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Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nefruncntc nu rh 

primesc. — Manna cripto nu no 
Mtrfanet,

INSERATE se primesc la Admi
nistrațiile în Brașov și ia ur- 
mătdrole Birouri de anunnluri: 

în Vie na : M. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Afosse, A. Oppcltks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Danneocr, în Budapesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bernat; în 
Bucuresci: Agence ffavas, Suo- 
oursaie de Boumanie ; în Ham
burg- Earoigt & Liebmann.

Prațul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe a coiona 6 or. și 
BOer. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. shu 80 bani.

LIH.

„Gazeta11 iese în flâ-care di.
AboiaMie pentru Austro-Ungana: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

6 fl., pe trei lunî 3 fl.
N-rii de Dumlneoi 2 fl. pe an.

Pentru Romania si străiuăiaîe:
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-riî de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tfite oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dcL oolectori-

Alraamsntul pentru Brasot 
administraținnoa, piața r-aare, 
Târgul Inului Nr. 30getaglu 
I.j pe un an 10 fl.. pe șăse 
luni 5 fl., pe trei lunî 2 fl. SO or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. _Un esemplar o cr. v. a. 
a6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a ae plăti înainte.
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Nou abonament
laGAZETA TRANSILVANIEI

In 1 Iulie «896 st. v.
s’a deschis nou abonament la 
care invităm pe toți muicii și spri
jinitorii foi ei nostre.

PreiuB ahonapneniuhi! J
Pentru Austro-Ungaria:

pe 13.XL a,». . ................................ 12 fl.
pe șese l-a.».! ................................. S fl.
pe trei l-o.»! ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe -o.» a» ....................... 40 fra.»ci
pe șese 1-a.oa.!...................... 20 „
pe trei l-o.».! ...................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postaBe.

Administrațiur.ea
,,Gazetei Transilvaniei^.

Reua lor consciintă.
In ținutul Hunedorei, puținii 

Unguri, cari trăesc pe-acolo ca func
ționari, proprietari de moșii etc. se 
deșteptă nbptea din somn de temă, 
că Românii țin sfătuiri ascunse prin 
biserici și fac conjurațiuni în mec| 
de nbpte contra lor.

Care este causa marei lor ne
liniște? De unde isvoresc acele ve
denii, ce-i deșteptă din somn și-i fac 
se se cutremure?

In fața marei întruniri publice, 
ce s’a ținut Sâmbăta trecută în Paris 
și care, în numele libertății, a jus
tiției și a umanității, și-a ridicat 
glasul seu valoros în favorea pop6- 
relor asuprite și nedreptățite din 
statul ungar, cțiarele maghiare de 
t6tă colorea strigă și țipă, că Ma
ghiarii și Ungaria au ajuns să fiă 
obiectul celor mai nerușinate atacuri 
din partea unor agitatori naționa
liști români, șerbi etc., cari umple 
lumea de minciuni despre tirănia Ma
ghiarilor și despre nemilăsa asuprire 
a Slavilor și Românilor din Un
garia.

Decă se simt așa de nevinovați, 
decă tote câte se spun despre ei și 
despre Ungaria sunt minciuni, atunci 
de ce se irită așa de mult, de ce 
sunt așa de amărîte foile unguresc! 
pentru sgomotul, ce se face în lume 
cu nisce „minciuni” și „false acu- 
sațiunl“ ?

Intre cei ce se silesc în tot chi
pul a goni vedeniile și spiritele rele, 
ce vin se neliniștescă sufletele pa- 
trioților stăpânitori dela noi, e și 
Secuiul Bartha dela „Magyarorszâg“. 
Ca mare oposițional, ce este, el fi- 
resce caută a arunca totă vina pen
tru periculosa opiniune publică, ce 
se formeză în Europa în contra Un
gurilor, în spinarea guvernului, care 
a negligiat, de-a lumina streinăta- 
tea cum se cuvine și n’a sciut se 
folosescă fondurile și influența, de 
care dispune, pentru a paralisa acel 
pericul.

Der d 1 Bartha Miklos, în ni- 
suința acăsta, se apropiă întru câtva 
de adevăr, însă numai în ce pri- 
vesce descrierea acelui pericul, de 
care se văd amenințați afli Maghiarii, 
cu tote sforțările, ce le fac bătend 
toba cea mare a mileniului. „Trebue 
se ținem semă“ — flice el în „Ma- 
gyarorszâg”,— „că adveisarii noștri 
au pornit resboiul lor în numele li
bertății. Va se flică ei se folosesc 
de cea mai susceptibilă devisă. Cine 
ar pută să rămână indiferent văflend 
o luptă, a căreia țintă finală este 
libertatea? Cu devisa libertății se 
făuresc acusațiunile contra nostră: 
în Viena sub conducerea primarului 
de-acolo; în Bucuresci sub conduce
rea Ligei, er în Paris sub conduce
rea unui fost ministru de esterne. 
Acusațiunile se susțin de ani de flile ; 
repețite fiind de multe-orl, învinuirile 
încep se fiă creflute... Astfel se formeză 
contra nostră o opiniune publică... 
Națiunea maghiară cea cavalerescă, 
curagiosă, iubitore de libertate și 
tolerantă, din causa slăbiciunei gu
vernelor nostre a devenit în ochii 
poporelor europene națiunea cea mai 
urgisită”.

Dăcă este așa, decă numai ne- 
gligența guvernelor în a informa 
mai bine străinătatea asupra stărilor 
paradisice dela noi a causat tote 
neajunsurile de pănă acum, atunci 
de ce nu pot durmi liniștiți patrioții 
unguri din Hunedora? De ce-i mus
tră consciința fliua și năptea, gân- 
dindu-se la conlocuitorii lor români?

Asta o înțeleg fărte bine cei 
dela „Magyarorszag” și, firesce, că 
nu le vine la socotălă a merge cu 
sinceritatea pănă a spune adevărul 
despre acele curiăse. vedenii, cari 
răpesc conaționalilor aflători prin
tre Români liniștea sufletescă, căci 
de-ar spune-o, ar da înși-șl cea mai 
puternică armă în mânile acelora, 
cari îi acusă, că calcă libertatea 
conlocuitorilor lor.

Minciuna păte să causeze multe 
neplăceri celuia, contra căruia se 
îndreptă. Nu pote însă nicl-odată 
să prindă rădăcină față cu adevărul, 
seu cel puțin nu pote avă efect pen
tru durată.

Când însă înși-și Ungurii recu
nosc, că de ani de flile se susțin 
acusațiunile contra Maghiarilor în 
opiniunea publică europenă, care 
s’a format în contra lor; când în 
mijlocul celor mai mari triumfuri, 
ce pretind, că le-au dobândit de 
când s’au sălășluit în Europa, îi us
tură așa de mult resoluțiunea luată 
la Paris de adunarea ținută sub preșe- 
dința fostului ministru Flourens: 
atunci fleu nu mai păte fi vorba de 
minciuni, ci numai de-o tristă rea
litate, care nu se șterge prin aceea, 
că „Pești Naplo“ insultă pe Flou
rens numindu 1 „cel mai impertinent 
vânător de reclame”.

