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„Gateta" iese în OS-care di.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

Pentru România si străinăiaie;
Pe un an 40 franot, pe ș6se 
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tele cât și inflerțiunile sunt 

a ae plăti Incinte.
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Țarul cel tăcut.
Un diplomat rusesc, despre care 

scirea venită dela Belgrad spune, 
că se numără între cei mai distinși 
diplomați ai Rusiei, a făcut nisce 
importante declarațiuni cu privire 
la Tarul.

Țarul, <Țse el, e om tăcut, 
gânditor, amicabil, cu înclinări idea
liste, dâr serios. Nu-i plac trasele. 
Cu tăte acestea toasturile sale sunt 
sincere și amicabile. însemnătate po
litică nu au și nicî că voesce se li-o 
dea. Se înșâlă aceia, cari cred, că 
călătoria lui Nicolae II ar ave o 
însemnătate politică, și că cu pri
vire la resolvarea cestiunei orientale 
s’ar fi stabilit ceva, fîă în orî și ce 
chip.

Visitând Țarul pe cei mai pu
ternici doi domnitori ai triplei a- 
lianțe, și tot-odată și Francia, do- 
vedesce printr’asta tocmai, că vo
esce pacea, căci nicăiri resboiul 
nu e dorit. Acesta-i singura însem
nătate politică a visitei Țarului, Țise 
diplomatul din vorbă.

Cât pentru călătoria la Paris, 
va fi, adauge el, mare desamăgirea 
Francesilor, dâcă ei așteptă dela vi- 
sita Țarului îndestulirea poftelor de 
revanșă. Nu trebue uitat, ce-i drept, 
că raporturile cu Parisul fiind mai 
amicabile, acesta păte să facă, ca 
visita din Paris să fiă mai căldu- 
rosă, mai cordială, dăr peste acâsta 
e zadarnică ori ce combinațiă.

Vederile acestea ale diploma
tului rusesc sunt în total vederile 
adoptate și de cei din Berlin. Și 
cu mult mai mare avânt și însu
flețire, decât a putut’o face amin
titul diplomat, a declarat împăratul 
Wilhelm II în toastul său dela Gor- 
litz, că convingerea lui este, că „stă
pânul celei mai puternice oștiri11 
voesce să-și întrebuințeze trupele 
sale numai în serviciul culturei și 
în scutul păcei, și că în deplină în
țelegere cu domnitorul Germaniei, 
el voesce să unescă tote popbrele 

din Europa pe temeiul intereselor 
generale, pentru apărarea celor mai 
sfinte bunuri.

Are dreptate diplomatul rus și 
când afirmă, că Țarul Nicolae II nu 
<Țce mai mult, decât gândesce, 
simte și are de gând să facă. Ast
fel la întâlnirea din Breslau, în toas
tul său împăratul Germaniei a făcut 
cu însuflețire amintire de frățietatea 
de arme germano-rusâscă dela înce
putul veacului acestuia. Der Țarul 
în răspunsul său a rămas înbumbat 
de sus pănă jos și a tăcut cu de- 
săvîrșire asupra acestei părți a toas
tului lui Wilhelm II. Amiciția cu 
Francia nu iertă, ca suveranul Ru
siei să reînoâscă acele amintiri. Dâr 
el nici n’a voit să facă politică prin 
toastele, ce le-a ținut la Viena și la 
Berlin.

Păte că Nicolae II va face pu
țină politică sentimentală la Paris 
prin aceea, că le va vorbi aliaților 
săi cu mai mare căldură și cordia
litate, cum <Țse diplomatul rus. Și 
atunci însă în fond nu va c|ice fu
rnic, ce ar pute să lase a se zări 
trăsurile cele mari ale viitârei po
litice rusescl.

Vom fi tot așa de înțelepți după 
înâheiarea visitelor împărătesei, ca 
și acum. Numai atâta vedem încă 
de ac|i cu claritate. Se grupeză tot 
mai strîns puterile din amândouă 
alianțele. De-ocamdată însă atât tri
pla alianță, cât și dupla alianță ruso- 
francesă se declară cu vioiciune pen
tru. marele probleme ale culturei și 
ale păcei europene, ceea ce vrâ să 
«jică, că nu află încă oportun răs- 
boiul, pe care nici unii, nici alții nu 
cutâză a 1 începe.

