n’are, decât să-și consulte fiă-care 
propriul său simț și propria sa con- 
sciință, ca să vadă și să scie, cum 
trebue să procedă în apărarea in
teresului și a va4ei naționale.

Visita monarchulul nostru la 
Curtea română.

Organul ministerului de esterne din 
Viena rFremdenblatt'1 se ocupă într’un ar
ticol de fond de visita, ce are de gând 
împăratul Francisc Iosif să-o facă la cur
tea română. Soirea o află îmbuourătore 
pentru-că acesta vieită dovedesce întărirea 
raporturilor amioale cu țâra vecină înflo- 
ritdre. Numita foiă aocentuăză apoi viăța 
de stat a României, ce e clădită pe base 
tart, politica ei conscie și hotărîtă, care 
se unesce ou politica de pace a Austro- 
Ungariei.

Tendința visitei o găsesce foia vienesăho- 
tărît paolnică și amicabilă, pentru - oă nu s’a 
schimbat dorința monarohiei, ca statele bal
canice să trăescă și să se desvolte în pace, 
Cumcă Român’a s’a alăturat deplin la tri

pla alianță, este în mare parte meritul stă
ruințelor contelui Goluohowski, care ca 
ambasador în Bucuresci a sciut să câștige 
deplina încredere a factorilor politici de 
acolo, care înoredere îșl află espresiunea 
și în politica esterioră a României. Ar fi 
de dorit să stăm în asemenea raporturi și 
cu Bulgaria și Serbia, cu tote că ar fi o 
greșelă a presupune, că noi ne-am perdut 
acolo influența. Nicl-odată, dice „Fremdeu- 
blatt", nu ne-am nisuit să domnim în Bal
cani, numai sinceră amiciția am avut pen
tru statele baloanice. Schimbarea dăr nu 
pote însemna mai mult, decât că acum 
numai stăm cu Bulgaria și Serbia în acea 
pretinie, ca mai nainte. Cu atât mai îm- 
bucurătore sunt raporturile nostre ou Ro
mânia, pe oarl acum le întăresce visita 
Monarohului nostru.

La cestiunea congruei.
i.

Libertatea e acel dar prețios al 
Creatorului, cu care l’a înfrumsețat 
pe om ca pe chipul său, punându-1 
stăpân peste tâte creaturile univer
sului ; libertatea e acea însușire a 
omului, care condusă de farul reli- 
giunei și al sciinței, încă și pănă e 
pe pământ poleiâză icâna omului 
Pan% ac0l grad sublim, încât îl 
ridică la demnitatea de-a fi minia
tura perfecțiunilor divine; libertatea 
în simțiri, cugete și fapte e acel 
minar dibaciu, care se scobâră în 
adâncul fodinei inimei omenescl și 
scâte la ivâlă clenodiile simțeminte- 
lor nobile omenescl, ca se înalțe la 
sbor ingeniul și — punând în lu
crare omnilaterală pe tote terenurile 
vieței sociale facultățileingeniului — 
produce resultate, înaintea cărora se 
plâcă cu adorațiune omenimea, ca 
înaintea fructelor seînteei dumne- 
4eesci.

Ea pune în lucrare facultățile 
spirituale și materiale ale omenimei 
și prin ajutorul sciinței și a labârei, 
globul universului l’a transformat

FOILETONUL „GAZ., TRANS."

Michail Kogălmceami
— Oratorul. —-

Când mânuesce oondeiul, ca și când 
vorbesce, Kogălniceanu este orator, adecă 
face raționamente limpezi si bine susținute, 
le esprimă în proposițiunl bine alcătuite și 
simetric întocmite, clădesce un întreg edi- 
fioiu de judeoățl, în care oea d’intâiii este 
urmată în mod natural de a doua, fără so- 
luțiune de continuitate, fără salturi violente; 
și când escaladăză prin o figură prea re
pede treptele unui raționament prea lung, 
o face însoțită de aoele mișcări sufietescl, 
cari mișcă și încântă pe oel ce-1 ascultă. 
Este adevărat, că la adică, oratorul nu in- 
venteză ca artistul un adevăr de o mare 
comprehensivitate, oă el trăesce și se mișcă 
în regiunile de mijloc ale simțului oomun 
și ale loourilor comune, că nu ajunge deo
dată la isvorul adevărului cu avântul și 
impetuositatea visiunii interne, care la ar
tist ține locul lucidității : că el nu inven- 
teză, ci se slujesce de adevărurile desco
perite practice, la trebuințe simțite de o 

mar» parte a publicului. Insă, pe de altă 
parte, el popularisăză acele adevăruri, și 
adesea cu un suooes, care întreoe pe al 
economistului și al filosofului politic; în- 
lesnesce pe omenii de rend să se înalțe cu 
câteva etaje mai sus și pare a mări inteli
gența neamului omenesc. Numai când au 
treout prin canalul oratorului, dogmele eco
nomiei politice pierd spinii lor și subtilele 
raționamente ale filosofilor de stat devin 
netecjl și ușore de priceput. Numai cu un 
orator masa deputaților și senatorilor pote 
înțelege abstracțiunile și deducațiunile teo
riei pure. In deosebi despre oratorii noș
tri se pote cjLe, că nu au desooperit nici 
un principiu de stat; cei mai buni din- 
tr’înșii au sprijinit cu talent și la timp 
oportun principiile și reformele aplicate 
mai înainte în țări străine.