Ungurii din Hunedora vor sci 
mai bine, ce să crâdă despre aceste 
desperate demersuri.

împăcarea României cu Grecia.
Privitor la reluarea relațiunilor 

diplomatice ale guvernului român cu 
Grecia, cetim în „Epocau din Bucu
resci următorele:

In primăvara anului 1892 a încetat 
din vieță la Nizza archimilionarul Zappa. 
El a lăsat o avere de peste 20 milione de 
lei, o sumă enormă, pe care a agonisit’o 
în România în timp pe vre-o 30 de ani.

La versta de 20 de ani a venit în 
țâră fără a avea absolut nici o avere; 
dându-se drept Român macedonean, ou 
timpul i-s’a reounosout și calitatea de cetă
țean român.

Spre uimirea tututrora el a lăsat in
triga sa avere statului grecesc, desmoște- 
nind pe rudele sale și nelăsând nici un ban 
pentru instituțiile culturale ale țării unde 
s’a îmbogățit atât de repede.

Legile nostre însă nu permit ca un 
stat străin să moștenâscă imobile și guver
nul conservator a deferit cașul justiției. In 
aceleași timp au intervenit și moștenitorii 
de sânge ai decedatului și punerea lor în 
posesiunea imensei averi.

Pe atunci isbucnise în Grecia crisa 
financiară, care dureză și afli. Guvernul 
grecesc a alergat la milionele lui Zappa în 
speranță, că va putea să salvese situația 
financiară a statului și a cerut guvernului 
român ca Grecia să fiă pusă imediat în 
posesia averei. D-l Al. Lahovari a răspuns 
însă guvernului gresc să se adreseze jus
tiției române. '

De aid a isbucnit confliotul diploma, 
tic dintre România și Greoia, acesta din urmă 
pretindend, oă diferendul să fiă tranșat pe 
cale diplomatioă, âr guvernul nostru defe
rind cașul justiției.

Ministru plenipotențiar al Greciei era 
la acea vreme d-l Paparigopulos, un om 
nervos, nerăbdător și forte șovinist. Pentru 
d-sa testamentul era inatacabil și nu î-se 
părea anormal, ca o chestiune de drept să 
fiă resolvată pe cale diplomatică, cu în- 
ounjurarea instanțelor judecătorescl.

D-l Al. Lahovari a refusat categoric 
să dea satisfacere pretențiunilor Greciei. 
Drept consecință, guvernul grecesc de a- 
tuncl a rechemat pe representanții săi di
plomatici și consulari din țâră, credend, că 
prin acestă măsură pripită va face impre
sie asupra guvernului român.

Faptul guvernului greoesc n’a produs 
însă nici un efect.

D-l Al. Lahovari a supus cașul celor 
mai distinși jurisconsulțl străini, cari au

FOILETONUL .GAZ. TRANS.”

Michail Kogălniceanu.
— Publicistul —

înainte de a părăsi țâra spre a se 
duce să studieze în străinătate, Kogălni- 
ceanu dedese semne de precocitate literară 
ca nici unul din contimporanii săi. La 1834 
adecă în vârstă numai de 17 ani, el publi- 
oase viața poetului Chrisoverghi. In Berlin 
el se făcu cunoscut printr’un artiool tipărit 
în Magasin fur die Lit'>rratur des Ausslandes 
asupra literaturii moldovenesol (1836) și 
printr’un studiu în limba francesă asupra 
istoriei, moravurilor și limbei Țiganilor 
(1837), pe care-1 scrie după îndemnul lui 
Alexandru Humboldt. In fine, tot în acel 
an, el dete la lumină întâiul volum din 
Histoire de la Valachie, de la Moldavie et 
des Valaques Transdanubiens. Planul acestei 
scrieri, cu deosebire interesantă pentru noi 
cuprindea trei volume : întâiul, istoria 
vechei Dacii și a coloniilor romane pănă 

la întemeiarea principatelor, precum și is
toria Valachiei pănă la încheiarea păcii 
dela Iași (1791); al doilea, istoria Moldovei 
dela descălecarea lui Dragoș tot pănă la 
pacea dela Iași; al treilea, istoria amen- 
doror principate pănă la 1834, împreună 
cu un tablou al datinelor, obiceiurilor, le
gilor, transacțiilor comerciale, și o dare 
de seraă asupra limbei și literaturii Româ
nilor.

Din nenorocire, olanul, așa cum îl 
concepuse autorul, nu se realisâ pe deplin, 
și ceea-ce avem astăfll este numai volumul 
întâiu, opera încă a unui debutant, der a 
unui debutant care promite un istoric de 
valore. Pănă atunol, singura istorie națio
nală publioată dincooe de Carpațl erau 
cele două volume ide lui Aron Florian, 
oarl se terminau cu mortea lui Mihai Vi
teazul. Decă opera lui Aron Florian avea 
avantajul unei limbi vigurose, scrierea lui 
Kogălniceanu îl era superioră prin faptul 
că introducea în cercetările sale capitole 
privitore la vieța • socială, literară și poli
tică, la instituțiile publice ale Românilor, 

despre carl Florian nu pomenea nici măcar 
în treacăt. Dela întâia sa aparițiune pe 
arena publicității, Kogălniceanu dovedea 
înălțime de concepție și întindere de cer
cetări, cunoscință seriâsă de isvâre, pe 
când Florian se mărginea mai numai la 
Engel. Insă pe când Florian soria ca Ro
mân doritor de a-.șl vedea țera liberă și 
mare, de a deștepta în compatrioțli săi 
mândria de sine și demnitatea națională, 
Kogălniceanu vedea pe lângă tote acestea 
bunătatea părintâscă a Rusiei pentru Ro
mâni și necesitatea pentru aceșt’a de a să 
lipi cât mai strîns de densa.

In adevăr, âtă ce cetim la pag. 403 a 
acestei opere, care introduse pe Kogălni
ceanu îu tainele musei Klio: „Adesea a 
fost acusată Rusia și este acusată chiar 
astăfll de ambițiune, pentru că a voit să’șl 
statornicâsoă protecțiunea asupra Moldo- 
Valachiei. Der pacea dela Adrianopol nu 
este ore cea mai puternică dovadă despre 

I curățenia intențiilor ei? In protecțiunea 
Rusiei, eu văd numai dreptatea, un interes 
inspirat de dragostea creștinâscă pentru 

poporele nenorocite. De vâcurl există o 
tradiție în Moldova și Valachia, care dice 
că mântuirea nostră va veni dela Nord. 
Tote ne lâgă de Rusia, ea este muma n6- 
stră.... Noi suntem prea slabi; nu vom pu
tea face nimic fără Rusia, care a fost în 
totdâuua apărătorea nostră, care ne-a dat 
înapoi drepturile nostre, libertățile nostre, 
care ne-a înscris din nou în rândul na
țiunilor și ne-a dat puțina civilisație ce 
posedăm.”

