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Arlechine și Faganapa.
Slavici și Mangra în rolurile, 

pe cari le jocă de un timp îhcâce, 
aduc forte mult cu acrobații mai 
sus numiți, cari pe la bâlciuri strigă, 
țipă, sbiară numai ca se se afișeze 
spre a aduna pe gură-cască împreju
rul lor.

Așa Slavici-Arlechino striga 
cât putea în târgul „Moșilor"^ din 
Bueuresci, ca o „leg© electorală eu- 
ropenâscă" e suficientă pentru a rea
duce la tăcere pe Ardeleni; eră 
Mangra-Faganapa canonesc© pe cei 
din țâra românâscă cu un „Studiu 
de Drept canonic" privitor la katheri- 
sirea fostului Mitropolit distribuit 
gratis pe ambele țărmuri ale Dâm- 
boviței ca suplement la „Gazeta , 
organ w?ir«-militant liberal.*)

Frumâse roluri intervertite și 
anume înscenate de un impresario

*) „Caterisirea Metropolitului Primatu 
Ghenadie Petrescu. Studiu de drept ca- 
nonio de un preot ortodox. Bueuresci, In
stitutul de arte grafice Carol Gebl. 1896.

Slavici din Bueuresci face po- . 
____ ■' ‘ ’ ’, âr pă- i 

rintele Mangra din Arad face poli
tica Românilor din regat.

Ei bine, apoi nu merită acești 
politician! de terguri să fiă numiți 
cu adevăratul lor nume de saltim
banci politici: Arlechino și Fa
ganapa ?

Numescă-i cine cum va vrea, 
noi înse se neîntârcem la „Dieptul 
canonic mangran".

„Preotul ortodox",—așa se înti- 
tuleză autorul pe scârța broșurei 
„Dreptului Canonic Mangran",—vor
bi esce în doi perl și fuge cu doi 
bani în trei pungi dinaintea subiec
tului, care formeză obiectul discu- 
țiunei <jiln7ce cu privire la judecarea 
Metropolitului.

Domnia sa legitimâză numai, 
pe basa canonelor și a legei sino
dale, hotărîrea Sinodului relativă la 
condamnarea Metropolitului pentru 
„câștig necinstit11, și nu spune un sin
gur cuvânt: dâcă acusatorii puteau 
în același timp să fie și judecători 
și dâcă cercetarea, dovedirea și ca
lificarea „câștigului necinstit" apar
ținea de resortul legei sinodale sâu 
a dreptului comun?

In jurul acestei cestiuni s’a în
vârtit și se învârtesce însă discuțiu- 
nea. Omenii de legi, cari s’au rostit 
asupra acestui obiect, combat toți 
cu probe juridice neîndoiâse proce
dura Sinodului și pare-mi-se, că le- 
giștii din Bueuresci sciu mai multă 
carte decât canoniștii de ocasiune 
din Arad!

De aceea, dâcă „Preotul Orto
dox" n’ar juca rolul lui Faganapa 
și decă ar respecta titlul imprimat 
pe scorța broșurei, asupra acelui 
obiect, ar fi făcut lumină cu canâ- 
nele sale din Antiochia și în acest 
cas publicul nu i-ar putea aplica 
vorba Românului: „Iată popa, nu e 
popa".

Pentru o asemenea soluțiune 
seu mai bine c|is discuțiune trebue 
înse se fi bine înarmat cu armele 
sciinței dreptului constituțional și a 
dreptului comun, arme, pe cari „Preo
tul Ortodox" nu le are și spre a-șl 
ascunde nuditatea se acopere cu ur- 
mătârea plapomă: (vecjî pag. 28)

„In studiul present nu am luat din 
„adins în „analisă critică" dovezile și mo- 
tivele canonice, pe cari și-a întemeiat 

„sfântul Sinod judeoata sa".
Vorba ceea: „Sus părinte, că se 

udă cărțile!"
Apoi dâcă n’ai luat în analisă 

critică judecata Sinodului fiăpro, fiă 
contra, la ce naiba mai scoți broșuri 
grandomane și banale în Bueuresci? 
Au dâră numai pentru aceea sbieri, 
ca se te afișezi ca Faganapa la târ
guri vestind lumea, 
marfă prospetă 
curesci?

E trist se te 
ganapa, dâr e și

, că ai sosit cu 
dela Arad la Bu-

comparăm cu Fa- 
mai trist când un 

preot dela noi caută ostentativ oca.- 
siunea spre a milita în Bueuresci 
pentru unul sâu altul dintre parti
dele politice, amestecându-se în afa
cerile lor interne și instituindu-se 
cu. dela sine putere ca arbitru su
prem în politica țerei românescl.

„Preotul Ortodox", în Gne, se 
mai espune a fi și ridicul când face 
în broșura sa cu un aer grando
man pe jurisconsultul, tinejend a sta
bili următârea „jurisprudență magrană" 
(Vecjl Cap. VII încheiere):

„Intr’un stat liber și constituțional 
_  „(jice „lex mangrana11 — consciința ju
decătorului trebue să fiă liberă în aplica
rea legii; altfel libertatea și conetituțio- 
„nalismul ar rămână nisce cuvinte de- 
„șerte..."

Jurisconsultul nostru pare a face 
o enormă confusiune ; a cetit ceva, 
se vede înse ca n’a înțeles; căci 
dâcă înțelegea nu confunda în ma
teria penală aplicarea cu calificarea',

I
FOILETONUL „GAZ. TRANS."

0 Biblia a Negrilor.
Cum Olodumar dete femei și bărbați 

Principilor.
(Urmare).

Iaoă prin urmare:
Cei șâpte principi creați și coborîțl 

din cer de Olodumar împărțiseră pământul 
în șepte regate. In regatele acestea însă 
erau numai bestiile cari înotă, cele oarl 
umblă și oele cari sboră. In vremea aceea 
dobitocele sciau se vorbâscă și nu erau 
sălbatice. Ele munceau pentru principi. Insă 
prinții nu se mulțumeau ou atâta, fiind-că 
nu uitau, că erau încoronați. Sciau oă fu
seseră creați ca să comande nu dobitâoe- 
lor, ci supușilor. Și se strînseră împrejurul 
Jui Oranyan ca să roge pe A-Tot-Puterni- 
oul prin mijlocirea lui.

Dânșii cerură supuși, peste cari să 
domnâsoă. Și cerură și femei, fimd-că li 
era urît singuri. Olodumar asculta rugăciu
nea lor. Crea din nou. Inoă o dată lăsa în 
jos din cer lanțul de fier. Lanțul acesta

aducea nouă bărbați și deoe fen,ei> carî 
cădură. ou fața la pământ înaintea prinților.