0 ciocnire de vorbe.
DII. Slavici, în articolul său 

din „Gazeta" dela BucurescI din 24 
August curent întitulat „gruparea 
mocionistă11, tinejend a arăta nisce lu
cruri isbităre ce s’ar fi petrecut la 
Lugoșiu, ne oferă un model de stil, 

despre care de mult a Țis Buffon, 
că nimic nu întunecă lumina, ce 
trebue se se respândescăîntr’o scriere, 
ca scânteile, ce se produc cu sila, 
ciocnind vorbele unele cu altele, cari 
în adevăr ne iau ochii pentr’un mi
nut, der cari ne lasă numai-de-cât 
în întunerec.

Și acestă ciocnire a vorbelor o 
găsim în tâte scrierile politice ale 
lui Slavici, pentru-că el n’a fost nici
odată stăpân pe subiectul ce și a 
propus a-1 descrie și n’a avut nici
odată convingeri statornice și in
transigente, care se formeze un lanț 
continuu în viâța lui publică.

De aceea scrierile lui sunt fără 
legătură, fără gândire și fără idei 
fundamentale și nu presintă altă va- 
lâre, decât înlesnirea în deprinderea 
de-a grămădi cuvinte, cari se ciocnesc 
ca două trenuri gâle de mărfuri.

Priviți la frasele ce vă înfățișez 
și sunt sigur că-mi veți da dreptate 
în ceea-ce privesce ciocnirea vorbelor 
înșirate de d-1 Slavici fără nici un 
„rost".

„Convingerea nostră, cfice d-1 Slavici, 
e că nu e râu sâ se facă gruparea aoâsta".

„Dâcă nu era deci râu sâ se faoă, e 
bine că s’a făcut".

Auc|i-audi! apoi nu-i asta o cioc
nire de vorbe că adecă: „ce e bine, 
nu e rău și ce e rău, nu e bine" ?

Poftiți acum și alegeți, dâcă e 
bine, seu dâcă e rău, că s’a făcut 
gruparea?!

„Vorba e numai sâ fiă știut pretutin
deni, — urmâză oraoulul dela Măgurele,— 
care e rostui acestei grupări?"

Rostul acestei grupări, răspunde 
tot augurul, nu e altul, decât că 
Românii ar voi să se abată dela 
politica lor tradițională imperialistă, 
„pornind pe căi nouă, care să-i ducă 
la succese", și pentru a invedera 
erârea în care s’ar afla gruparea, 
d-1 Slavici efico :

„E hotărît rostul Românilor în ac
tuala situaf-iune generală, și nici de dra
gul d-lui Dr. A. Mocsonyi, nici de dragul 

d-lui P. Cosma, n’are să se sohimbe rostul 
acesta".

Cu alte cuvinte în creerii au
gurului bășbăie tot felul de vederi, 
cari îl fac să crâdă, că Românul nu 
va pute să schimbe „rostul acesta^, 
care îl duce pe Aurel Ciato la tem
niță și care retusă primirea lui Pa- 
tița în același loc, pentru cuvântul, 
că temnițele unguresc! sunt prea 
îndesate cu Români și astfel fiind, 
nu mai sunt locuri vacante.

Apoi nu e acâsta a doua cioc
nire de vorbe, care sâmănă ca ou cu 
ou cu povestea „cocoșului roșu"?!

Urmeză acum a treia ciocnire de 
vorbe, care e cea mai puternică în
cât sgudue și pe mașiniștii „cu ca
racter național", Brote, Lucaciu și 
Mangra. rostind augurul următărele:

„Ne vom bucura deol ou toții, dâcă 
cei concentrați împrejurul d-lui Dr. A. 
Mocsonyi vor soi să profite de aoâstă si- 
tuațiune, care e oea mai priinciosă din 
tâte pe oâte le-am avut în secolul acesta, 
și vor sci să oulâgă pentru Români rodele 
ostenelelor nostre. Cuvinte de a ne bucura 
vom avâ însă și dâcă ei nu vor soi ori nu 
vor voi să profite de situațiune, oi vor ținâ 
să sperie împărații!11

Ași oferi cu plăcere un premiu, 
și anume portretul d-lui Slavici, ace
luia, care va fi în stare să-mi es- 
plice acăstă enigmă cuprinsă în pe
riodul de mai sus, că „situațiunea 
actuală ar fi cea mai priinciosă pentru 
Români ca se culegă rodele ostenelelor 
d-lui Slavici <& Comp.u