Comparat cu oratorii noștri, Kogăl
niceanu are asupra lor netăgăduita supe
rioritate a unei limbi neafectate, a unei 
limbi așa cum o găsim în cărțile biseri- 
cescl și în chronice, modernizată prin in
troducerea unor termini venițrde-odată cu 
ideile nouă, și prin întorsături de frase 
măestrite, cari nu trecuseră nici prin min

tea lui Miron Costin nici a lui fân Nioul- 
cea. Din acest punct de vedere, discursul 
său de introducere la Istoria Românilor 
este de o frumuseță așa de mișcătdre, în
cât nimeni nu-1 va ceti fără să-l admire. 
Pe lângă limbă, el are avantajul de a po
seda cunoscințe de istoria națională mai 
întinse, mai adânci și mai solide decât or
oare din bărbații noștri de stat; ăr memo
ria lui este un arsenal inexhaustibil, din 
care el îșl scote argumentul trebuincios cu 
o siguranță ce nu dă greș niol-odată. In 
fine trebue să recundscem, ca în parlament, 
el a ocupat de regulă o posițiune privile
giată nu numai prin talentul și soiința sa, 
oi și prin decența formelor și urbanitatea 
espresiunilor, prin tactul său de a nu isbi 
ou violență susceptibilitățile tinerimii și ale 
adversarilor săi de valâre. Alțl oratori, as
cuțind fără nici o reservă argumentul ad 
hominem și înveninând răutatea expresiuni- 
lor, întăritară, ulcerară multe inimi, atin
seră multe susceptibilități, cari răspunseră 
cu arme otrăvite la arme otrăvite. Altul, 
luând pe adversarii săi peste picior seu în
trebuințând zeflemeaua de pe banca minis
terială, șl-a atras censurl meritate din partea 

vrăjmașilor săi, oarl îJ tractau drept om 
ușuratec seu un oap dogit. Kogălniceanu 
se mulțumi a-i trînti la pământ ou autori
tatea faptelor și a-i strînge in oleșoele ne- 
înduratei sale logici, fără să-și înfigă dinții 
în carnea lor. In duelurile parlamentare, el 
nu se vira prea tare în floreta adversaru
lui său, ca să nu fiă rănit, der tot de-odată 
nu se trăgea prea înapoi, ca să nu mărescă 
curajul vrăjmașilor.-

El scie să se folosesoă de inoonse- 
cuența omenilor și partidelor, punându-le 
în dileme nedestruotibile. El nu arată a- 
crimouia argumentului personal, juxta-pu- 
nerea ideilo» trecute cu cele presente, de
cât față cu personele marcante și sub o 
formă care denotă mai mult puterea sa de 
a raționa de cât veninul patimilor sale 
răscolite pănă în adînourile lor. Pe altă 
parte, el scie să-și păstreze o reservă de 
arme pentru replică, dăcă adversarul său 
va da duelului parlamentar oaracterul unei 
lupte de sălbatici. Natura i-a aoordat în
treg» stofă din care se fac oratorii mari: 
vioiciunea imaginației și impetuositatea a- 
vântului, îndrăznela atacului, siguranța pri
virii bărbatului de stat, care vede bine și 
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dintr’o selbăteciă într’un paradis, 
pentru-că ea își esercieză activitatea 
sa nu numai pe suprafața, ci și în 
sînul pământului și în adâncul mă- 
rei, ba se înalță pe aripile sciinței 
în regiunile firmamentului.

Ea e isvorul esistenței individu
lui, a familiei, a neamurilor și a în- 
tregei omenim!; ea a întemeiat 
religiunea, a arondat omenimea în 
remnuri, națiuni și staturi; ea dă 
sbor sciinței, industriei și arților, și 
le duce la nivelul perfecțiunei. Pe
nelul ei a scris istoria omenimei, 
arma ei puternică a pus în lucrare 
sabia popbrelor și pe cele netreb
nice și despoiate de putere vitală 
le-a stere de pe fața pământului, 
seu le-a contopit în altele, er celor 
cari au sciut’o prețui și și-au versat 
sângele pentru isbânda și gloria ei, 
li-a eternisat numele nu numai în 
paginile istoriei, ci și pe rotogolul 
pământului, și a format dintr’ânsele 
concertul popbrelor Europei civili- 
sate.

Scump tesaur e libertatea; pen
tru aceea, precum indivicfii singu
ratici, așa și corporațiunile și popo- 
rele conscii de demnitatea lor au 
pus și pun mai mare pond pe liber
tate, decât pe viâță și sunt gata a 
sacrifica averea și vieța pentru sal
varea ei, de cum-va o posed, și pen
tru rescumpărarea ei, decum-va au 
pierdut’o. In schimbul libertății nu 
a aflat omenimea nici o recompensă 
echivalentă, ea n’are preț pe pă
mânt; pentru aceea nici indivicji, 
nici corporațium, nici popbre nu șî-o 
cedeză de voiă bună, ci numai silite 
și oprimate de forța brutală, sciind 
bine, că numai pănă atunci strălu- 
cesce pe fruntea individului, a cor- 
porațiunei și a poporelor diamantul 
demnității, pănă când pbte se useze 
de darul divin al libertății. Precum 
individul, așa și corporațiunea și 
națiunea despoiată de libertate e 
moralicesce mbrtă, deore-ce nu e în 
stare de-a esercita activitatea, ce 
duce la prosperare și la ajungerea 
scopului destinat de cătră Creator 
individului, corporațiunei și nea
mului.

Dintre tote corporațiunile ome
nesc], biserica și clerul a avut și are 
și ac|i misiunea cea mai sublimă, pen
tru ei este încredințat opul divin în
ceput de cătră Mântuitorul lumei, 
adecă continuarea muncei regenă- 
rărei nemului omenesc prin credință, 
sciință, labbre și sacrificiu.