Din cele dece femei, erau șepte vir
gine, câte una pentru fiă-oare prinț. Și 
iată cum prinții avură femei și o posteri
tate. Iată cum avură supuși cari populară 
lumea.

Odihna lui Oranyan.
Oranyan, creatul favorit al lui Olo

dumar, trăi și domni o cătățime de luni și 
de anotimpuri de necrezut. împrejurul lui 
totul înbătrânea, murea și se născea ârășl, 
și plantele, și copacii, și animalele și 6me- 
nii. Numai el nu înbătrânea, nu murea. 
Timpul treoea și pe el îl cruța.

Și el era un rege mare, oel mai mare 
și mai puternio din câți au fost vre-odată. 
El era puternic și avea un popor mare.

Nu avea dușmani. N’ar fi cutezat ni
meni să-l atace. Nimeni nu ar fi cutezat să 
atace pe poporul său. El avea și o famiiiă 
numărosă; zămislise multi oopii, oarl erau 
răsboinicl, multe fete cari erau mume. Nu
mărul copiilor săi era cât al unui popor. 
Insă în cela din urmă să plictisi vă^end
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una e aplicarea legii și alta e cali
ficarea faptului.

Aplicarea legii — e obligătâre 
și necondiționată, calificarea faptu
lui înse pe lângă altele, mai atârnă 
în mod facultativ și dela convingerea 
consciențiosă a judecătorului.

Cu alte cuvinte, un judecător, 
în fața tuturor împrejurărilor rele
vate din partea acusatorului public, 
dâcă în consciința lui nu e convins 
că Bran seu Stan ar fi comis crima 
seu delictul, de care este acusat, e 
liber se-șî dea votul la aducerea 
senteuței așa precum e convins în 
consciința lui fără se țină sâmă de 
impresiuni seu presiuni din afară. 
In acesta constă libertatea și inde
pendența judecătorului modern, eră 
nu în aceea ce afirmă „Preotul Or
todox", că judecătorii în statele 
constituționale ar ave voie libera 
în aplicarea legilor. Se pâte în Unga
ria, der în alte state nu! Legea 
musai se fiă aplicată.

Mai bine făcea „Preotul Orto
dox" se nu-șl bage lingura unde nu-i 
fierbe ola și atunci nu merita nu
mele: Faganapa!

/ Un alt preot ortodox.

Reuniunea publică din Paris
în cestiunea poporelor asuprite din Ungaria.

Despre decursul meetingului, ce 
s’a ținut în Paris în causa naționa
lităților asuprite dela noi, cjiarul pa- 
risian „ie Temps" aduce un raport 
scurt, pe care-1 reproducem mai jos.

Nu trebue să uităm, că de cu
rând acest cjiar semi-oficios a fost 
publicat un articul elogios pentru 
Unguri. Acestei împrejurări este a 
se daturi, credem, că raportul din 
„Temps" se mărginesce numai la 
constatarea laconică a momentelor 
principale ale întrunirei.

Stă, ce scrie numita foiă:
Flourens, fostul ministru de esterne, 

a presidat reuniunea publică, la care s’au

că dintre tdte ființele numai el sta în pi- 
cidre, fără să se ducă, să se odihnesoă.

Și Oranyan vorbi astfel A-Tot-Puter- 
nioului.:

„Olodumar, n’am muncit eu destul ? 
îi (fise el. Nu ești tu mulțumit de slujito
rul tău ? Bărbații și femeile, pe cari mi-le-ai 
dat odinioră au ajuns, mulțămită îngrijiri
lor mele, o națiă puternică, oare-țl aduce 
multe jertfe.... Aș vre în sfîrșit să mă 
odineso!"

Olodumar asculta rugăoiunea creatului 
său favorit.

Insă Oranyan era chiar el un deu< 
Olodumar nu putea să-i dea aceeași odihnă 
ca ceJorlalțl omeni; nu putea nici ohiar 
să-i dea voiă să se ducă de viu să dormă 
în sinul pământului. Ii vorbi așa:

— Oranyan, ține-te gata ca să vii la 
mine. Am să te iau lângă mine. De aceea 
vreu să recomandl poporului să te slăvâscă 
și să-ți facă jertfe ca și mie.

Oranyan strînse prin urmare pe fetiși, 
pe bătrânii poporului, și pe căpeteniile 
casei poporului său, și-le spuse ce ’i po
runcise A-Tot-Puternicul.

Pe urmă le cj’se adio femeilor și 
oopiilor săi. Le porunci să se arunce ou 
fața la pământ, cu fruntea în țărînă, și 
mai cu sămă să nu se uite la el, ca să nu 
fiă orbiți de slava oelui A-Tot-Puternio.....
și Olodumar lăsând în jos lanțul de fier al 
creațiunei, Oranyan se atârnă de el și se 
sui ârășl în cer.

Și după ce se făcu el nevecjut în cer 
lângă A-Tot-Puternicul, nu fuse nici jale, 
nici doliu în orașul Oyo, der se făou jertfe 
de buouriă religiâsă, fiind-că Oranyan nu 
murise, și făgăduise să ocrotescă tot-deuna 
pe poporul său pe lângă Olodumar. 

Cum domni Obajaka.
Bătrânii și căpeteniile casei poporu- 

aleseră rege pe Obajaka, fiiul întâiâlui 
născut al lui Oranyan.

Ca și tatăl său, Obajaka nu îmbă
trânea. Și el era un rege forte puternio și, 
ceva mai mult, era forte deștept și forte 
șiret. Afiră de acesta trăia prietinesoe cu 
geniurile; ounoscea magia și soia far- 
meoile.

Sciința acesta îl ajuta să nu aibă lipsi 
de ajutorul lui Olodumar. Odată, bunădră
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întrunit în seră de 11 Iulie, în sala Wa
gram, ca la vre-o miiă de inși. De față 
au fost la ședință Le Senne deputat, Mil- 
levoye, Depasse, Sansboen și alții.

Flour ens soie fârte bine, ce pericul ar 
fi pentru Francia, decă numai o clipită s’ar 
instreina de cătră acele cestiunl, ce preocupă 
pe celelalte popore, și decă nu -ar asculta 
dreptele plângeri ale poporelor asuprite!

Spune, că Ungaria a fost, care la 1870 
a paralisat bună-voința, ce Austria a arătat’o 
față^cu Francia. După aceea cu cuvinte sim
patice și elogiose a presentat pe vorbitorii 
naționalităților, cari se plâng, că guvernul 
maghiar le asupresce.