Vine acum a patra ciocnire, care 
a înspăimântat pe toți cetitorii, vă
zând cum se denunță în mod ten
dențios adunarea unei societăți li
terare, care n’are a face nimic cu 
politica și care trebue să sufere fără 
să se pbtă apăra când Slavici, o lo- 
vesce în următorul mod:

„Sgomotâsa manifestațiune dela Lu
goșiu n’a fost lucru ou minte tocmai în 
timpul, când în Macedonia. în Creta și la 
Constantinopol se măcelăresc omenii, âr în 
România se fao pregătiri pentru primirea 
împăratului Francise Iosif."

FOILETONUL ,&AZ. TRANS."

Civilisația Egiptului.
(Urmare.)

A doua scrisâre este răspunsul ace
luiași scrib Pentaur cătră Ameneman, 
prin care confirmă trimiterea lucrurilor 
cerute.

Cele spuse în acâstă sorisora, sunt cu 
deosebire interesante:

„Scribul Pentaur, pentru a satisface 
„inima stăpânului său, șeful archivelor te
zaurului regal, Ameneman. Asta se trimite 
„spre a face cunoscut stăpânului meu, gri- 
„jele aduse in buna și absolut perfecta 
„eseoutare a ordinelor ce mi-a dat stăpânul 
„meu. Ore acesta nu s’a făcut pentru a 
„se bucura inima sa? Casa stăpânului meu 
„este în bună stare; servitorii tăi sunt în 
„bună stare; vitele sale, care sunt la câmp, 
„sunt în bună stare; boii, care sunt în 
„staul, sunt în bună stare ; ei ’șl mănâucă 
„nutrețul în fiă-care di, când păzitorii le 
„aduc. Caii stăpânului meu sunt în bună

„stare. Rendașii le aduo în fiă-care efi nu_ 
„treț, Eu le măsor în fiă-care c}i nutrețul 
„și Ie prepar uleiul pentru prov.zia lunii. 
„Șefii ergheliilor îl fao să galopeze la fiă- 
„care Zeoe Z^e- i

„S’a început secerișul grâului de pe 
„moșiile Majestăței Sale, cari sunt sub di
recțiunea stăpânului meu ; se află în per- 
;,feotă stare și excelentă situație. Eu în- 
„scriu asinii și grâul ce trebue să fiă se- 
„cerat în fiă-care cji; fao să se transporte 
„de aoeștia (de asini) și pregătesc bătaia 
„ariilor. Veghez oa să fiă gata secerătorii 
„asinii și trei sute de rații. Dâr la miezul 
„Zilei spicele nu sunt ar^ătore? Toți se- 
„cerători se dau la o parte, (odihnă).

„Dau în fiă-care Z’ pâini la omenii 
„ocupați cu seceratul; fac să li-se prepare 
„uleiul de trei ori ;pe lună. A făcut ore 
„vre-unul dintr’înși un raport stăpânului 
„meu cu privire la pâini și la uleiu? Eu 
„îl administrez într’un mod perfect și iată 
„că acesta este adresată stăpânului meu, 
„pentru ca el se scie...

Acestea tâte să petreceau în Egipt 
acum cinei mii de ani și mai bine.

Sub regii din dinastia IV Egiptul 
atinsese deja un grad de eivilisație, oapa- 
bil de a produce invidia poporelor veoine 
mai cu sâmă a celor din Asia.

Țâra era acoperită cu orașe imense, 
unde furnica o populațiă numârosă și ac
tivă; âr jur împrejur, la depărtări mai 
mari seu mai mici de țârmii fluviului, po
porul era râspândit în sate, ocupându-se 
aprdpe exclusiv cu munca câmpului.

Pretutindeni locuițnele sunt oonstruite 
ou gust și potrivite ou nevoile unei vieți 
comode. Funcționari nenumârați se ocupă 
cu reglementarea aoestei. vieți și sunt răs
punzători de mersul liniștit al trebilor.