Și acestea le scria mâna lui Kogăj»- 
niceanu după ce Rusia ne luase Basarabia 
la 1812, și pe când baronul de Riickmann 
înfurișase în textul Regulamentului acel 
articol, prin care Adunarea era oprită de 
a face o schimbare îutr’însul, chiar cu con
simțământul Domnului, fără prealabila în
cuviințarea a Curții Suzerane și a Curții 
Protectâre !

Mulțl Români se înșelaseră asupra 
intențiunilor rusescl când cetiră partea pri
vitore la Prinoipate din Tractatul dela 
Adrianopol; der aceștia se desamăgiră în
dată ce văflură pe consulii rusescl dând
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aprobat în tote precedentele d-sale. P ăre- 
rile lor împreună cu istoricul conflictului 
au fost publicate într’o „Carte Verde* 4.

1) Akala este vulturul, animal spur
cat, care nu pote fi întrebuințat pentru 
jertfe.

2) Arbor fermecat și protejat de du
huri, oarl ucid pe omul destul de îndrăsneț 
ca să dea ou toporul în el.

3) Negriii pretind, că mistrețul dă din 
codă orl-când simte ce are să ’i-se întâmple.

4) Pulbere fermecată, pe care ome
nii cari tae copacii trebue să șl-o scu
ture pe cap ca să nu li-se întâmple s’a- 
tingă de un copac sfint.

*) Multe persbne se închină acestei
prințese, acestei virgine — fieițe care pare 
că a simbolisat frumsețea femeii, Bărbații

După vr’un an și jum., representantul 
unei tnarî puteri a înceroat să stabilâsoă o 
împăcare între România și Grecia. Condițiu- 
nile de împăcare neconvenind însă statului 
român, — demersul a rămas infructuos.

Tratările de împăbare s’a reluat din 
nou anul acesta intermediar fiind d-1 Golu- 
chowsky, ministrul de esterne al Austro- 
Ungariei. E caracteristic însă, că „Frem- 
denblatt**,  organul ofioios al d-lui Golu- 
ohowsky, afirmă că numai înțelepoiunei M. 
Sale Regelui se datoresce aoâstă împăcare; 
despre guvern său d-1 Dim. Sturdza nu 
pomenesce cu obsolut niol un cuvânt.

Cari sunt însă oondițiuuile de împă
care, pănă aoum nu se scie nimic.

Este însă mult mai important ceea 
ce scrie „Fremdenblatt44 în numărul seu 
din urmă.

Ofioiosul ministerului de esterne din 
Viena, după ce aduce elogii mari M. Sale 
Regelui, spune că bunele relaț’unl dintre 
România și Grecia sunt razimul principal 
în Balcani al triplei alianțe, cu atât mai 
vârtos, că Bulgaria, Serbia și Muntenegrul 
„lasă mult de dorit în relațiunile lor cu 
puterile centrale europene1 2*.

Acestă mărturisire a oficiosei vieneze 
nu este decât o confirmare indirectă a in- 
formațiunilor năstre privitore la încheiarea 
unei alianțe între România și Grecia.

Rostul acestei alianțe nu pote fi de
cât menținerea echilibrului în BaloanI și 
în special în Macedonia, la a cărei cuce
rire aspiră atât de mult Bulgaria.

Acelaș (ijiar mal scrie:
Aflăm oă înainte de a se lua relațiu

nile diplomatice ou Grecia, guvernul a dat 
instrucții d-lui Zamfirescu, procuror la 
Curtea de Apel din Capitală, ca în aface
rea succesiunei Zappa să ia condușii în fa- 
vorea statului grecesc. Aceste condușii au 
fost respinse de secția I a Curții de Apel 
cu trei voturi, fiind două voturi pentru, ale 
d-lor Skina și Iulian. Statulgreoesc a făcut 
recurs în Casație. Somăm pe guvern să ne 
dea un oomunioat dâcă e vr’o relațiuue 
între împăcarea cu Grecia și între condu- 
siile dictate d-lui Zamfirescu în afacerea 
Zappa. Guvernul actul ar trebui să aibă 
francheța guvernului conservator, oare a 
publicat o Carte Verde asupra rupere.i re- 
lațiunilor cu Grecia. Pănă atunci însă îl 
somăm să dedare cine a făcut primul pas 
spre împăcare.

La Gestiunea congruei.
iii.

(Articul final.)

•bSe ne punem întrebarea: Ore 
biserica nostră română gr. cat., în 

cari diecese seu păiți de diecesă și-a 
conservat mai bine tipul seu curat 
românesc, garantat prin scaunul Ro- 
mei cu ocasiunea trecerei la unire 
a Românilor: în părțile, unde este 
păstorită de cătră cler congruat, oii 
acolo, unde turma sufletescă a po
porului român este păstorită din par
tea unui cler, ce trăesce singur din 
sudorea Românului, precum și el îșl 
varsă sudorea pentru Român ? Unde 
și în cari părți e esilată limba și 
cjiaristica română din sînul familii
lor preoțesc!, Infiltrând prin acbsta 
spiritul renegatismuiui în inima în
tregului popor? In cari părți se pre
dică la îmormentări și la alte func
țiuni, ba chiar și în biserică de pe 
amvon limba maghiară, ba se și 
cântă și pote și liturghia se servesce 
în limbă anti-canonică?

Aruncați o privire și veți vedb, 
că acestea tote se întâmplă cu deo
sebire în acele părți, unde clerul bi
sericei nbstre este mai mult sâu mai 
puțin subvenționat, ori chiar salari- 
sat. Aici se calcă în piciore legătu
rile Unirei, aici se vatemă în ochii 
Românilor autoritatea S-lui scaun 
apostolic. Acestă vătemare și proce
dură ilegală și anti-canonică a în
demnat Roma, ca în tenbrea instruc- 
țiunei pentru archi-episcopii, epis
copii și ceilalți ordinari ai Ungariei 
se accentueză, că: parochii și cate- 
citeții credincioșilor, ce nu grăesc limba 
maghiară, copiilor de scolă să nu le dea 
instrucția în limba maghiară mai înainte 
de ce școlarii vor fi învețat perfect limba 
acesta, și erăși ca: în predică se nu se 
folosescă de limba, magiliară mai înainte 
de ce se vor ft convins, că fiii parochiali 
o înțeleg bine!