Adunarea a primit următovea reso- 
luțiune:

„Adunarea ținută sub președința 
lui Flourens la 11 Iulie 1896 în sala 
Wagram, după ce a ascultat pe vor
bitorii Șerbilor, Românilor și Ceho- 
Slavilor, cari au desfășurat situațiu- 
nea istorică, etnografică, națională 
și politică a acestor naționalități, 
vede în aceste naționalități pe amicii cre
dincioși și probați ai F-ranciei, va face 
tot posibilul în interesul liberărei lor 
naționale și politice și va stărui neo
bosit, ca în privința drepturilor ce- 
tățenesci și politice se se bucure de 
deplina egală îndreptățire t6te na
ționalitățile, ce trăesc în Ungaria, 
fără considerare la originea lor de 
rassă“.

La cestiunea congruei.
ii.

Domnii situațiunei, ai sistemului 
actual „sdrobitor de naționalități4', 
prin măsurile lor volnice, parte îm
brăcate în formă de legi și ordo
nanțe, mai întâii! au lipsit pe mem
brii inteligenței nbstre mirene, află 
tori în diregetorii administrative și 
judecătoresc!, de libertatea națională, 
corespuncjetore indigențelor și pos
tulatelor neamului și bisericei nos- 
tre, așa că ei astăcji, decă nu vor 
se-șl lapede pânea din gura familiei, 
pot numai esclama „fiere possum, 
sed juvare non", der ca se lupte și 
ei cu barbățiă și se contribue în 
mod fățiș la marele op al renasce- 
rei neamului, din care au eșit, și la 
înaintarea bisericei, care i-a crescut, 
nu pot, nu li-se permite.

Apoi au pus securea stîrpirei 
la rădăcina surcelei celei tinere și 
promițătore de fructe dătătâre de 
vieță, — la rădăcina șcălei române. 
Nici asta nu li-a fost destul. După 
ce au lovit în mod păgân în sacra
mentele bisericei nbstre și în teme
lia religiăsă morală a poporului nos
tru, §1 cărui scut secular sub du
rata desastrelor furtunbse a fost bi
serica, er sântele sacramente i-au 

fost nutrementul sufletului usturat 
de suferințe, — acuma prin congruă 
voesce stăpânirea a despărți de că
tră națiune și popor pe cel mai 
vechii! factor al esistenței și desvol- 
tărei religidsă-morale, culturale și 
materiale, pe cler, al cărui trecut, 
ale cărui doriri, dureri și suferințe 
îi sunt concrescute cu ale bisericei 
și poporului nostru. Voesce a des- 
poia de scumpul dar al libertății în 
simțiri, cugete și acțiune față de bi
serica și națiunea română pe acest 
factor, care cu resignațiune eroică 
a luptat în șirul seculilor, parte pen
tru susținerea, parte pentru recăști- 
garea drepturilor bisericei și ale ne- 
mului nostru. Voesce a-i astupa nu 
numai gura, ci și inima, ca se nu 
mai cuteze în viitor a-și ridica gla
sul de păstor și a da espresiune fi
delă durerilor, doririlor și pretensiu- 
nilor juste ale bisericei și nemu- 
lui seu.

Sunt convins, că clerul român 
greco-catolic e consciu de misiunea 
sa sublimă și grea față de biserica 
și neamul său, prin urmare trebue 
să se pună pe cugete, să se apro
fundeze în meditațiune seriăsă și 
să-și pună întrebarea, că: 6re ce ia 
putut îndemna pe stăpânii situațiu
nei, ca tocmai acuma să-i ajungă 
mila față de sortea clerului român 
greco-cat., deși din 1848, când 
s’a accentuat în articulul III, con- 
gruarea (salarisarea) clerului gr. 
cat. și până în cjiua. de a3tă(jl nu 
i-au avut grija în privința acesta, 
măcarcă împrejurările materiale, atât 
în ce privesce visteria statului, cât 
și situațiunea episcopatului catolic au 
fost mai favorităre, decât ac|î? Ce 
ore l’a putut îndemna pe guvern, 
ca tocmai acuma, când inima bise
ricei și a neamului nostru sângeră 
de atâtea răni înfipte de el și când 
ni-se veste4esce surcăua scumpă a 
șcălei române de loviturile îndrep
tate tocmai în rădăcina ei: se pună 
în lucrare cu un aparat omnilateral, 
cu termini peremptorii ducerea în 
deplinire a salarisărei preoților?

Clerul bisericei catolice de rit 
latin și-a pus întrebarea acesta, deși 
capul ei din Ungaria s’a esprimat, 
că „nu-și teme biserica, ci națiunea". 
Acel cler în conferențe preoțesc! ți
nute în tote părțile țerei a desbă- 
tut Gestiunea nu numai cu mintea, 
ci și cu inima și, deși face parte 
din națiui ea ac}I domnităre, totuși 
prin resoluțiunl aduse în conferențe 
declină dela sine favorul de a primi 
congruă din mânile guvernului.

Crede ăre guvernul, că prin 
congruă va face, ea biserica și cle
rul român gr. cat. să dea uitărei ra- 

nele ce i s’au făcut? Cugetă ăre, că 
va șterge lacrimile și va îneca sus
pinele causate prin insultele arun
cate în fața națiunei și a bisericei, 
prigonind pe membrii acestora și te- 
rendu-i prin temnițe? Său doră spe- 
reză, că prin promisiunea congruei 
va ademeni clerul român, făcendu-1 
să mărgă la urna electorală și să 
voteze în favorul seu ? Se înșelă, 
căci și clerul e membru și factor 
decicjetor în partidul național, care 
încă n’a renunțat la obligămentul 
passivității.

Clerul maghiar ținător de bi
serica de rit latin a dat espresiune 
îngrijirei sale temeinice prin resolu
țiunl aduse în conferințe preoțesc!, 
că prin congruă primită din mâna 
guvernului i-se va încătușa liber
tatea bisericei. Și ăre clerului nos
tru român să nu-i fîă scumpă liber
tatea consciinței, a cuvântului și ac- 
țiunei între marginale legei, când 
acjl numai amvonul și altarul ni-a ră
mas, ba și amvonul și funcțiunile 
făcute în afară de biserică ne sunt 
lovite prin legea cea nouă despre 
jurisdicțiunea Curiei în cestiunl elec
torale ?