Clerul bisericei ndstre greco- 
catolice române a fost consciu de 
acâstă grea, der sublimă misiune, și 

pentru aceea to.t-deuna în decursul 
desastruosului seu trecut secular și-a 
împlinit’o cu consciențiositate și re- 
signațiune pănă la martiriu; așa, ca 
istoria trecutului neamului românesc 
e scrisă cu penelul'incins în inimile 
de martiriu ale archireilor și ale cle
rului român; el a lucratîntot-deuna 
cu 2el pentru ștergerea lacrimelor 
de pe lața națiunei române, brăz
dată prin furtunile seculare; a pur
tat în sînul sâu doririle și durerile 
neamului, din al căruia sîn s'a înăl
țat la trâpta sântului altar, a stră
lucit în fruntea neamului și a bise
ricei ca nisce tari conducetorî, pe 
cari nici viforele turbate ale se- 
seculilor n’au fost în stare de a-i 
stinge și, uniți în cugete, simțiri și 
fapte, au dat espresiune aspirațiu- 
nilor și pretensiunilor juste ale po
porului român și — prin memoranda 
sigilate nu numai cu iscălitura lor, 
ci și cu suspinele sufletelor resolute 
pănă la martiriu — le-a depus la 
treptele gloriosului Tron și au fost 
gata archirei români a-șî depune 
insigniile archieresci de pe pieptu
rile lor aprinse de focul iubirei de 
nem și undulătore de dorul fericirei 
aceleia, decât se recedă dela propu
sul și datorința sântă, de-a lucra pen
tru ușurarea sorții neamului lor.

Clerul român a fost consciu de 
misiunea sa sublimă, de-a fi condu
cătorul natural al neamului româ
nesc, fiind că biserica și neamul ro
mânesc au aceeași basă; când se 
clătină basa uneia se sguduia și a 
celuilalt și basa ambelor e6te: cre
dința strămoșescă, ritul, limba, da- 
tineie, virtuțile străbune și numele, 
ce l’am erecjit dela străbunii glo
rioși, cari când ni ar apune, ar apune 
de-odată și biserica și neamul.

Și bre când și-a ridicat glasul 
său apostolic-păstoresc clerul nostru, 
cu Iluștrii săi Archierei în frunte, 
așa cât răsuna peste tbte păturele 
corpului mare al neamului românesc, 
pănă la coliba scundă a țăranului, 
pe al căruia trup, inimă și suflet 
turăiau lauțurile sclăviei vecurilor?!! 
— Atunci, când pe orisonul neamu
lui și al bisericei noii grei se ridi
cau, prevestitori de furtune, ce ame
nințau cu sguduire temeliile cimen
tate cu lacrimi și suspine ale bise
ricei și națiunei.

Și bre când a fost în așa mă
sură, ca în timpul de față, întreg 
orisonul bisericei și națiunei române 
acoperit cu norii evenimentelor preg
nante de urmări, dela cari se va 
dota un period mai marcant în is
toria bisericei și a nemului noătru 
și se va croi în mod nestrămutabil 

viitorul acelora? —Nici-odată. Prin 
urmare e timpul suprem, ca acum 
ori nici-odată clerul să premârgă cu 
farul înțelepciunei și din inima sa 
învăpăiată de focul iubirei de bise
rică și neam, să vibreze scînteile so
lidarității de acțiune, și ținută liberă 
de ori-ce interes privat, față de eve
nimentele epocali dintre cari unele 
s’au perândat, altele planeză asupra 
bisericei și neamului nostru.

Un preot român gr.-cat.

Un alter Cilibidaltepoleos. Un dis
tins bărbat politic sosit din BuourescI, spre 
a petrece câte-va (ȚI0 în Ardeal, ne comu
nică, că părintele Mangra s’a stabilit pro- 
visoriu în Bucurosul. D-sa ocupă o func
țiune literară canonică la Sântul Sinod.

In acesta a sa calitate D-sa având la 
îndemână tote oanonele din Kefalonia, Kar- 
taghena, Niltea, Kapadoltia și pe comenta
rii lor Cilibidaltepoleos, a scris și a împăr
țit gratuit o carte canonică, în care legiti- 
inAză Katherisirea fostului Metro polit-Pri- 
mat.

Nu suntem chinuiți a ne da judecata 
în materiă canonică, de aoeea lăsăm acesta 
sarcină celor în drept ca să forfece bro
șura călugărului Mangra, așa pr°cum se 
cuvine unui popă care-’șl vîră nasul unde 
nu-i fierbe ola.

De asemenea mai aflăm, ca Emigra
ții noștri, afară de A. Popovicifi, au ho- 
tărît ca la tomnă să sootă la Brașov un 
diar politic întitulat: „ Vechia Tribună*.  
Directorul politic visibil va fi părintele 
Mangra. âr Redactori invisibill vor fi dom
nii emigrați în Bucuresol, ounoscuțl sub 
numirea: „Vechii TribuniștI" „uti Slavici 
docet*.

In legătură cu acesta nouă „f6iă 
veohiău ar sta, se d'ce, și escursiunea 
ce a făcut’o cjilele aceste d-1 Mangra la 
Brașov.

— 2 (14) Iulie.

Uneltiri unguresc! printre Români. 
Avem scire, că prin mai multe comitate 
uneltele guvernului se svîrcolesc în tot 
chipul să ducă țărani români ia esposiția 
din Budapesta. Acesta se face atât în 
unele comitate ardelenesol, cât și în cele 
bănățene și ungurene. Din comuna bănă- 
țenă Rachitova ni-se scrie, că acolo sluj
bașii ungurescl au și înciripat o câtă de 
țărani români, pe cari vor să-i ducă la es- 
posițiă. — Asupra acestor uneltiri atragem 
cu tot dinadinsul atențiunea celor ohiămațl 
ai noștri, rugându-i să vegheze și să caute 
de timpuriu a lumina pe popor asupra 
scopurilor urmate de acești uneltitorl.

—o —
Un protopop al Tincei- Din Oradea- 

mare ni-se scrie cu data 1 (13) Iulie. Con- 

sistorul gr. or. român de aici a numit adl 
ca protopop al Tinoei cu 12 voturi pe Ni- 
colac Rocsiu, preot în Micherechiti.