Că credincioșii au dat uitărei 
limba română maternă, cine portă 
vina? — Negreșit, că clerul. Preo
tul salarisat trebue se facă curte ce
lor ce-1 salarisâză. Când unul sâu 
mai mulțl dintre omenii puterei l’au 
rugat se predice unguresce la cutare 
îmormentare, el numai decât s’a su
pus; când după acea i-au cerut se 
predice unguresce și în biserică, de 
asemenea s’a supus. Și așa încetul 
cu încetul, vrend se încungiure mâ
nia lor, au ajuns se calce în picibre 
canbnele bisericei și, batjocurindu-și 
religia și ritul, au eliminat cu totul 
limba română din biserica strămo- 
șâsca, 6r astădî vedem aceste oi ră
tăcite cerend înființarea unui epis
copat maghiar greco-catolic!

Acestea sunt urmările pierderei 
independenței clerului.

După tbte acestea întreb: Ore 

consult și iertat ar fi, ca clerul nos
tru se-și jertfescă libertatea și inde
pendența sa morală, în schimb pen
tru o frântură de congruă, fără de care 
au trăit moșii și strămoșii noștri?

Mi-se va replica, pote, din par
tea unora, că îndurăm multe nea
junsuri și în aceste împrejurări ni-ar 
fi binevenit ajutorul congruei. Aces
tora Ie răspund cu 8. Scriptură: Ce 
folos va dobendi omul tâtă lumea, 
deca îșl va pierde sufletul său ? Cu 
alte cuvinte: ce folos vom dobendi 
un os de ros din congruă și ne vom 
pierde libertatea și influința asupra 
conducerei destinelor bisericei și a 
națiunei nbstre? Cătușile rușinose 
cumpărate cu prețul congruei pe 
consciința clerului român, ar fi bre 
o recompensă potrivită pentru un 
cler cu trecut ca al nostru?...

Stăm în pragul conscrierei veni
telor preoțescl; tipăriturile în sco
pul acesta s’au și trimis protopopi
lor. Ar trebui să ne adunăm la o 
conf'erență seu în gremiul diecesei, 
seu aiurea, la care să ia parte câte 
un protopop și preot din fiă-care 
tract. Aci să desbatem causa în 
principiu. Mai înainte de tbte să se 
constate, dăcă congruă pbte se aducă 
vre un folos bisericei și națiunei 
nbstre și dâcă putem noi ore să-o 
primim așa, cum ni-se îmbiă din 
mâna guvernului? Decă majoritatea 
ar decide, că ne trebue prețul sân
gelui libertății și independenței cle
rului român — ceea ce eu nu pot 
presupune, atunci să deliberăm, cum 
să procurăm documentele recerute 
privitore la venituri, unde e proto
colul visitațiunei canonice? unde 
sunt convențiunile, pe basa cărora 
trebue estradate documentele etc. etc. 
ț)ic, să ne adunăm, ca se nu ne ri
sipim ca făina orbului.

După ce biserica nbstră și-a 
crescut o inteligență mirenă, care 
spre fala și mândria nbstră pbte cu
prinde loc în șirul inteligenței din 
concertul popbrelor Europei civili- 
sate, apelez la inima ei iubitore de 
neam și o rog, ca să ne stea în aju
tor. Se se pună în fruntea poporu
lui țăran și se afle mijloce și moda
lități, de-a ușura sbrtea preoților 
noștri și de a-i feri de cursele, ce 
’i se întind astăȚl din partea celor 
ce vor să-i facă slugile guvernului.

Der încheiu. Congruă pe cale 
croită nu ne trebue, pentru-că ce fo
los vom dobendi totă lumea, decă 
ne vom pierde libertatea și inde- 

I pendența clerului și a bisericei, și 
I ne vom despărți de cătră scumpul 

nostru popor, cu care dimpreună 
ni-am amestecat sute de ani lacremile 
și suspinele.

Dixi et salvavi animam meam!
Un preot român gr.-cat.

— 4 (16) Iulie.

Jidanii pretind drepturi. O făiă jido- 
vâscă se plânge, că între 394 membri ai 
camerei magnaților, nu se află decât doi 
Jidani. Acesta este o batjocură pentru 
„wab’wieu jidovâscă^ din Ungaria, că ol — 
după socotela foiei „naționale* 4 jidovescl 
— cel puțin 12 dintre membri camerei mag
naților trebue se fiă Jidani. Acesta este cel 
mai nou „postulat**  al „națiunei" reoipiate. 
Dăoă guvernul nu va realisa acest „postu
lat14 al lor, va contrage asupră-șl acusa- 
țicnea, de-a fi „falsificat representanța po
porului !** — O foiă catolică înregistrând 
acestă scire se întrâbă : Ore, în adevăr ia 
atâta a ajuns acestă nenorocită- țeră, ca 
acum tote cele 12 triburi ale lui Jacob să 
pretindă a fi representate îa camera mag
naților?

—o—
100,000 fl. defraudați. Din Nyirsgy- 

haza se scrie, că agentul de asigurare 
Fodor, Maghiar fabricat cu & pițule din 
originalul Feldmann la însoiințarea direc
țiune] de asigurare mutuală din Kisvarda, 
precum și la mai multe arătări făoute con
tra lui, a fost 4ilele acestea arestat la ju
decătoria din Nyiregyhaza. Perciunatul 
este acusat, că cu ocasiunea asigurărilor pe 
vieță, el încă șl-a asigurat busunarul cu 
100,000 fl. Se sperăză, că afară de Fodor 
vor mai fi arestați și alțl tovarăși de 
„patriotism* 4 ai lui.

—o—
Favoruri pentru coloniști în Rusia. 

Deorece, tote sforțările guvernului ru- 
seso, de a colonisa costa Murman a ocea
nului glacial și a ameliora situațiunea în 
acele locuri nu au avut suoces, guvernul 
rus a promis tuturor imigranților liberarea 
de serviciul militar, de tot felul de con
tribuții cătră stat și chiar împrumuturi 
spre a înlesni stabilirea în acea costă, oare 
oonține multe bogății naturale.

— o—
Un jubileu al căilor ferate ungare. 

In cjiua de 15 Iulie n. o. s’au împlinit 50 
de ani, de când s’a desohis prima liniă fe
rată pe teritoriul Ungariei. Anume în 4iua 
de 15 Iulie 1846 s’a predat în mod solemn 
comunicațiunei linia ferată dela Pesta pănă 
la Vaț, prin care s’a desohis prima cale 
ferată pe teritoriu ungar.