Afară de pierderea scumpei li
bertăți a consciinței și acțiunei, cle
rul român trebue să pârte frică se- 
riosă, că i-se vor pune câtuși bise
ricei și națiunei, mai grele chiar de 
cum au fost ale iobăgiei, pentru-că 
sunt făurite după spiritul modern 
și de calibru greu ; cătușile iobăgiei 
țărănescl le-a sfărîmat geniul liber
tății, care a redeșteptat poporele la 
demnitatea de sine, der cele făurite 
de capete moderne • vo'r fi perma
nente și va geme sub greutatea lor 
biserica și neamul de-opotrivă, de- 
ăre-ce sortea acestora a fost, este 
și va fi aceeași și nedespărțită.

Ținta latentă a congruei e des
părțirea clerului de cătră sărmanul 
popor, despărțirea părinților de că
tră fii, ca așa turma despărțită de 
cătră păstor să rămână pradă lu
pilor.

Un preot român gr.-cat.

«IRONICA POLITICĂ.
— 3 (15) Iulie.

Din Viena se scrie, că cu ocasiunea 
unei adunări a socialiștilor-creștinl, ce s’a 
ținut dilele acestea în Herzogenburg, a 
vorbit între alții și Lueger. El clise, că va 
lupta pănă atunci, pănă când va sdrobi 
cu desăvîrșire puterea pressei jidovescl și 
a hegemoniei liberale, și pănă când pe 
Jidani îi va scote din funcțiunile publice. 
Vorbi tot-odată și despre Ungaria, dicend, 
că va lupta pănă îi va lua caracterul pre
ponderant, restabilind raporturile econo

mice firescl între cele două state ale mo 
narchiei și făcând să-și reocupe locul său 
de onore ' steagul negru-galben. Despre 
Kronawetter și ceilalți „liberali" vienesl, 
cari au visitat esposiția din Budapesta, 
dise Lueger, că prin acest fapt ei înși-șl 
s’au infamat pe sine.

0 înverșiunată luptă în contra „libe
ralismului" s’a început pe totă linia. De 
astă-dată este la ordinea dilei Belgia, unde 
„liberalismul" a suferit dilele acestea o 
strajnică înfrângere. Aci s’a făcut dilele 
acestea alegerea a 72 membri pentru ca
meră ; la prima votare „liberalii" au pier
dut 5 mandate, în timp ce clericalii au 
ajuns să aibă în cameră o majoritate de 
9 voturi. Mai erau însă și câte-va balotagii. 
Alegerile în locurile acestea s’au făcut Du
mineca trecută și s’au terminat cu nouă 
victorii pentru clericali. Aceștia au cucerit 
tote mandatele celor două capitale ale Bel
giei, câștigând în Bruxela 18 mandate, er 
în Antwerpen 11.

AstădI „liberalismul" în Belgia este 
aprope total distrus, ceea ce este a se da
tori reformelor electorale, prin cari li-s’a 
făcut posibil și masselor poporațiunei de 
a usa de dreptul electoral. Așa-i merge 
adi „liberalismului" fals și nevrednic de 
acest nume în Belgia, tot cam așa-i merge 
și în Austria, unde liberalii germani au 
suferit multe înfrângeri în timpul din urmă, 
er lovitura de grațiă încă nu mai e de
parte,— probabil o vor primi-o, după cum 
se speră din partea clericalilor, încă chiar 
în anul acesta, cu ocasiunea alegerilor vii- 
tore. Acum vine rândul la Ungaria. „Par
tida poporală" a arborat aici stindardul 
de luptă în contra liberalismului și peri- 
culul, ce’l aștâptă din partea ei, devine 
din di în <fi mai amenințător. Lumea a 
început să vadă golătatea ascunsă sub 
mantaua liberalismului. De aci vine pri
mejdia.

SC3RSLE DJLEI.I
— 3 (15) Iulie.

Vedenii ale relei consciințe. Ni-se 
scriu următbrele din comitatul Hunedbrei: 
Intre Maghiarii dela noi ârășl a răspândit 
cine-va faima, că Românii țin pe sate, 
nbptea, oonferențe secrete. Pentru a des
coperi perioulâsele conjurațiunl, unul din 
oei mai voinicoșî și anume Szentirmai 
(quondam Schleimsohlăger) Lajos, redacto
rul fițuicei „Dâva es vidâke", — oare de- 
altmintrelea trăesoe mai ou sâmă dela Ro
mâni, fiind și inginer d« comassațiă, — 
și-a luat inima în dinți și într’o nopte târ
ziu s’a dus în comuna înveoinată de Deva, 
în Sântândresiu, și s’a dus de-a pândit pe 
la ferestrile bisericei românesci, și pe la 
casa preotului, nu cum-va va pute desoo- 
peri conterența secretă. S’a dus fără resul- 
tat, că în biserioă nu a fost nimeni, eră 
preotul de sigur va fi dormit somnul dulce.

el putu orede că geniurile*)  îi dăduseră o 
putere egală ou a Creatorului.

*) Când poetul regal, Mamadre, pro
nunță frasa acesta și vorbi de geniile oele 
mai puternioe, i’am întrebat cum se chiă- 
mau acele genii. Nu putui afla numele 
lor. A spune numele unui geniu este nu 
numai un sacrilegiu, der chiar o torte 
mare nesocotință: omul se expune mâniei 
și răsbunărei geniului. Tot astfel nu are 
nimeni voe să rostescă numele regelui 
domnitor. Trebue să’l numâsoă Alafy, a- 
decă „acela oare are palatul". Asemenea 
nimeni nu pote pronunța numele șefilor 
mari, cari sunt arătațl numai cu funoția 
pe care o au fiă-oare. Un copil nu pote să 
pronunțe numele tatălui său, și o nevastă 
nu-1 pote pronunța pe al băbatului său.

to Cei nouă omeni și cele c}eo9 femei, 
pe cari Olodunar îi coborîse din oer pe 
timpul lui Oranyan, se îmulțiseră. Insă pă
mântul era fdrte întins. In multe văi, în 
multe șesurl nu erau locuitori, și chiar îm
prejurul palatului lui Oyo era mult loc viran, 
pe care se puteau clădi multe oase.

Obajaka era mândru și lacom de avu
ții. Voia să aibă el singur multi locuitori. 
Voia să vadă mulțl răsboinicl în oapitala 
sa. Voia să vadă mulțl muncitori pe mo
șiile sale. Voia să vadă multe femei la 
terg. Voia să vadă mulțl vânători în păduri.