—o—
In causa huiduirei lui Zsilinszky s’a 

trimis la Gyetva o comisiă din partea tri
bunalului și a procuraturei, cu scop să oer- 
oeteze lucrul. Comisia a fost însoțită de 
(jeoe gendarml. Un țăran a mărturisit, că 
cu ocasiunea huiduirei secretarului de stat 
Zsilinszky, mai mulțl țărani se îmbrăcaseră 
în haine femeescl. pentru a nu pută fi re- 
cunosouțl. Foile „liberale" presupun la 
sigur, că huiduirea a fost pusă la cale de 
anumițl corifei ai „partidei poporale", din 
care causă, oă somisia va scote la ivelă 
lucruri de mare sensațiă.

— o —
Otrăvit de nicotină. Tînărul de 18 

ani Bela Vainer din Neusohl, student jurist 
în Budapesta, s’a bolnăvit la începutul 
săptămânei treoute, așa că încă în aceeași 
di a trebuit să zacă în pat. In cjiua a doua 
’i-s’a umflat limba. Nu se soia ce are, der 
la urmă totuși s’a putut constata prin me
dici, că Vainer e otrăvit prin nicotină. Lu
crul adecă s’a întâmplat -așa, că ’i-se fă
cuse la limbă o mică beșicuță, oare la 
urmă a spart. După asta el a fumat o mioă 
„Virginia" și astfel s’a întâmplat învenina- 
rea. Nenorocitul este atjl atât de bolnav, 
încât nu mai e speranță de însănătoșare.

— o —
Victimele trăsnetului. Se rjioe că, Ți

ganul Petrea Muntean și amanta lui Ileana. 
Lingurar, cu care trăia în concubinat, erau 
cea mai frumosă păreohiă între tot! Țiganii 
din Petrila, îu com’tatul Hnnedorei. Cine 
scie ce le va fi trăsnit prin minte, destul 
că odată i-au pus păcatele să sa ducă și ei 
la notarul ca „să-i cunune11. I-a și „cunu
nat" notarul, căol el e dâră conducător 
de matricole, dâr bieții Țigani n’au avut 
folos de „binecuvântarea" lui. Mergând 
numai decât după aceea într’o câroiumă 
din apropiare, ca să-și serbeze „ospățul", 
un trăsnet s’a descărcat asupra cârciumei 
și miresa că(ju imediat mârtă. Celorlalți 
nu li-sau întâmplat nimic. — De-asemenea 
s’a descărcat în 3 1. c. un trăsnet în șura 
preotului catolic din Ciuc-St-Mihaitî, care 
a ars pănă la pământ eu tot ce era în ea.

—o—
Un Ungur de cinci „pițule". In ru

brica celor ce-șl maghiarisâză numele pen
tru oincl „pițule", f6ia oficială ungurescă 
de acjl aduce și pe un locuitor din Șișesol, 
domiciliat actualmente în Baia mare, oare 
din Ciocotișan Dumitru s’a făout Csiltosi 
Demet‘'r. — A lui să fiă!

—o —
„Pomul verde" este unul dintre oele- 

mai elegante oteluri în Brașov, având oea 
mai frumosă grădină, un pavilion de sticlă 
mare și frumos, mulțime de odăi elegante, 
mânoări și băuturi forte bune. Actualul 
posesor al otelului, d-1 Gr. Sorea, îșl dă

iute, care scie să deosebescă repede ce este 
fals îd ceva adevărat și ce este adevărat 
în ceva fals, promptitudinea ripostei, pre
cum și intrepiditatea veteranului în fața 
loviturilor dușmanului. Ca un strateg mare, 
el cunosce totă întinderea câmpului de 
luptă și însemnătatea posițiilor ce ocupă, 
și de aceea trage folos din tote greșelile 
adversarului și câștigă isbînda mai mult 
prin dispunerea puterilor sale deoât prin 
vitejia soldaților, oarl îl urmeză, și oarl de 
multe ori nu sunt chiar din tabăra sa. In 
faptă, nu a fost general mai izolat decât 
Kogălniceanu. Căpitan și soldat todeodată, 
el e în stare să înoâpă lupta pe socotela 
și cu puterile sale proprii, să dea numerose 
asalturi unul după altul, fără ca puterile 
sale să slăbâscă seu curajul său să șovăia- 
scă. Asaltat de întreruptorl, el nu’șl pierde 
presența de spirit; ci profită de un mo
ment, de un fapt oe-i ies înainte și pe 
care soie să le pună în legătură cu altele 
înregistrate și clasificate în credinoiâsa lui 
memoriă, pentru oa să facă dintr’însul o 
armă, cu oare pune pe g6nă oâta ce-1 hăr- 
țuesce, ca o haită de câni pe un mistreț, 
care n’are decât "să ărate înfriooșații săi 

colți pentru ca să-i îngrozescă. Nimeni ca 
dânsul n’a soiut neamul, slujbele meritate 
și nemeritate, sinecurele, greșelile și mal- 
versațiunile, contradicțiile și apostasiile po
litice ale contimporanilor săi. Cu un ase
menea arsenal și cu dibăcia lui de a-1 
mânui la vreme de nevoie, fiecine înțe
legea ce vrăjmaș de spaimă putea să gă- 
sâscă în Kogălniceanu, cu tote că nioi el 
nu prea avea multe părț' invulnerabile. 
Dâr aoest atlet al arenei parlamentare, 
acest rege al politicei, avea un adversar, 
de care se temea mai presus de toți său 
mai bine de oare în adevăr se temea. A- 
cesta era Barbu Katargiu. Leul se temea 
și el de cineva: acela era un om.

(„£p. Lit.*')  Angel Demetriescu.

0 Biblia a Negrilor.□

Cum Oranyan ajunse regele Pământului.
Alo, o! Alo, o 1 Acesta-i istoria vâstră. 

(Urmare).

Mai ’nainte d’a să despărți pentru ca 
să-și urmeze fiă-care destinul, cei șepte 
principi hotărîră să-și împartă între dânșii 

comorile și merindele pe cari li-le dăduse 
A-Tot-Puternioul.

Cei șese mai mari luară banii, măr
găritarele, stofele și tot ce li-se păru lor pre
țios sâu bun de mâncare. Lăsară celui mai 
mic pachetul de stofă negră și cei două- 
decl și unul de drugi de fier.