— o —
Nnzarenisinul în Ungaria Se sorie, 

oă în comitatul Baranya au început a se 
îmulți în timpul din urmă Nazarenenii în

din picior Domnilor noștri. Kogălniceanu 
trebui să aștepte pănă la 1848. Când mai 
târziu (1855) i-se aruncară în față ca o 
insultă de cătră Iacob Mureșianu pasagiele 
elogiose pentru Rusia, Kogălnieeanu se 
apăra dicând, că ele i s’au impus ex officio 
și că fără dînsele nu ’i s'ar fi învoit tipă
rirea volumului, și apoi adăuga: „Chiar 
dâcă acele opinii ar fi fost ale mele, încă 
este mai bine să greșeso prin lipsa de ex
periență la vîrsta de 18 ani, ce aveam 
când am lucrat Istoria Principatelor, și să 
mă întoro pe calea dreaptă la vîrsta de 30 
de ani, de oât să fiu liberal la 18 ani, âr 
în vîrsta ooptă să ajung mai absolut decât 
Țarul Rusiei, renegând tâte nobilele cre
dințe ale frumosei junețe, precum au făcut 
mulțl eroi cântați de d-ta. Si apoi Domnul 
meu, alta era protecția rusâscă dela 1829 
pănă la 1836, când am scris Historie de la 
Valachie, și alta au fost dela 1837 înebee. 
Tractatul dela Adrianopcl ne chezășuia 
capitulațiile nostre. Nota contelui Nessel
rode din 1848 ne contesta chiar naționa
litatea,

(Va urma.) Aiigel Demetriescu.

0 Biblia a Negrilor.
Cum a gonit, poporul pe Obajaka.

(5) (Urmare).

Obajaka se lăsă să fiă amăgit de es- 
oesul puterei lui. Ambițiunea îl făcu să-și 
piărdă mintea. Nu mai cunoscu nici o mă
sură. Se făcu nesuferit tuturor, fiind-oă 
abusa de puterea, p**  care ’i-o da cunos- 
cința lui de farmece și de sorți. Nu mai 
era rege, nu mai era tată, nu mai era 
babă, ci un stăpân rău, tiran. Robii lui 
jefuiau de multe ori târgul și hoții nu res- 
peotau nici o locuință.

Insă bătrânii și căpeteniile oasei po
porului nu voiră să’l omore, fiind-că era 
copilul lut Oranyan și persona lui era sfântă. 
Hotăriră numai să’l gonescă din oraș.

După ce păși el afară din pdrta ora
șului Oyo, plecând în exil, Obajaka se în- 
torse oătră mulțimea, care se luase după 
densul; el auflise, că mai mulțl bmenl vor
beau rece de densul, le vorbi astfel:

„Mă goniți departe de voi, ca pe un 
lucru spurcat, ca pe un akala'), să scițl 

însă, că achorinul-) nu ’și are părechea 
între arbori, să scițl, că mistrețul, ori cât 
de obosit ar fi, tot pote să dea din codă3 4), 
să scițl, că oădurarul trebue să’șl acopere 
capul cu etaf când vrâ să tae un copac.

„într’o d' o să vă pară rău despre 
regele vostru; o să aveți nevoe de pute
rea lui; aveți să’l ohiămațl înapoi și aveți 
să fiți prea fericiți decă vă va asculta el!“

Obajaka prevedea, ce o să se întâmple.
Copii ini Obajaka.

In întâia parte a regnului său, Oba
jaka făcuse mulțl copii și le oomunicase o 
parte din partea sa.

Ca și copii lui Oranyan, copii lui 
Obajaka nu muriră.

Afară însă de întâiul născut, Agaoja, 
al cărui destin fu ca al celorlalți bmenl, 
se duseră să se odihnâscă de vii în sînul 
pământului, unde locueso și acjl.

Jorubii din vremurile vechi, caii erau 
omeni evlavioșl, făcuseră fetiși frumoși în 
orașele unde se coborîră în pământ fii lui 
Obajaka. Pentru ce bre răsbbele au nimi
cit orașele acestea, pentru-ceț'au nimicit pe 
fetiși și locurile sfinte unde se făceaujertfele?

Id zadar va căuta cine-va altarul lui 
Ajuwon ; orașul care avea numele aoestui 
fiu al lui Obajaka nu mai esistă. Și Omogba 
care intra în pământ în Kobo, nu mai are 
templu, nu mai are oraș.

Și Memie, al cărui fetiș aparținea 
orașului Sabe 1

Și cine și-ar mai aduce aminte de 
marele oraș Jakuta, unde bmenii se rugau 
lui Lâla, fiiul preferat al lui Obajaka, dâoă 
cântăreții de pe atunci nu i-ar fi păstrat 
memoria în poemele lor.

Și Banyane, fiioa întâii! născută a 
lui Obajaka, virgină, care era așa de 
frumosă, încât o iubeau toți bmenii unde 
este fetișul său? Banyane este și adl în 
inima tuturor omenilor, fiind-că era fru- 
mosă, are totdeuna alaso, preoți, slujitori 
și slujitbre*).
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mod bătător la ochi. In comuna Dalyok, 
de lângă Mohaoiu, unde și pană acum erau 
mult! Nazareneni, în dilele din urmă au 
mai trecut încă patru familii, cari pănă aci 
se țineau de biserica catolică. Familiile 
aoestea sunt oroate și au bogății mari. Tot 
acum de curând și-au insinuat la fisolgă- 
birăul din Mohaoiu trecerea lor la nazare- 
nism șâpte femei și opt bărbați, cari fă
ceau parte din biserioa reformată. Trece
rile acestea în masse au produs mare sen- 
sațiă în acele părți.

—o—
0 dramă îngrozitore. In comuna Ud- 

vard de lângă Comorn s’a petrecut dilele 
aoestea o dramă înfiorătâre. Proprietarul 
Bachl Jânos, iritat din oausa unui proces 
pentru moștenire, ce-1 avea cu membrii fa
miliei sale, într’o diminâță șl-a împușcat 
mai întâifl soția, apoi pe-o fiică de 18 ani 
a sa; după acâsta ținti pistolul asupra unui 
fiiu de 14 ani al seu, oare tocmai atunci 
sosise acasă dela soolă pe vacanță. Bietul 
băeat, văcjend ce-1 așteptă, voi să sară prin 
ferâstră, dâr atunci glonțul îl nemeri și pe 
el, răsturnându-1 la pământ. Un alt fiiu, în 
etate de 5 ani, se asounse sub pat, rămâ
nând in viâță. Sălbaticul tată puse sfîrșit 
ononstruosității sale prin aceea, că se îm
pușca și pe sine.

— o—
Botezarea unei familii jidovesc!. Ji

danul Lâvai Henrik, membru al camtrei 
magnaților și director al unei societăți de 
asigurare unguresol, a fost botezat Dumi
neca trecută din partea episcopului catolic 
Zalka din Gyor, împreună cu soția și un 
fiiu al său. Botezul s’a făcut cu mare pompă, 
dându-se fiă-c-ăruia dintre cei botezați nume 
nouă.

—o—
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, âr bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
fa 4 fl. la cji.