*) Am înoercat să capăt lămuriri asu
pra rolurilor respective ale geniurilor și ale 
Creatorului. Omenii, pe cari i-am întrebat, 
n’au sciut sâu nu au voit să-mi spue, deoât 
litera mortă a acestor poeme. Alțl mari 
fetiși mi-au spus că geniile existaseră tot- 
dâuna; alții, că geniile fuseseră create, der 
că se revoltaseră. In sfîrșit nimio lămurit. 
Omenii aceștia au ideia unei oreațiunl; însă 
au și ideia de forțe naturale (geniile) inde
pendente.

Voia să vadă mulțl robi și lucrători în pa
latul său.

Ambiția lui era mare. Dorințele lui 
întreceau vederile A-Tot-Puternicului. El 
rugă pe Olodumar să’i vie în ajutor și să 
oobore pe pământ alțl omeni și alte femei, 
Insă rugăciunea lui îngâmfată nu fu as- 
oultată.

Atunci Obajaka se gândi, oă i-ar fi 
de ajuns să comande bărbaților și femei
lor cari existaQ, ca să dobândâscă dela 
dânși un număr mai mare de copii. Băr
bații și femeile aveau bunăvoința să’l as
culte, dâr nu aveau și puterea să faoă ce 
voia el. Puterea acesta o avea numai A- 
Tot-Puternioul.

Obajaka alerga pe urmă la farmece. 
La curtea lui, printre cântăreți și musi- 
oanțl, era un bătrân forte dibaoiă, care 
cunoscea însușirile tuturor ierburilor, care 
cunoscea medicina și soia magia și farme
cele ohiar cele mai grozave.

Bătrânul aoesta se numea Oluasusu. 
După mâncarea de sâră, când tot palatul 
dorme, când numai robii de gardă și pisi
cile înamorate nu. dorm, Obajaka chiămâ 

pe Oluasusu și-l primi în camera regală, 
unde nimeni nu pote să între, unde femeea 
cea mai iubită, copilul cel mai iubit, mi
nistrul cel mai puternic, eunucul cel mai 
influent n’ar putâ să pue piciorul fără să 
m6ră. Și acolo, Obajaka întreba pe vraciul, 
oare tremura de frică, dâoă putea să fabri- 
ceze numai deoât mulțl bărbați, multe fe
mei, o mulțime de supuși.

Oluasusu scia că va muri dâoă nu 
va răspunde potrivit dorinței regelui. Prin 
urmare îi spuse oă așa luoru era ușor, 
dâr că-i trebuia col puțin o lună ca să 
isbutesoă și să dea lui Obajaka oeea ce 
cerea.

Regele îi îngădui terminul aoesta. 
Vraciul nu era toomai sigur, că va isbuti. 
Se puse însă cu curaj la luoru.

Oluasusu fabrică mai întâi, cu ajuto
rul tuturor meșterilor casei sale și cu al 
tuturor dulgherilor palatului trei sute 
de statue de lemn, cari representau băr
bați, și trei sute de statue de lemn, cari 
represintau femei.*)

*) De atunci sculptorii fetiși fabrică ace
lași tip de statuete, bărbați și femei, oare 
nu s’a schimbat și este fârte onorat.

După ce sfirși lucrarea aoâsta, se 
odihni. Se închise în întuneric și în fome 
mai multe cjile și mai multe nopți, ca să-și 
facă farmeoile.

Intrebuință tbtă sciința lui. ca să se 
pue în raport cu spiritele și cu geniile cele 
mai puternice,*)  oa să le silâscă să-I vie 
în ajutor și să-I dea vorbele misteriose 
cu oarl să însuflețâscă figurile sculptate.

După multe silințe dobândi ceea oe 
dorea. Duse cele șese sute de statue de 



Nr. 146—1896 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

La oâte-va dile, — spun păzitorii de nopte,
— au venit patru domni, ou trăsura și 
unul călare și ârășl s’au dus pe la numita 
biserică și casa preotului, pândind după 
conspiratori. Preotul nu era aoasă. Cânii au 
înoeput a lătra și păzitorii de nopte sooo- 
tind, că vor fi hoți, au înoeput a da alar
mă. Eroii atunci au luat’o la fugă.

Care va să dioă acum dintre patrioții 
nesăbuițl și omeni privați, se angagieză, a 
descoperi conspiratori! Vedeniile rele, ce 
li-se arată diua, ca și nâptea când visâză, 
dovedesc însă numai, că-i mustră oonsciința!

— o —
0 nouă superare „patriotică". In 

.Hodmezbvâsârhely se află o biserică greco- 
orientală, ai căreia credincioși sunt Ro
mâni și Sârbi. Episoopul sârb din Timi- 
șdra însă a aflat ou cale, pe la începutul 
acestui an, să încorporeze acea biserică la 
•diecesa sârbâsoă a Timișârei. Contra acestei 
procederl, P. S. S. părintele episcop dela 
Arad, loan Mețianu, nu numai că a pro
testat, der a înaintat plângere la ministrul 
de oulte și instrucțiune publică. Ministrul 
a hotărît în sensul dorit de episcopul ro
mân, oa adecă biserica din Hodmezovâsâr- 
hely să fiă înoorporată la dieoesa Aradului. 
Așa descriu lucrul foile unguresol der tot 
foile unguresol țipă grozav în contra acestei 
întorsături a luorurilor și se provâcă la „patri
otismul11 Sârbilor, despre carl die, că s’au ma- 
gh'.arisat cu desăvîrșire, ba toomaide ourând 
au hotărît, oa și serviciul divin să-l ofi
cieze în limba maghiară. De aci vine su
părarea foilor unguresol. Puțin le împârtă 
pe care parte este dreptatea; vorba e, oă 
Sârbii s’au renegat, pe când Românii nu, 
-âr dreptatea, după conceptul șovinist, tre- 
bue să oadă în tot-dâuna pe partea rene- 
.gaților.

—o—
0 „rectificare11 a fișpanului dela Fă

găraș. Fișpanul Bausznern dela Făgăraș 
publioă în foile budapestane o „rectifi
care11, în care negă, că cu ooasiunea pre- 
•sentărei deputațiunilor înaintea ministrului 
Darânyi, întâmplată în 5 Iulie n. c., ar fi 
dis despre Jidani, că ei sunt „factorii cei 
mai de încredere ai activității patriotice 
din oomitat11. — „Acesta n’am cjis’o și nioi 
n’am putut’o dice“ — declară Bausznern
— „deore-ce prin acesta cu tot dreptul 
s’ar pute simți ofensați oredinoioșii și pro- 
bații mei aderenți maghiari și sași de aici, 
ci am d's numai, că „Israeliții din Făgăraș 
sunt dintre cei mai de încredere omeni ai 
meiu. — Cu alte cuvinte, cinicul fișpan 
vrâ să se justifice înaintea „credinoioșilor 
•și probaților săi aderenți maghiari și 
sași", âr pe Români escepțional să-i de
nunțe, ca singurele elemente „nepatrio- 
■tice11.