Oranyan se plâuse de împărțirea 
acesta. Ceilalți prinți rîseră de el. Ora
nyan, fiind cel mai mic, trebui să tacă. 
Era multă întristare în inima lui. Nu mai 
avea curaj. Ii veni să plângă oând tova
rășii lui, bucuroși oă-1 despoiaseră, îl pără
siră și plecară oântând, ca să exploreze 
ramurile palmierului.

După ce rămase singur, voi se vadă 
ce era în pachetul înfășurat în stofă ne
gră. II desfăcu. Insă se întristă și mui 
mult când vădu numai o grămadă de ma
teriă neagră, pe care nu o cunosoea, și 
care nu era bună de mânoat.

— Frumos dar! murmura el, și mâ
nios scutura stofa. Materia neagră pica în 
apă. Și atunci se făcu o minune. Materia 
negră nu se pierdu în apă. Se făcu un fel 
de munte, care crescea afară din apă. 

Găina, pe care o luase un prinț, cum vădii 
muntele acesta sburâ și se puse pe el. Cum 
se vădu pe munte începu să pigulescă și 
să arunce cu pioiorele și cu pliscul mate
ria aoâsta negră, care se risipi departe.

. Și muntele se lăți, și luă locul apei. 
Și așa se năsoii Pământul, după voința 
A-Tot-Puternicului.

OraDyan se bucura. Strînse în bucata 
de stofă drugii de fier și se grăbi să se 
cobâre pe domeniul astfel produs de ma
teria negră, pe care nu voise s’o ia în 
seină la început. Și el luâ în stăpânire 
Pământul.

Ceilalți șese prinți văjuseră minunea 
acesta.

Se dădură jos din palmier. Găsiră 
numai deoât, că pământul era bun de căl
cat în pioiâre. Găsiră îndată oă Pământul 
îi va hrăni, piseră îndată oă Pământul 
era făout pentru om.

Și voiră să-l ia dela Oranyan, cum îi 
mai luaseră odată, în palmier, partea lui 
de bani, partea lui de mărgăritare, partea 
lui de stofe, partea lui de hrană. Insă nu 
erau dânșii cei mai tari. Oând voiră să
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totă silința pentru a câștiga mulțămirea 
bspeților și a susțină buna reputațiune a 
acestui elegant otel. Joia și Dumineca con- 
oertâză musica orășenâscă. Avis ospeților, 
■earl vin la Brașov!

Fiascul politicei de colonisare în 
Câmpia.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Din CâmpiA, 12 Iulie n. 1896.
Știm. D-le Redactor!

După ce guvernul Unguresc a aflat 
de bine să semene coloniști maghiari și 
-printre noi, Românii din Câmpie, ca să nu 
putem 4'ce, că suntem numai Români cu- 
xațl pe aici; încă în 1894 statul a înoeput 
a edifica pe marele domeniu dela Șermaș 
case pentru coloniști, când ni-au și sosit 
vre-o 106 familii. De-atunol încâce statul 
lucră cu mari jertfe la construirea de nouă 
case pentru alțl coloniști din castelul vechi u 

■s’a construit „Ovoda“, (asii de copii), în a 
căreia apropiere s’a edifîoat șcâlă ungurâsoă 
și două locuințe pentru învățători, er pen
tru coloniști mai trebue făcute în ăst an 
vre-o 10 — 12 case, apoi s’a isprăvit cu to
tul, afară de biserică și de casa paroohială.

Dintre coloniștii sosiți aici acum doi 
ani, vre-o 8 familii, parte au emigrat în Ame
rica, parte s'au tras de unde au venit, peste 
90 de case sunt gole, er cele locuite încă se 
vor goli în curând, după cum voiu arăta 
mai la vale.

Nu de mult ooloniștii unguri au tri
mis o deputațiune la Pesta, cu rugarea, că 
său să le mai ierte din prețul moșiilor cum
părate, seu să Ii-se lungâscă terminul plă- 
tirei dela 30 la 60 ani. Guvernul în urma 
acâsta a și trimis un secretar la fața locu
lui, care sosi la Șermaș în 6 Iulie n. c. 
Acesta, vădend. cum lucră coloniștii pămen- 
•tul, i-a mustrat îndemnându-i să ia esemplu 
dela „Valahl“, cari mai bine sciu purta eco
nomia, ca ei. Luâ protocol cu fiă-care se
parat, der „viclenii14 coloniști fiind consoii, 
că plângerile lor sunt nefundate, s’au re
voltat între dânșii, înjurând „az atya ur- 
istenit.“, după cum sciu ei; unii s’au învoit 
să subscrie protooolul, alții nu; s’a născut 
între ei o uârtă din cele mai mari; înjurând 
chiar și pe secretarul; apoi începură a strige, 
că lor prefectul Konya Andras nu le tre
bue să le mei poruncâscă, ori ei, ori el tre
bue să mârgă din Șermaș.

Secretarul văcjendu-se în pericul, le 
spuse cu buna, că guvernul e aplicat a-le 
prolungi terminul de plata la 50 de ani-, însă 
ei mai tare strigau, că nu primesc, îșl dau 
cu toții abdicerea, ceea ce s’a și luat la pro
tocol. In 8 spre 9 1. c. totă noptea secre
tarul n’a închis ochii, precum nici prefeo- 
tul domeniului statului Konya Andrâs, că
ruia îi strigau coloniștii, că s’a făcut, „Va
lah și că ține cu Valahii“. Dimid^ta apoi 
secretarul și-a văcjut de drum. De-atuncI 

gonescă pe Oranyao, putu și acesta să 
rîdă de amenințările și de tînguirile prin
ților. El avea arme. Cei două-tjecl și unul 
de drugi de fier, după voința protectors a 
A-Tot-Puternicului Olodumar, se prefăou- 
seră în sulițe, în săgeți, topdre, și în mâna 
drâptă el ținea o sabiă lungă mai tăiosă 
decât cel mai bun briciu din Ilorin.