Atentatul asupra lui Faure.
Puțin a lipsit, ca actualul președinte 

■al republicei francese, Felix I'aure, să nu 
aibă și el aceeași sârte, oa și antecesorul 
său Carnot.

După cum ni s’a anunțat în telegrama 
de erl, un atentat s’a făcut la viâța lui, 
oare însă din norocire n’a succes, atentato-

Cum a domnit Sango.

După-ce goniră pe Obajaka, după oe 
■se întârseră spionii, cari urmăriseră pe re
gele exilat și spuseră, că el trăia liniștit 
între Egbașî, bătrânii și căpeteniile casei 
poporului aleseră ca rege pe Sango, fra
tele detronatului. Sango era om înțelept 

■și dibaoiQ; cunoscea și el multe farmece. 
Soia mai cu semă o vrajă, care’l făcea 
peste măsură de puternic, fiind-oă provoca 
•tunetul și focul orl-când voia.

Era însă prudent. Așa că bătrânii și 
căpeteniile se bucurau că’l aleseseră rege.

Mulțime de dușmani, geloși de mări
rea poporului Oyo, făourâ alianță între 
dânșii, oa să nu mai plătâsoă tributul și 
atacară orașul. Bătrânii și căpeteniile de 
casă rugară atunci pe Sango, să’șl între
buințeze totă puterea, ca să’șl apere po
porul.

Sango sfătui pe popor să se ascundă 
fiă-care în casa sa, și el se duse singur 
afară din zidurile orașului înaintea dușma
nilor. Atunci produse tunetul, produse fo

rul a fost prins, âr Faure a rămas neatins. 
Telegramele din Paris comunică urmă.to- 
rele amănunte asupra atentatului:

Alaltăerl, la orele <2f/ri președintele 
republicei plecă din palatul Elysee cu tră
sura cu patru cai, ca să facă o revistă mi
litară. In aceeași trăsură se mai afla minis- 
trul-președinte Meline și doi generali, âr 
la urmă veniau în alte două oalesce, în 
cari se aflau oficerii cortegiului militar.

In tot parcursul lui Faure ’i-s’au fă
cut ovațiunl entusiaste din partea publi
cului. In momentul, când trăsura sa a 
ajuns la destinațiune, un bărbat bine îm
brăcat, ca de 40 de ani, ce stetea răflimat 
de-un arbore, trase două descărcăturl de 
revolver asupra președintelui, oare însă n’a 
fost nemerit. La moment atentatorul a 
fost împresurat de mulțime și n’a lipsit 
mult, oa el să fiă sfâșiat din partea 
acesteia, dâcă n’ar fi intrevenit imediat 
poliția, care pe atentator l’a prins și sub 
escortă l'a dus la secția de polițiă.

El se numesce Frangois, — e același 
Franșois, oare nu de mult a aruncat în ca
mera deputaților miol bucăți de hârtiă. La 
interogator el a mărturisit, că e scriitor și 
că a publicat o oarte întitulată „Masques”. 
In momentul, când a fost prins, nu avea 
la el nici un ban. ț)ice, că a voit numai 
să atragă atențiunea publioă asupra lui și 
de aceea a împușcat. In revolver mai avea 
înoă trei glonțe. Acum e arestat.

Principele de Muntenegru.
De vre-o câte-va 4^e se vorbesce 

mult, atât în oerourile politice, cât și în 
pressă, despre principele Nichița de Munte- 
negru, din inoidentul visitei, ce a făcut’o el 
regelui Alexandru al Serbiei.

Combinațiunl peste combinațiunl se 
fac cu privire la acâstă visită, atribuindu-se 
soopurl politice. Din tote însă reese, că e 
vorba de-o legătură amicală și politică în
tre cei „doi amici” ai răposatului Țar Alee- 
sandru.

Piarul oficios și autorisat al alianței 
franco-ruse, „Le Nord*,  care apare în Pa
ris, într’un număr mai recent scris de Ch. 
de Lor6ac,’se ocupă cu prinoipelo Nichița 
al Muntenegrului.

și femeile cari și-au închinat viâța ei pârtă 
pe vârful capului, care este peste tot ras, 

■două șuvițe de păr împletit.

Credem a face un serviciu oetitorilor 
noștri, reproducând unele pasagii mai mar
cante din acest articol, din care se văd 
sentimentele, oe le nutresc oercurile ofi- 
ciose francese și ruse pentru prințul Mun
ților negrii. Acâsta o facem cu atât mai 
vârtos, ou cât se pare, că cestiunea orien
tală întră într’o nouă fașă.

„Suveranul Munților negrii, dice dia- 
rul „Le Nord”, este pentru noi îndoit atât 
de soump, deârece el este amicul Franciei 
și al Rusiei. Simțămintele sale galofile da- 
tâză de multă vreme; ele s’au arătat în 

oul, și fu un măoel îngrozitor: toți omenii 
oarî atacau orașul, fură nimiciți pănă la oel 
din urmă. Și oâmpiile fură rău pustiite, și 
poporul Oyo se înfricoșa de puterea rege
lui său.

In vremea aceea erau mulțl 6menl 
învățațl cari cunosoeau sorții. Și între duș
manii, cari atacaseră Oyo se găsiau vraol. 
Unul din vraoii aceștia, anume Olowu, un 
om forte învățat, care soia multe farmeoe, 
cuteză să atace pe Sango, cu tâtă reputa
ția lui grozavă.

Olowu putea să se înounjure cu fier 
în momentele critice; pănă atunci sciuse 
totdâuna să scape de loviturile dușmani
lor. Lupta lui ou Sango fu grozavă și ținu 
multă vreme. Insă regele d:n Oyo era oel 
mai tare și bătu pe Olowu. Insă nu’l 
omorî.

Atunci, rușinat că fusese biruit, ru
șinat că biruitorul îi dăruise viâța, Olowu 
se retrase în pustiu și nimeni nu’l mai 
văcju. Acolo muri el de rușine. Și lumea 
de pe pământul întreg avu frioă de Sango.

(Va urma.) !• S. Spai'tali. 

epoca aceea, oând tânărul prinț urma our- 
snrile în Paris la liceul Louis le Grand... 
Din Buvenirile mele aminteso faimosul toast, 
oare l’a ridioat Alexandru III în Peterhoff, 
în sănătatea lui Nichița, ou ooasiunea că
sătoriei fiicei sale Milița ou marele duoe 
Petru Miohailoviol, La desert împăratul 
Alexandru III flise: „Beau în sănătatea 
prințului de Muntenegru, unioul amio fidel 
și sincer al Rusiei!”

După oe spune efeotul colosal, pe 
oare l’a provooat aoest toast în pressa eu- 
ropenă, oă legătura între Muntenegru
și Rusia este inalterabilă și că acum s’a 
alăturat și amiciția Serbiei.