—o—
Nemulțumire între Maghiari. Ungurii 

■din Aiud sunt fârte năcăjiți, din causă că 
cu ooasiunea adunărei din dilele trecute a 
districtului ardelenesc reformat, ce s’a ți- 

lemn în palatul regelui, ș1, sub ochii lui 
Obajaka, făcu vraja trebuinciosă. Numai 
decât statuele se însuflețiră și se prefăcură 
în trei sute de bărbați și trei sute de 
femei.

Palatul avu astfel mulțime de sluji
tori, și curând după acea, fiind-oă fecun
ditatea „fiilor de lemnu era mare — totă 
țâra fu populată așa cum dorea Obajaka.

Și regele fu ferioit, vdejend că avea 
un popor așa de mare deși că nu voise 
Olodumar*).

*) Deosebirea acesta de origine slu- 
jesce a explica îc, țâra Yoruba, pentru-oe 
sunt buni și răi. Omenii cinstiți se coboră 
din âmenii trimiși din cer de Olodumar; 
canalia e oompusă din urmașii „statuelor 
de lemn11. De aci vin aceste două expresii 
comune: Când e oine-va îndatoritor cătră 
aprâpele său. se spune despre el: „Omo 
enia mesan, [omo enia tnewau „fiiu al celor 
nouă, fiu al celor dece11. Dâcă are aface 
cu un om neplăcut și rău ’i se : „omo 
.igi“ „coborîtor din lemn“.ș

(Va. urma.] I. S. Spartali.

nut la Clușiu, s’a adus hotărîrea, de-a se 
sista facultatea teologică reformată din 
Aiud. Ungurii aiudenl au pornit o mișcare 
în sensul, de-a nu lăsa nici decum să se 
sisteze teologia și, prin urmare, de-a nu 
se supune hotărîrilor dela Clușiu.

Rezei — inspector școlar. Foile buda- 
pestane confirmă soirea, că Silviu Rezei 
este numit inspector ung. de scole, cu 
adausul, oă e numit inspeotor al comitatu
lui Bichiș. In locul lui, după oum se sorie 
din Oradea-mare, alegătorii guvernamentali 
din ceroul Ceica maghiară voesc să candi
deze ca deputat pe un fiiu al lui Coloman 
Tisza.

—o—
Nou cas trist în familia Porumbescu. 

Ni-se scrie din Buzău din partea ginerului 
răposatului exarch Iraclie Porumbescu din 
Bucovina, d-1 Liviu Dim, Rațiu, fuucționar 
la căile ferate române: „Cu mâhnire viu a 
vă comunioa, <“ă' după perderea iubitului 
nostru tată-sooru, Iraclie Porumbescu avu
răm durerea oa la 8 Iulie st. n. a. c. să 
petreoem la veclnioul lăcaș și pe fiiul pă
rintelui Iraolie, pe fratele decedatului com
positor Ciprian, pe Ștefan Porumbescu, care 
după scurte suferințe a încetat din viâță 
în diua de 6 Iulie. Cu dânsul s’a îmormân- 
tat și numele Porumbesou, căci el singur 
era, care-1 mai purta. — Adresăm fiicei 
vrednicului exarch și sorei răposaților Ci
prian și Ștefan, Domnei Măriora Rațiu, 
preoum și soțului său cele mai sincere și 
adânc simțite condolențe !

— o—
Un conte maghiar împușcat. Contele 

Stefan Sztăray, care petrecea la domeniul 
său din Sztara, a fost aflat alaltăerl dimi- 
neța împușoat în așternut. In aceeași di el 
fusese la venătore, sâra s’a reîntors la cas- 
telul său și s’a culcat de timpuriu. Pe 
când stetea în pat, oetind dintr’o carte, 
oineva l’a împușoat prin ferâstră. Glonțul 
i-a străbătut în stomac rănindu-1 astfel, 
că la câte-va âre după aceea a și murit. 
Nu se soie cine e ucigașul. Se crede însă, 
oă el a căcjut viotimă unei, răsbunărl din 
partea poporului, deâre-ee în urma împăr- 
țirei unei proprietăți, poporul nutrea în 
contra lui o ură mare. încă acum doi ani 
s’a făcut un atentat la viâța lui, dâr fără 
succes. Făptuitorul de atunol, oa și cel 
de acum, a rămas neounoscut. Sztaray era 
deputat guvernamental al cercului Nagy- 
Berezna. El s’a năsout în 1858 și s’a că
sătorit numai în Ianuarie a. c.

— o—-
Vezuvul clocote. După pausă de 

aprope un an, Vezuvul ârășl îșl începe ac
țiunea sa. Locuitorii ou miile se grăbeso la 
Neapole, ca din depărtare să admire lupta 
puterilor subpământene.

—o—
Esposiții în Bulgaria. In diferite o- 

rașe ale Bulgariei se află mai multe ex- 
posiții de durată scurtă, și anume în Vi- 
din, Kustenda, Bella-Slatina etc. Cei în- 
teresanțl pot afla programul în cancelaria 
camerei comerciale din Brașov.

—o —
Cununia D-1 Basil Literat, oăpitan 

oes. și reg. în pensiune, și Domna Teodora 
Ganea născ. Podgurshy se vor cununa Du
mineca viitâre, în 7 (19) Iulie, la orele 11 
a. m în biserica S-lui Nioolae din loo. — 
Felicitările nostre cele mai sincere !

— o—
Concert. Musioa orășenâscă va oon- 

certa mâne sâră la otel „Pomul verde“. 
Inoeputul la 8 ore sâra.

— o —
„Pomul verde11 este unul dintre cele 

mai elegante oteluri în Brașov, având cea 
mai frumosă grădină, un pavilion de sticlă 
mare și frumos, mulțime de odăi elegante, 
mâncări și băuturi forte bune. Actualul 
posesor al otelului, d-1 G. Sorea, îșl dă 
totă silința pentru a câștiga mulțămirea 
âspeților și a susțină buna reputațiune a 
acestui elegant otel. Joia și Dumineca con- 
certâză musica orășenâscă. Avis ospeților, 
cari vin la Brașov!

Prigonirea limbei române în 
Bucovina.