Lui nu’i mai era frică. Aoum era el 
mai tare, și putea să’șl impue voința ace
lora cari, odinidră, îl apăsaseră și’l des- 
poiaseră.

El le vorbi așa: Nu aveți dreptul să 
■reclamați. Faceți rău. că vă plângeți. Pă
mântul acesta nu este al vostru. Este nu
mai al meu. Acolo sus, când eram în pal
mier, când m’ațl jefuit, nu mi-ațl lăsat de
cât pământul acesta și fierul acesta. Pă
mântul a crescut, s’a întins, der a orescut 
și fierul, cu care am să pot să’l apăr. Am 

■ să vă omor pe toți.
Și se repezi asupra lor cu sabia în 

sus. Cei șese prinți strigară să’i ierte. Că- 
flură cu oapul la pământ. Se tîrîră rugân- 
du-se la piciorele lui Oranyan.

Și fură umiliți în mândria lor. Se 

vechiul castel în tâtă noptea e străjuit, ca 
nu cumva bunii coloniști să-și arate iubirea 
cătră d-1 Kouya cu pietri și bolovani.

Astăcjl toți coloniștii se duc la târg 
la Sânt-Petru, ca să-și vândă vitele, oe le 
au, apoi după cum spun ei, când pleca co
costârcii și rendunelele, vor pleca și ei.

X.

Publicare de concurs.
Pănă la (jiu® de 15 August n. o. se 

esorie concurs pentru primirea în Interna
tul Vancean de fetițe din Blașiu. Condițiu- 
nile primirii sunt:

1. Pentru o elevă sunt de a se plăti 
pe un an scolastio 120 fl. solvibill în două 
seu cel mult patru rate anticipative, pe 
lângă aceea o taxă anuală de înscriere de 
3 fl. pentru elevele din olasele elementare 
și de 6 fl. pentru cele din clasele supe- 
ridre, apoi 1 fl. pe an pentru bae. Elevele, 
oarl vor învăța limba franoesă ori musica 
instrumentală, vor solvi separat unele taxe 
moderate.

2. Fiind-că elevele vor trebui să pârte 
vestminte uniforme, se va solvi 14—18 fl. 
după etatea fiă-oăreia. Uniforma acâsta, 
care se pregătesce în iuternat, constă din 
două șurțe în formă de rochiă, două pă
lării: una de iernă și alta de vară și din 
o toaletă.

3. La intrarea în Internat fiă-care elevă 
va trebui să fiă provăijută cu: 6 cămeși, 6 
camisone, 6 pantaloni, 1 fustă de iernă, 6 
șervete, 12 batiste, 6 păreohl de ciorapi, 2 
părechl de papuci, 1 perie de cap, 2 perii de 
încălțăminte, 1 plapomă, 2 peptenl, 1 saltea 
de lână, 2 perinl, 4 fețe de pat, 4 fețe de 
perină, 2 cuverte de pat din giulgiu alb, 
1 lavor de spălat și 6 ștergare. Obiec
tele acestea au se fiă marcate cu numele 
elevei.

Pentru suma numită fiă-car9 elevă va 
primi: 1) Intrucțiune în studiile prescrise 
pe clasele I —VI elementare și VII—VIII 
superiors, educațiune religioso-morală și 
deprinderi în conversațiuue maghiară și 
germană. 2) Locuință în etagiul institutului 
în sale mari, sănătose și lumindse, provă- 
dute ou mobilariul necesar. 3) Vipt întreg 
și anume: a) la dejun cafea cu lapte, b) 
la aniejl 3 feluri, Dumineca și în sărbători 
4, c) la oină două feluri. 4) Spălat, lumi
nat și încăldit. In fiă-care lună elevele vor 
lua câte-o bae. 5) Instrucțiune de fiert, 
spălat, călcatul cu ferul, coptul pânii, tors, 
țesut, curățit, grădinărit, croit, ducerea so- 
cotelelor economiei de casă, conservatul și 
așezatul legumelor și vietualelor peste iernă 
îngrășatul animalelor, prăsire și ținerea ga- 
lițelor. etc.

La cererile pentru primire e de a se 
alătura: estras do botez, testimoniu de 
pe clasa absolvată, atestat medical despre 
sănătatea elevei, atestat de vaccinare și re- 
vaociDare.

supuseră. Rugară pe Oranyan să le cedeze 
o parte din pământul lui ca să pâtă toți 
să trăâscă, să potă să rămâe prinți.

Oranyan avea inimă bună. Num si ea 
să ierte îșl aducea aminte de răul oe sufe
rise. AscuPâ rugăciunea fraților săi. Le 
dărui vieța și le dete și pământ. Le puse 
numai o condițiă: prnțti aceștia și pogo- 
rîtorii lor trebuiau să fiă totdeuna sub el 
și sub urmașii lui; în fiă-care an dânșii 
trebuiau să vie să se închine lui și se plă
tească dajdia în capitala lui, pentru ca să 
amintâscă, că numai de milă li-se dăduse 
și viâța și pământul*).

*) In amintirea acestei legende străinii, prin
tre complicațiile salutatului, pe care ’1 cere eti
cheta dela denșii în fața regelui din Oyo, trebue 
mai de multe-orl s6-șl acopere cu țerînă fruntea, 
capul, umerii, și se presare o mână de păment, 
pe când se târăsc la piciorele suveranului.

Etă cum Oranyan, creatul favorit al 
A-Tot-Puternicului ajunse rege peste Oyo 
și suveran peste totă țâră Yoruba, adecă 
peste tot pământul.

(Va urma.) I. S. Spartali.

Concursele sunt a se înainta Preave- 
neratului Consistoriu Metropolitan în Blașiu, 
alăturându-se la fiă-care o marcă de 20 or. 
pentru spedarea francată a resolutiunii. Dela 
cererea de primire nu sunt dispensate nici 
elevele, cari au mai fost în Internat.