In curând prințul Ferdinand și regele 
Alexandru se vor întruni ou toții în Oe- 
tigne la serbările jubileului dinastiei prin
țului de Muntenegru.

„Am vorbit, încheie d-1 de Lorbac, 
despre marea simpatiă a Țarului Alexan
dru III față de prințul Nichița. La sfârșit 
aminteso, că Țarul Nioolae II a dat „fide
lului și sincerului amio al Rusiei” ca cadou 
o bateriă de artilerie perfecționată și 30,000 
de cartușe modelate”.

Aoest cadou îșl are prețul seu, în 
mânile întreprincjilor locuitori ai Munților 
negri.

Turburările din Creta.
Se anunță din Oanea diarului „Times”, 

că patru sate turcesol au fost incendiate 
în împrejurimile orașului Retimo.

Adunarea oretană s’a întrunit în 13 
Iulie după amâdi. O telegramă din Atena 
anunță: BerovicI a cetit decretul de oon- 
vooare în limba turoâsoă, ceea ce a pro
vooat protestări din partea deputaților creș
tini. Guvernatorul pretextâud neounoseerea 
regulamentului, inoidentul a fost închis. 
Creștinii cer amânarea adunării spre a soi, 
dâcă pot să formuleze reclamațiunile lor 
într’o ședință publică, la care participă 
Turoii. Creștinii declară, că vor aștepta 
răspunsul guvernului pentru a decide dâcă 
se vor întruni, căol ei consideră ca nefolo- 
sitore presența Turcilor.

La Kalyres, în provinoia Apokorona, 
s’au produs Dumineoă incidente grave. 
Nisce insurgenți vădând de pe țărm, că o 
barcă turoâsoă urmărea o luntre în oare 
se sflau oreștinl, au tras foourl. Imbarca- 
țiunea turoâsoă ajungând la țărm, creș
tinii au omorît echipagiul său, compus din 
nouă mateloțl. Corabia turoâsoă căreia apar
ținea îmbarcațiunea a tras ou ghiulele asu
pra femeilor și copiilor, oarî staționau pe 
costă. Nu se ounâsoe numărul personelor 
omorîte.

Consulii au protestat pe lângă guver
natorul general, oonsiderând aoțiunea Tur
cilor ca o ruptură a armistițiului.

Cas de m6rte înfiorător.
Koșia-montană, Iulie 1896.

Basiliu G. Cioban, student la gimna- 
siul din Brad, având mare plăcere tot
dâuna de-a intra în minele de aur, a mers 
și MierourI în 8 Iulie st. n. după amâcjl 
ou unohiul dânsului într’o mină, ou numele 
„La Oneau, unde abia a petrecut câte-va 
minute și, deslipindu-se o piâtră mare de 
sus, a căcjut pe dânsul, rupându-i pieptul 
și plumânile.

Sărmanul nenorocit, în chinul și du
rerile sale teribile, numai atâta a putut 
dice, să-l lase să dorină, ir sooțendu-1 
afară, numai decât au fost avisațl părinții. 
Fiind însă numai mama lui aoasă, ^acesta 
a alergat la dânsul numai decât, aflându-1 
înoă consciu, dâr nu putea grăi nimic, oăcl 
îl îneca sâugele, ce-i e și a pe gură. Vădând 
el pe iubita lui mamă, se uita rugător la 
ea, ourgându-i lacrimi amestecate ou sânge, 
âr în oâte-va minute în brațele mamei sale 
a adormit pe veciă.

înmormântarea lui a fost Vineri la 5 
6re, când, sdrobițl de durere, au sosit sora 
lui d-ra Maria Cioban, profesâră la inter
natul din Sibiiu și frații lui Aureliu, iurist, 
Virgiliu st. ol. VIII g. și Pompiliu st. cl. 
VII gimn.

Conductul funebru a fost forte fru- 
moSi Mai multe domnișore de etatea lui, 

îmbrăcate în alb, duceau fiă-care oâte-o 
cunună de flori și o lumină aprinsă. Băeșii 
(lucrătorii) dela minele erariale regescl, in 
oorpore, îmbrăcațl toți în negru, duceau 
flamurile de doliu ale sooietății.

Lume multă a petreout sicriul pănă 
la biserioa gr. or., unde s’a ținut servioiul 
funebru, și de-aoolo pănă la mormânt. Pe 
răposatul, care abia avea etatea de 14 ani, 
îljăleso nemângăiații săi părinți Basiliu și 
Iustina Cioban, Maria Cioban soră; Au
reliu, Virgiliu și Pompiliu, ea frați.

De-odată cu studentul Cioban, în ace
lași loc șl-a mai aflat mârtea și îngrijito
rul acelei mine, George Morariu, lăsând în 
urma sa pe nemângăiata lui soția ou 6 
copii mici.

S. G.

SOIRI ULTIME. ’
Berlin, 15 Iulie In armata ger

mană se vor Introduce la tomna în 
fiă-care divisiune compănii de bici- 
cliști,

Agram, 15 Iulie. Banul Croației, 
Khuen, și-a luat un concediu și 
merge la Isclil. Se crede, că la 
cas, decă tractările asupra pactului 
între Austria și Ungaria n’ar reuși, 
contele Khuen e destinat a lua lo
cul ministrului Banffy.

Roma, 15 Iulie. Agenția Ștefani 
anunță constituirea noului cabinet 
italian în următorul mod: Ministru- 
președinte, de interne și de esterne 
provisor: JRudini; de marină: Brin; 
de resboid: Luigi-Pellone; dejustițiă: 
Costa; de finance : Branca; tesaure: 
Luzzatti’, lucrări publice: Iuliu Pri- 
netti; instrucțiune publică: Gianturco; 
de agricultură: Giuctiardini; de posta 
și telegraf: Emil, er Codronchi-, mi
nistru fără portofoliu (comisar al

DIVERSE.
Călduri mari în Norvegia. In unele 

părți sudioo ale Norvegiei actualmente este 
o căldură nespus de mare. Din orașul Har- 
stadt se scrie, că la 3 Iulie n. c. acolo era 
o căldură la sore de 34 grade R. (42°C.) 
In Bodb a fost o căldură de 20,8°C., în 
Haparanda la colțul nordic al sinului marei 
bottnice 24,1(IC.1 la Vardâ lângă marea în
ghețată, unde damele îndată ce termome
trul se ridică ceva mai sus de zero portă 
haine deschise, a fost o căldură de Î^’C.

Statistica condamnaților la morte în 
Ungaria. După „Iogtudomânyi Kozlony” 
în Ungaria dela anul 1880—1895 au fost 
condamnați ia morte 89, esecutațl au fost 
35, înainte de a fi esecutațl au murit 3, 
grațiațl au fost 51. De-ael se vede, că mai 
mult ca 2/3 părți dintre condamnați au fost 
grațiațl.