„Gazeta Bucovinei^ în numerii mai de 
ourând publică următârele: „Comitetul co
munal al oomunei Ciudeiu în ședința sa 
din 28 August 1894 la propunerea oon- 
membrului Șrul Knauer, a dncis oa să se 
introducă limba română, ca limbă de oficiu. 
Conclusul adus în mod legal a fost primit 
cu-o majoritate de 13 contra 3 membri, 
și a fost adus atât la cunosoința oăpităna- 
tului districtual, cât și la cunoscința comite
tului țârei; fără ca pe basa §-ului 91 al 
regulamentului comunal să se fi făcut în 
oontra oonolusului vre-o obieoțiune, său să 
fi fost anulat din partea căpitanatului dis
trictual.

In 20 August 1895, la un an după 
aducerea aoestui oonclus, s’au făcut nouă 
alegeri în comitetul comunal, și un anu
mit Nute Ffeiffer împreună cu alțl câți-va 
consoțl ai săi la 27 August din același 
an au făcut un protest oontra validității 
conclusului din oestiune și oa motive ale 
protestului lor contra alegerii oomitetului 
ei au adus 6 puncte, între cari este și ur
mătorul :

„Oă publioarea în scris a listei ale
gătorilor, precum și terminul de alegere, 
nefiind compuse și în limba germană, din 
acestă causă acelea n’au putut fi înțelese 
de cel puțin jumătate dintre alegători, mai 
cu sâmă însă de Germani și de Ovrei".

In urma aoestui protest primăria co
munei Ciudeiu a primit în 7 Faur 1896 
dela autoritatea districtuală ordinul, oa să 
raporteze: 1. Este în comuna Ciudeiu de 
faoto limba română, limbă de ofioiîi? dâoă 
da, respectivul protoool al ședinței are să 
fiă presentat căpitănatului. 2. Care us de 
limbă s’a observat pănă acum la pu- 
blioațiunl în genere și la publicațiunl 
în special? 3. Sunt referențele limbis- 
tice în Ciudeiu de astfel, ca o pu- 
blicațiune făcută numai în limba ro
mână să potă fi suficientă și pentru cunos- 
oința locuitorilor de naționalitate nero
mână ?

Primăria comunei Ciudeiu a dat gu
vernului lămuriri la tote punctele de mai 
sus, și ou tâte aceste guvernul prin esmi- 
sul său de dto 18 Maid 1896, Nr. 7637 
a anulat o alegere comunală, săvârșită în 
mod legal și în totă regula, numai din 
oausă, că comuna și-a respeotat legea și 
limba de oficiu, oare din „nefericire11 este 
limba română.

Loouitorii comunei Ciudeiu au apelat 
în causa acesta la curtea pentru jurisdic- 
țiuneB administrativă pe basa artioolului 
19 al legii fundamentale din 21 Decemvre 
1867, Nr. 142 „F. 1. i.“ (Fâia legilor imper.) 
unde se dloe, că „fiă-care comună are drep
tul de a-șl alege limba de serviciul său in
tern și este în privința acâsta numai întru 
atâta limitată, că: 1. limba alâsă trebue
să fiă o limbă întrebuințată în respectiva 
provinciă și 2. personelor, oarl nu stau în 
serviciul comunei, le rămâne reservat drep
tul de a se folosi și de alte limbi ale țărei.

Comuna Ciudeiu are dreptul să-și 
alâgă una dintre limbile țărei ca limbă a 
sa de oficiu și a pretinde dela organele 
subalterne, oa aceste să se folosâscă de 
acâstă limbă în comunioațiunea lor cu 
densa.

Românului, dintre tote bunurile sale 
din lume, mai scumpă și mai sfântă i-a fost 
și-i este limba sa; limba, în care se râgă, în 
care-șl esprimă năcazurile și bucuriile, dra
gostea și simțămintele sale cele mai pro
funde ; limba, care din leagăn o aude și o 
învață de pe buzele maioei sale.

Și tocmai ce are el mai scump și 
mai drag i-se fură și este oprit de a-șl fo
losi limba sa maternă și acolo, unde el

SOIRI ULTIME.
Sibiiu, 14 Iulie. In ședința sa de 

aeji comitetul central electoral mai 
restrîns al Sașilor s’a pronunțat pen
tru conchiămarea unui Sachsentag.

Budapesta, 14 Iulie. Ministrul un
guresc ele interne a cerut, prin inter

mediul ministeriului de esterne, dela 
ambasadorul austro-ungar din Paris lista 
studenților nemaghiari din Ungaria, cari 
au luat parte la congresul, studenților na
ționaliști din Paris, ținut sub președinția 
lui Flourens.

Paris, 15 Iulie. Mergând cu tră
sura președintele republicei Faure, 
un individ cu numele Francois a 
dat doue focuri asupra lui c’un re
volver, dâr nu l’a nimerit. Faptul a 
produs mare indignare în popor. 
Poliția c|ice, ca Francois este un 
smintit.

BucurescT, 14 Iulie. „Voința Na
țională11 accentueză importanța că
lătoriei monarchului Francisc Iosit 
în România și esprimă bucuria, mân
dria și mulțumirea pentru escelen- 
tele raporturi dintre ambele state.

Sofia, 14 Iulie. In cercurile mi
litari de aici domnesce o mare agi
tație din causă, că emigranții bul
gari diu Rusia nu numai, că au fost 
reprimiți în serviciul militar în Bul
garia, dâr încă vor fi ridicați la ran
gul de generali. Organul lui Rados- 
lawoff, „Narodna Slava", se face in
terpretul nemulțumiților și amenință 
cu demisionarea unui mare număr 
de ofițeri bulgari, în cas, când mi
nistrul de resboiii nu ar renunța la 
aceste numiri.

Lemberg, 14 Iulie. Ministrul de 
justiția austriac a hotărît mărirea 
numărului tribunalelor în Galiția și 
Bucovina în cursul anului 1897. 
Costurile se vor urca la 5—6 mi- 
liâne fi.

Esseg, 14 Iulie, Congresul stu
denților slavi, ce avea se se țină la 
16 Iulie, a fost interețis. Studenții au 
apelat.

Belgrad, 14 Iulie. Regele George 
al Greciei va visita în August, la 
întorcerea sa din Copenhaga, pe re
gele Alexandru al Serbiei.

Malțămită publică.