Blașiu, 7 Iulie 1896.
Direcțiunea internatului de fetițe.

Dare de semă și mulțămită publică.
Năseud, 9 Iulie 1896.

Tinerimea română studiosă din Nă
seud prin comitetu-i arangiator îșl esprimă 
pe acâstă cale profunda sa mulțămită tu
turor acelora, cari au contribuit la suc
cesul material și moral al petrecerei cu 
joc arangiate în Năsăud la 4 Iulie n. c.

Cu acâstă ocasiune a incurs la. cassă 
suma de 86 fl. 60 cr. .'■'pesele avute fac 
70 fl. 17 cr. Venitul curat, în sumă de 16 
fl. 43 cr. sa predat direcțiunei gimnasiale 
din loc, ca o parte d’n el să se adaugă la 
fondul școlarilor morboșl dela gimnasiu, 
er cealaltă parte societățci de ajutorare 
„Vasilie Nașou“.

Cu suprasolviri marinimose au con
tribuit următorii d-nl: Emil Fetti 24 fl. 50 
or.; Vasilie Pop 2 fl. 90 or.; Estera Vâr- 
tic 1 fl. 60 cr.; Basiliu Petri 90 cr.; Petru 
Stefan 50 cr.; Dr. Filipan 90 cr.; Pom- 
peiîi Grigoriță 30 cr.; M. Fetti 30 or.: G. 
Miiiler 30 cr.; G. Man 10 or.; M. Ilieș 20 
cr. I. Șerban 30 cr.; I. Gere 30 or.; G. 
Pletos 10 cr.; I. Neșcuțiu 10 cr.— Fără 
a participa au solvit d-nii: Dr. Gr. Siiașl 
1 fl.; Gavrilă Seridon 1 fl. I. Ulrioh 1 fl.; 
Dr. Brecher 1 fl.; F. Miiiler 1 fl.

Pentru comitetul arangiator:
lit MălaiU, Valeriu Tanco

rigorsant în drept. stud. med.

Producțium și petreceri.
Tinerimea studiosă din Manor și jur 

învită la petrecerea de vară, ce-o va 
arangia Sâmbătă 1 August n. o. în lo
calitatea de gimnastică ridicată îu gră
dina școlei fundațioanle din Monor (oomit. 
Bistrița Năsăud). Venitul curat e destinat 
în favorul bisericei gr. cat. din loc. Comi
tetul arangiator: Sim. Tanco, preș. G. To- 
doran, oassarifl; Const. TitienI, secretar. 
Elia Cincea, oontrolor. Intrarea: de per- 
sonă 1 fl. în familie 80 cr. începutul la 3 
ore p. m. Ofertele marinimose se vor chita 
pe cale diaristioă. NB. Prea stimatele fa
milii sunt avisate la provisiunea propria.

*
Inteligența română din Șintereag și 

junimea academică din jur învită la Pe
trecerea de vară, ce se va arangia Dumi
necă, 19 Iulie n. c. în Șintereag (Somkerek) 
in folosul nou edificatei biserici. Pentru 
comitet: Pompeiu Făgărășan, Vas. Borgo- 
van, Bart. Sigarteu cassariu. Intrarea: de 
personă 80 cr. în familiă 60 cr. începutul 
la 7 ore sera. NB. Prea stimatele familii 
sunt avisate la provesiunea propriă. Supra- 
solvirile se cuiteză pe cale (jiaristică.

NECROLOG. Maria Hereșiu n. Ton- 
ciciu, soția diui loan Hereșiu din Arad, 
a răposat la 10 Iulie n. c. in al 31-lea an 
al etății și al 11-lea al căsătoriei. — Dum- 
necjeu s’o odihnâscă în pace!

SOIRI ULTIME.
Budapesta. 12 Iulie. Circulația 

trenurilor de lux înființate în inte
resul esposiției „milenare11 po dru
mul Viena-Budapesta. a fost suspen
dată din causa lipsei de pasageri. Nu
mărul pasagerilor în ultimele Bepte- 
mâni au fost abia de maximum 7 pe dl’

Vieiia, 13 Iulie. In clubul con
silierilor municipali s’a propus fun
darea unei bănci sub conducerea co
munală al cărei profit ar reveni cas- 
sei municipali.

Atena 13 Iulie. După cțiarur 
„ Osty “, reclamațiunile deputațilo- 
cretensl ar fi: Numirea unui guveri 
nor creștin cu aprobarea Greciei ș; 
sub garanția specială a puterilor; 
înființarea unei miliții din indigeni- 
limitarea trupelor turcesc! la fortu; 
rile Canea, Retbymno și Heracleion 1 
distribuirea funcțiunilor publice în 
proporțiune cu naționalitățile. Inde

pendența economică a Cretei și fie- 
sarea unui tribut anual de 10,000 
lire de plătit Porții; introducerea 
unui nou sistem de alegeri, care se 
asigure și minorităților a ave repre- 
sintanți; fundarea unei curți de ca
sația în Canea, chiămarea de străini 
pentru organisarea miliției și justi
ției. In fine garanția puteriloi’ în 
privința mănținerei acestei nouă si- 
tuațiuni.

Budapesta, 13 Iulie. Pentru par
ticiparea la întrunirea partidului ca
tolic în Ungaria s’au anunțat vre-o 
200 de societăți catolice. Episcopii 
Hornig din Vesprim și Dessew din 
Cianad încă au anunțat venirea lor. 
Se așteptă demonstrațiunl anti-li- 
berale.