Decă cercăm a compara viâța de p’a- 
tuncl din acâstă țâră cu viâța de astăzi, 
nu găsim o mare deosebire, și oând pri
vim ou atenție atât însoripțiile cât și pic
turile de pe cele mai antice monumente, 
vedem că Egipteanul de acum șâse mii 
de ani, ducea oam aceeași viâță ca și noi. 
Prin orașe casele cu două sâu trei etaje 
nu erau ceva de mirat; âr înăuntru, acela 
care agonisise o avere, fiă cât de modestă, 
nu se lipsia de ore-care lux. Sofalele, me

sele și scaunele luorate artistic, preoum și 
o mulțime de alte mici obieote de lux, 
împodobiau camerile și înfrumsețau prive
liștea.

Cei mai sâraol loouiau în case mai 
modeste și mobilate ou lucruri mai puțin 
scumpe, în genere însă casele erau oon
struite cam în același fel, ceea ce. însem- 
nâză oă Egiptenii aveau deja un stil al 
lor aparte.

Clasa agricultorilor era de sigur 
aoeea care domina cu mult pe celelalte; 
nu e mai puțin adevărat însă, oă oomer- 
cianții erau forte număroșl, prin porturi 
mai ou sâmă; âr industriașii mai pretutin
deni.

Mai întâi minunatele construoțiunl, 
asupra cărora vom reveni mai la urmă, 
sunt o dovadă, oă mecanioa era bine ou- 
noscută de acest popor. Estragerea cupru
lui din muntele Sinai, și transformarea 
acestui metal în diferite obiecte trebuin- 
oiose vieței Zeifice, presupune negreșit o 
cunoscință seriâsă a chimiei, ounoscință, 
ce devine miraculâsă, când ne gândim la 
modul cum ei sciau să îmbălsămeze oada-
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Ei bine, e pecat de a mai ata 
de vorbă cu un asemenea om dea- 
echilibrat și ale cărui OȘtenelT în 
Sibiiu s’au terminat întocmai ca 
cântecul ciocârliei, care urcându-.se 
repede în aer, cântă, cântă, cântă 
și când e sus de tot, atunci face 
crrr, crrr, crrr!

Scandalul se continuă „Tribuna" de 
Joi publică un proces verbal, ce’i-1 trimite 
d-1 Iuliu Coroianu din Clușiu. Acest proces 
verbal, e luat în Baia-mare la 5 Septem- 
vre 1896 în afacerea de onore Coroianu — 
Lucaciu și este subsemnat de dnii N. P. 
Rațiu preot și Dr. Cassiu Maniu. Aceștia, 
ca representanții d-lui Coroianu, s’au pre- 
sentat la d-1 Lucaciu în ȘișeștI și au cerut, ca 
densul „să-și retragă în public nedemnele 
espresiunl", ce se cuprind în „Revista Orăș- 
tiei“ la adresa d-lui Coroianu și a familiei 
d-lui Dr. Rațiu. Dr. Lucaciu a răspuns: „căîn 
cele scrise de el nu se află nici o ofenză 
și denegă a da satisfacțiunea cerută. Co
roianu numai atunci poțe cere satisfacțiă 
dela densul, decă-i va du el (Lucaciu) abso
lutorii.

Acâstă afacere de onore trebue să 
surprindă cu atât mai mult, cu cât bine 
seim, că Coroianu și Lucaciu erau pănă 
mai erî frați de cruce nedespărțițl în tote, 
așa încât lumea începuse a se deda să 
nu-și potă închipui pe unul fără de cela
lalt. Der ne oprim aici, și dicem și noi 
că față cu procesul verbal de mai sus e 
superflu orl-ce comentar.

♦

(IRONICA POLITICA.
— 30 August.

In cestiunea cvotei comisiunile aus
triacă și ungară vor ține probabil la finea 
lunei Septemvre o ședință în Budapesta. 
In cerourile politioe din Budapesta se asi
gură, că nu esistă aprope nici o speranță 
de înțelegere, și oomisiunea ungară e ho- 
tărîtă să protesteze contra ori-cărei ridioări 
a cvotei ungare. Se cjice, că din motivul 
acesta n’a voit să răspundă baronul Banfty 
la interpelările contelui Apponyi și a lui 
Kossuth în cestiunea cvotei.

*

După cum se depeșâză din Bucurescî, 
Românii din regat fac mari pregătiri pen
tru primirea monarchului austriac. Regele 
Carol va sosi Lunia viitore din străinătate, 
și se 4iee, că imediat după sosire va fixa 
programul sărbărilor, ce se vor arangia în 
onorea împăratului Franoiso Iosif. Lucră
rile la castelul Peleș sunt deja finite, de 
asemenea și sala gărei e pregătită. In cu
rând. vor fi gata și porțile triumfale, pre
cum și întoomirile pentru lumina electrică. 
Pe platoul dela CotrocenI decurg lucrările 
sub oonduoerea unui comitet militar.