Pentru abiturientul Gheorge Noghia, 
lipsit de mijloce, am făout în Brașov o 
colectă. al cărei resultat a fost următorul:
F. A. 10 A-, Ch. 1 fl., D F 1 fl., T. Petrie
protopop 2 fl., Dr. Saftu 1 fi., Biserica Sf.
Nicolae 10 fl-, N. N. 5 fl., N. N. 1 fl., N.
N. 1 fl., C. M. 1 fl., E^emias nepoții 1 fl.,
N. N. 1 50 A-, A. V. 1 fl., G. M. Z. 50 or.,
G. B. 1 fl., A. M. 2 fl., F. S. 2 fl. Suma 
întrâgă faoe 42 fl., care s’a predat numi
tului abiturient. In numele lui aduc mul
țumită publică tuturor iubitorilor de âmenl, 
oare prin darurile lor au ajutorat pe un 
harnic tiner român.

Brașov, 4 Iulie 1896 st. v.
Vasilie Goldiș 
profesor gimn-

DIVERSE.
Cele mai mari proprietăți de păment. 

In timpul de față cea mai mare proprie
tate de pământ o are o societate francesă 
în America, în statul Loriciana. Proprie
tatea se află în regiunea Rîului-roșu (Red- 
river) și e lungă de 160 chilom., âr în 
lățime are 40 chim. Pe acestă proprietate 
se cultivă mai ales trestiă de zahăr, cu
curuz, bumbac și urez. Tot la 5—7 chim, 
se află oâte-o căsuță, în cari șed Negrii, 
cari cultivă locul și sunt cu toții 1200 de 
âmenl. Looul îl cultivă cu mașina, dâr mai 
țin și vite cornute și cai. Pe acest terito
riu se află o cale ferată în lungime de 58 
chim, și canale navigabile pe o estesiune 
de 483 chim., pe cari âmblă trei năișore ou 
vapor.

Rectificare. In nr. de erl al „Gaz. 
Trans." pagina 2-a, colona 3-a rândul 25 
de sus în jos în loo de „oomentarul“ este 
a să oeti „comentatorul Cilibidakepoleos11, 
âr oâte-va rânduri mai jos, în loc de „nu 
suntem chinuițl" să se cetâscă „nu suntem 
chiămațl^ eto.

Proprietar l Dr. Aurel
Redactor responsabil Gregariu SSaior.
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Cursul Ea bursa din Viena.
Din 14 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.90
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.60
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.15
Imprum. ung. cu premii .... 150.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.—
Renta de hârtie austr..........................101.85
Renta de argint austr.......................... 101.95
Renta de aur austr...............................123.45
Losuri din 1860........................... 147.25
Aeții de ale Băncei austro-ungară. 970.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 391.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 363.—
Napoleondorî.................................. 9.51'/2
Mărci imperiale germane . . . 58.77 y2
London vista....................................119.85
Paris vista.................................. 47.62’/2
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.50

Cursul pieței Brașov.
Din 15 Iulie 1896.

Bancnote rom, Ocimp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.49 Vend. 9.52
Galbeni Dump. 5.60 Vend, —.—

Ruble rusesc! Cump. 126.y2 Vend. — 
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. —
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vend. —.—
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

C g a m 8.

Se escrie concurs pentru postul 
devenit vacant de oficial de cance
laria la Cassa cercuală de bolnavi 
din Brașov. Plata anuală este de 

'f
600 fi. pe lângă îndatorirea de a de
pune cauțiune de 300 fi.

Doritorii de a ocupa acest post 
au de a înainta cererile lor, scrise 
de mână propriă cu indicarea etății, 
ocupațiunei, cunoscința celor trei 
limbi ale țerei, precum și, că sunt 
calificați pentru resortul de cance- 
lariă, respective în branșa socoteli
lor, pănă cel mult în 25 Iulie a. c. 
12 6re a. m. în cancelaria Cassei 
cercuale pentru bolnavi.

Aplicația la acest post se face 
cu condiția de abcțîcere trilunară.

Brașov, 9 Iulie 1896.
Directoriu

Victor Neustâdter-
Președinte.

Publicațiile de licitație.
Biserica română gr. or. dela Sf. 

Nicolae din Brașov (Scheiu) și bise
rica română gr. or. din Brașov ce
tate, vinde în cale de licitațiune 
d«ue bucăți de părnent, re
spective locuri de clădire ce consti- 
tue proprietatea lor și sunt situate 
în hotarul Brașovului, și adecă:

1) un loc âprbpe de Gara Bra
șovului pe lângă strada Tramwayu- 
lui spre Gară, Nr. top. 10729 în mă
rime de 1215 metri cuadrați. Prețul 
acestui loc este 2 fi. de metru

2) Un loc peste drumul Timișu
lui în linie cu locul arătat mai sus 
sub Nr. 1. top 10728, în mărime de 
3766 metri cuadrați. Prețul acestui 
loc este 50 cr. de metru cuadrat.

1

.Z Marea Descoperire' a Veacului
I ELIXIRUL GODÎNEAU este singurul leac 

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

ÎNTINERIREA si prelungirea VIETEÎ---------- - ----- * ---- - >_____ ______

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

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

\S< gife/le ELIXIRUL GODINEAU fi Ia BUCUREȘTI, la Iile ZABSFinESCU, drofhut; s‘
la JAȘÎ, la D.D. Frați SEOBTTA, farmaciei. /

la Galați: STALSKI, farmacist; Ia Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D. J, WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la „M1NERVA.“

Pentru ventțarea acestor doue 
locuri se va ține licitațiunea verbală 
în 8(20) luiiu 1896 la 10 ore înainte 
de ame^T în Cancelaria Eforiei școlare 
Scheiu Gr6 veri.

Până la cjiua licitațiunei se pot 
trimite oferte în scris, la adresa 
„Eforiei șcdlelor române/1 unde se 
păte vedea și schița de situațiune 
și condițiunile licitațiunei.

Brașov, 1 (13) Iulie 1896.
1014,3—3

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

\

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din 0 Eblaiu 1836.
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Tren 
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Trenă 
mixt.
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Teiuș
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Micăsasa
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Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighhora ■ 
Hașfalâu . 
Homorod . 
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Apața . . 
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ov .

Timiș .
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Bucuresol
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de 
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3.37
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10.44
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9.10
8.32
7.54
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1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
7 40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
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6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20,
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
;8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
3.15

trenu 
mixtu

1 trenu
5 dQ1 persdn.

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
'de 

persdn.

trenu 
de 

person.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

person.

7 33
7.53

11.-
11.20

5.-
5-20 I Ghiriș........................

Turda ......................... î 10.30
10.10

3.20
3.00

10.21
10.41

5.05
4.45

9.12
8.52
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însemnate în stânga stațiunilor
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Aradu
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Segedin .
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