Escriere de concurs.
pentru 12 stipendii în „Internatul din Beiuș 
a fetelor orfane de preot din diecesa gr. cat. 
română de Oradea-Mare, împreunată cu scolă 

civilă*,  pe anul scolastic 1896/7.
La aceste stipendii pot concura în 

prima liniă fetițe orfane de preot din die
cesa gr. cat. de Oradea-Mare.

Stipendiate nu pot fi, decât fetițe de 
religiunea gr. catolică.

Vor fi primite eleve de I,—IV. clasă 
ale scolelor elementari poporali și deocam
dată pe cursul I și al Il-lea al scolei civile. 
Solvente încă se vor p6te primi în in
ternat.

Solventele plăteso: la an suma de 
150 fl. în două sâu cel mult în 4 rate an
ticipative; o taosă anuală de 2 fl. pentru 
înscriere, ce se va solvi la întrare ; didac- 
tru pentru scola civilă 6 fl.; pentru scdla 
elementară poporală 2 fl. 85 or. Alte tacse 
nu se vor solvi decât pentru acele eleve, 
cari doresc a învăța limba francesă și for- 
tepianul; aceste tacse însă vor fi cât se 
pote mai moderate.

Cărțile trebuinciose, materialul de 
scris, de desemn, de lucru de mână, se în
țelege nu se ouprind în taxele amintite, ci 
aceste spese sunt datâre a-le suporta atât 
elevele, cât și cele stipendiate.
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Fiă-care elevă primită se aducă cu 
siue : Schimburi și fuste 6 din fiă-care, 12 
batiste, cel puțin 6 ciorapi (strimfli) de 
colore închisă, 1 ploar, încălțăminte tre- 
buinciose și superindumentele de lipsă cu 
mantea de vâră și iârnă. O saltea (stroh- 
sack), o plapomă, 3 ciarșafurl (lepedee de 
pat), 3 ciarșafurl de plapomă, 4 fețe albe 
de perină, 1 — 2 perinl, 3 șervete, 4 șter
gare, 2 peptenl unul de și altul rar, perie 
de dinți, de haine și de oălțăminte, și 
săpun.

Elevele din internat vor primi uni- 
formă, care oonstă din o haină, 2 șurțe 
în forma unei haine, o pălăria de vară, 
cari se procură în Beiuș sub conducerea 
direcțiunei internatului. Prețul uniformei 
este cuprins în suma amintită de 150 fi.

Suplicantele au sS-șI înainteze peti- 
țiunile pentru primire la: Veneratul Ordi- 
nariat diecesau gr. cat. de Oradea-Mare 
pănă în 15 August a. o.

Petițiunile sunt de-a se instrui: 1) 
cu carte de botez; 2) Testimoniu scolastio; 
3) atestat medical; 4) atestat de revao- 
cinare. Doritbrele de-a obține stipendiu vor 
aclude și un atestat comunal despre posiția 
și starea materială a lor, eventual a părin
ților lor.

Elevele din internat vor primi urmă- 
torea provisiune: cuartir, întreținere, afară 
de drele de prelecțiunl vor avâ în anumite 
ore din 41 bră de conversația în limba ma
ghiară, germană, eventual și în limba 
francesă.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Elevele seolei poporali vor oerceta 
scâla elementară poporală de stat din loo, 

âr elevele seolei civile de cursul I. și al 
II-lea în soola internatului.

Cursul al III-lea și al IV-lea de scola 
civilă se va deschide cu începutul anului 
scolastio 1897/8.

Beiuș, 7 Iulie 1896.
Direcțiunea.

Proprietar; Di*.  Aurel BSuresasanw.
Redactor responsabil Gregorîu ftâaior.

Publicare de concurs.
La „Internatul din Beiuș a fete

lor orfane de preot din diecesa gr. c. 
româna din Oradea-Mare împreunat cu 
școlă civilă", pe anul școlastic 1896/7, 
se escnu următârele concurse:

1) Unul pentru o directdră a in
ternatului și școlei civile de-odată, 
care are se fia cualificată pentru șcO- 
lele civile din grupa limbistică-isto- 
rică, eventual matematică-sciințele 
naturali.

Emolumentele împreunate cu a- 
cest post sunt: a) soluțiune anuală 
de 800 fi., b) cuartir și întreținere 
în internat.

2) Altul de o învețătoră cuali
ficată pentru șcblele civile din grupa: 
matematică-sciințele naturali, respec
tive limbistică-istorică, care va îm
plini și afacerile domestice din in
ternat prin statute precisate.

Emolumentele învețătorei sunt: 
a) Soluțiune anuală de 500 fi., b) 
cuartir și întreținere în internat.

3) Un post de guvernantă. Gu
vernanta va av6: a) Soluțiune anu
ală de 200 fi., b) cuartir și întreți
nere în internat și după un serviciu 
consciențios de 5 ani, un adaus de 
50 fi.

4) Un post de bonă. Emolumen
tele bonei vor fi: a) Soluțiune anu
ală de 150 fi., b) cuartir și întreți
nere în internat și după un serviciu 
consciențios de 5 ani un adaus de 
50 fi.

Competentele la aceste posturi 
tiebue se fiă de religiunea gr. cat.

Directbra și învețătbrea se po
sedă pe lângă limba maternă ro
mână, limba maghiară și germană, cari 
vorbesc 1. francesă, ori pot da in
strucția și în forte-pian vor fi preferite.

Guvernanta și bona trebue se 
scie conversa și în limba maghiară 
și germână.

Petițiunile instruite: 1) cu carte 
de botez; 2) testimoniu de cualifi- 
cațiune; 3) eventual alte acte des
pre anterioră aplicația; 4) atestat 
medical; 5) adeverință despre starea 
familiară — sunt de a se înainta la 
Veneratul Ordinariat diecesan gr. cat. 
de Oradea-Mare, pănă în 10 Au
gust a. c.

Dir6ctora și îuvețătdrea după un 
an de probă se vor definitiva.

Beiuș, 7 Iulie 1896.

Sfcirecțiwiiea.

CupsuI la bursa din Viena.
Din 15 Iulie 1896.

Banta ung. de aur 4% .... 122.70
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.60"
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.60
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.90 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.60
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 152.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.25
Renta de hârtie austr..........................101.80
Renta de argint austr.......................... 101.95
Renta de aur austr........................  128.50
LosurI din 1860.......................... 147.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 980.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 393.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 365.25
NapoleondorI.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................119.80
Paris vista.................................. 47.62*/.,
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.......................................... 44.45

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Iulie 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.46 Vând. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.49 Vend. 9.52-
Galbeni Cump. 5.60 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 126. % Vend, — .—
Mărci germane Cump. 58.40 Vend.
Lire turcescl Cump. 10.60 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75
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