*
Pănă când în Breslau se săruta Țarul 

și împăratul Wilhelm, din Berlin se depe

șâză, că între Rusia și Germania 'se pregă- 
tesoe un resboiâ vamal. După cum anunță 
adecă „Nat. Ztg.“ Rusia vrea să-și răsbune 
contra Germaniei pentru vătămarea unor 
puncte din convenția comercială. Se cfice» 
că autoritățile germane dela granite au 
luat în timpul din urmă mai multe măsuri, 
cari păgubesc pe locuitorii ruși, așa d. e. 
au oprit din propria-le putere importul 
porcilor din Rusia.

*
Din Varșovia se anunță lui „Kdlnische 

Ztg.*,  oă viitorul ministru de esterne rn- 
sesc va fi contele Kapnist, ambasadorul ru
sesc din Viena. Tot așa anunță și cjiarul 
„ Temps*  din Paris.

*) Ce este Dumnejeu; Ce este totul?
— Pindar (fragm.).

*
Privitor la turburările din Turcia se 

depeșâză din Constantinopoi ou datul de 
8 o.,- oă ambasadorii au presentat Porții o 
notă colectivă, în oare cer publicarea primi- 
rei concesiunilor de cătră Gretenî, alegerea 
guvernorului general și încetarea persecu
țiilor contra Armenilor. Pdrta a și predat 
imediat ambasadorilor o notă verbală, în 
care anunță alcătuirea unui tribunal esira- 
ordinar, oare va judeoa pe Armenii revolu
ționari, pe Turoii oarl au oomis orucjiml și 
pe agenții polițienescl, cari nu și-au împli
nit datorința. Cu tote acestea însă se stre- 
oâră prin publio soiri despre torturele, pe 
oarl au de suferit Armenii închiși prin tem- 
nițl. Se (jice, oă li-se smulg bărbile și li-se 
ard ochii. In Lausanne s’a ținut în 7 e. 
un mare meeting, în oare s’a luat o hotărîre 
de protestare contra crucjimilor armene.

Căletoria Suveranilor ruși-
Țarul și Țarina plecară Luni săra, din 

Gorlitz, trecură cam pe la miecjul nopții 
prin Berlin, ande nu steteră numai Joâte-va 
momente la gara Friedrich, ce era înoun- 
jurată de polițiști, și apoi trenul de ourte 
apuca drumul direot spre Kiel, unde sosi 
Marți în 8 o. la 10 ore a. m. La gara din 
Kiel părechia împărătâsoă fu întâmpinată 
de principele pruseso Heinrich, de admira- 
litatea flotei germane și de corpul oficeri- 
lor. După onorurile și recomandările usitate 
Țarul și Țarina, însoțiți de principele și 
princesa Heinrich, merseră la castel.

Aci avu loc un prânej, după care urma 
presentarea admiralilor și a diferiților oo- 
mandanțl. Țarul se întreținu mai mult timp 
ou admiratul Knorr.

După prânej Majestățile Lor visitară 
oâte-va vapore de resbel germane, la 63/4 
d. a. principii germani îșl luară adio dela 
Suveranii ruși pe bordul vaporului „Polar- 
stern", și apoi treoură pe vaporul „Ho- 
henzollern" de unde observară pleoarea Ța
rului. Când „Polarstern" se puse în miș
care ttde vaporele de resbel deteră salve 
de salut, âr musica vaporului „Polarstern*,  
pe care se aflau Majestățile rusescl, întonâ 
imnul prusian. Matrosii se salutau ou stri
găte de „Urrah!"

Alaltăerl la ll/2 ore d. a. Majestățile 
Lor rusescl sosiră în Bernstorff, unde fură 
salutați de împărătâsa-văduvă Maria Feo- 
dorowna, apoi de regele și regț/na Dapemar- 
cei, de principele moștenitor, princesa de 
Wales etc. Majestățile Lor, după-oe li-se 
făoură onorurile militare, însoțite de prin- 
oipii de față, merseră apoi la castelul Be,rn- 
storff, aclamați din tote Dărțile de publioul 
adunat.