BucurescI, 13 Iulie. Incurend ra
porturile diplomatice dintre Româ
nia și Grecia vor fi reluate în mod 
oficial. Guvernul grecesc a acreditat 
pe ministrul seu din Berlin, d-1 
Rhengabe, și pe lângă guvernul ro
mân, er ministrul român dela Bruc- 
sella, d-1 Bengescu, este permutat Ia 
Atena.

diverse.
Erori de tipar. Redactorii dau arti- 

oulii pentru diar, culegătorii îl culeg, co
rectorii fac corectura; în urmă mașina ti- 
păresce cjiarul, apoi se împătură, se paohe- 
tlză, se espedâză la tren și acesta împrăștie 
tot esemplar de esemplar în tâte părțile 
lumei. Mult timp consumă fiiarele și cu tote 
acestea nu este posibil a-le feri de erori 
și mai ales de erori de tipar. După două 
trei dile numai te pomenescl, că cutare 
domn îți cere socotâlă, că pentru ce ore 
în raportul despre cutare bal, al căruia 
arangier pote a fost chiar el, s’a tipărit 
cal în loc de bal și alte de acestea. Sinoer 
vorbind, diaristul nu dispune de-atâta timp, 
ca fiă-căruia să-i pâtă răspunde separat. 
De aceea fiă da-ajuns pentru toți cunos- 
eerea următorelor 10 puncte, cari pricinueso 
erorile de tipar. Anume, pentru oa d’arul 
să fiă scutit de erori se recere ca: 1) Re
dactorul să scrie mai coreot și mai legibil. 
2) Cestiunile delicate să le scria mai la în
țeles. 3) Culegătorul, la împărțirea textului 
cules, să arunce fiă-care literă în despărță
mântul seu. 4) Să oulâgă corect literile. 5) 
Literile culese să le așede bine. 6) Coreo- 
torul să cetesoă bine corectura. 7) Culegă
torul să facă bine corectura, însămuată de 
corector. 8) Revisorul să oetescă corect re- 
visia. 9) La tâte aceste să se dee timp des
tul, și, a 10)-a Să se aibă în vedere înoă 
vre-o duzină alte împrejurări.

Resboinl cel mai sângeros. Dintre răs- 
bâiele mai din urmă cel mai sângeros a fost 
răsboiul civil din Statele-Unite (America). 
In acest răsboiu dintre 2 milione 200,000 
soldați au căcjut în luptă 110,070, Bâu mai 
bine de 5%. Va să 4’că mulțl chiar 
și decât în răsboiul franco-teuton, în care 
au eăcjut numai 2°/0. In răsboiul amerioan 
într’o sigură ciocnire a căcjut tot din trei 
soldați unul, care seu a rămas pe câmpul 
de luptă, seu a murit în spital, seu în prin- 
sore. Afară de aceștia, forte mulțl au mu
rit din causă, că unii au fost loviți de oai, 
alții s’au înecat, ori că au căcjut victimă 
vre-unei esplosiunl.

Colorea florilor. Pasiunile omenilor 
sunt feliurite. Unii țșunt pasionați pentru re
dactarea și compunerea câtor și mai câtor 
statistice, tocmai așa, cum alții sunt pasio
nați pentru colectarea de timbre poștale, 
er alții pentru de-a bea beuturl spirtuose. 
Dâr dintre toți aoeștia, lucrul cel mai greu 
îi revine statistici anului. Statisticianul ger
man Sohuber, de esemplu, ce muncă grea 
a trebuit să aibă el pănă când a putut să 
constate, că dintre 1000 de flori, 284 sunt 
albe, 226 galbine, 220 roșii, 141 vinete, 75 
violete, 36 vercjl, 12 portocalii, 4 surii și 
2 negre. Este interesant, oă statisticianul a 
sciut să spună și aceea, că colârea albă 
mai tare se sporesce în părțile nordice.

Proprietar: Or. Murețianu.
Redactor responsabil fâregoHm bSaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 13 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% • • • • 122.85 
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.70
Impr. oâil. fer. ung. în aur 4y2% . 124.50
Itnpr. câil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.50
Oblig.oSil.fer.ung.de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25 
Imprum. ung. ou premii .... 150.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.95
Renta de aur austr................................123.50
Losuri din 1860........................... 146.75
Aoții de ale Bănoei austro ungară. 967.—
Acții de-aleB&noei ung. de credit. 389.50
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 360.25
Napoleondori........................ < . 9.52
Mărci imperiale germane . . . 58.771/2
London vista....................................119.85
Paris vista.................................. 47.62‘/2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.45

Cursul pieței Brașov.
Din 14 Iulie 1896.

Bancnote rom. Comp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl' Cump. 9.49 Vend. 9.52
Galbeni Cump. 5.60 Vând. —.—

Ruble rasescl Cump. 126.y2 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.40 Vând. —.— 
Lire turcesc! Cump. 10.60 Vend. —.— 
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75 

Nrul 9726-1896.

Concurs
Se escrie concurs pentru postul 

de practicant de concept, devenit va
cant la acest magistrat. Leafa anu
ală 500 fl. și 100 fl. bani de locu
ința. Recerințe: testimoniu de mo
ralitate, testimoniu asupra cundsce- 
rei acelor 3 limbi ale patriei și asu
pra absolvărei studiilor juridice în 
sciințele de drept și de stat. Peti- 
țiunile instruite cu aceste documente 
au de a se așterne păllă în 31 Iulie 
a. c. la 12 ore la prânz la acest ma
gistrat.

Reflectantul are să se deoblige 
la depunerea în decursul a 2 ani al 
esamenului de stat în sciințele de 
stat.

Brașov, 2 Iulie 1896.
1016,1—2 Magistratul orășenesc.

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

Antreprise ie pompe funebre

BSrașov, Strada Porții JVr. 82.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mărte, așezământul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune ’și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriuriloi*  de lemn, de 
metal și imitațium de metal și de lemn de ștejaru.

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

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

Comande întregi se esecută prompt și ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de morțî m 'străinătate.

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

La cașuri de morte a se adresa la
9_*  E. Tutsek.

AnunciurI
(mserțiuni și reclame)

Swniâ a se adresa subscrisei

blăcării unui anunciu mai mult 
de odată se face scâdement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de

admisiistratiunS. in cașul pu-

trenurilor
Administr. „Gazeta Trans."

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. ni. valabil din S Iernii 1896.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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