*
In legătură cu aceste vom publica și 

toastele împăratului Wilhelm și a Țarului 
ținute la prâncjul festiv din Breslau.

Toastul împăratului german din cu
vânt în ouvânt est© următorul:

„Permiteți Majestățile Vdstre, ca să 
Vă depun la piciore cele mai oordiale și 
mai intime mulțămite pentru acea visită 
grațiosă, pe care ne-o faceți astăzi și pen
tru aoea onore, de care s’a împărtășit oor- 
pul 6 de armată oând a putut defila înain
tea Majestății Tale. Entusiasmul, care Te-a 
primit pe Majestatea Ta în Breslau, nu 
este numai tălmaciul simțemintelor orașului 
seu al provinciei Silesia, ci al întregului 
meu popor, care în persâna Majestății Tale 
salută pe representantul vechilor tradiții, 
pe păzitorul păcii. Te salută poporul pe 
acel pământ, pe care odinioră străbunul 
glorios al Majestății Tale, — al cărui nume 
are norocire de a-1 purta regimentul de 
gardă al Majestății Tale — a luptatîmpreună 
cu moșul meu. Simțămintile, pe cari le nu
trim noi și întregul nostru popor față cu 
MajestateaTa, le cuprind în următorea do
rință: Dumnecjeu șă bineouvinte, se apere 
și să țină pe Majestatea Ta pentru binele 
Europei! Majestățile Lor împăratul și îm- 
părătâsa urrah, urrsh, urrah

La aceste Țarul a răspuns următorele : 
„Mulțămesc Majestății Tale, pentru 

cuvintele cordiale spuse acuma, precum și 
pentru primirea, de care m’am • împărtășit 
în Breslau. Pot asigura pe Majestatea Ta, 
că și eu sum pătruns de aceleași senti
mente tradiționale. Golesc păharul în sănă
tatea Majestății Tale și a Majestății Sale 
împărătesei. Urrah!“

Din toastul, pe care l’a ținut împă- 
tul Wilhelm la prânzul festiv din Gorlitz 
pentru corpul 5 de armată este remarcabil 
următorul pasagiu, în care despre Țarul 
el <}ise următârele :

„El, capul armatei celei mai puternice 
cu tote aceste voesce se-șl pună trupele 
sale numai în serviciul culturei, și pentru 
apărarea păcei, în deplin înțelegere cu mine, 
nisuința lui se îudrâptă într’acolo ca pe 
tote poporele Europei să le ținem strîns 
la olaltă pe basa intereselor comune, pen
tru apărarea celor mai sfinte bunuri".

*
Intrâga pressă germană și străină vor

besc© despre toastele împăratului Wilhelm 
ținute cu ocasiunea visitei Țarului. Multe 
cjiare accentuâză, că ele peste tot au fost 
prea umilitore pentru Germania și împăra

tul german, ou atât mai mult, oă Țarul a 
răspuns tot-dâuna scurt, rece și franțusesce. 
Alte țjiare din oontră afirmă, oă așteptările 
legate de visita Suveranilor ruși s’au îm
plinit în modul cel mai mulțămitor. Ba co
respondentul din Berlin al cjiarului eugles 
„Daily Telegraph*  susține, oă nu e esoh’să 
posibilitatea unși alianța a celor trei împărați, 
adșoă rusesc, austriao și german.

SCBR8LE ȘBLES.
— 30 August.

Procese politice. In 29 Septemvre 
n. o. se va pertaota la Clușiu prooesul de 
pressă intentat contra d-lui Andreiă Ralteș, 
oa responsabil pentru reflaoția „Tribunei", 
și în oontra editorului acestui cjiar.

Din Alba-Iulia ’i-se anunță „Tribunei" 
încă două procese politice centru „agitație". 
Unul e intentat de tribunalul din Alba- 
Iulia contra următorilor 11 loouitorl din 
BuoiumanI (Munții-ApusenI) între cari 3 
femei: Drd. Virgil Todesou (Buoium-Oerbu), 
Gregoriu Sima, Aurel Danoiu, Ioan David 
și Georgiu David (Buoium-Șeasa), Nioolae 
Băișan (Bucium-Isbita), loan Naicu (Buoium- 
Șeasa), Simeon Dandea și Elena, Sofia și 
Teresia David (Buoium-Șeasa). Toți aceștia 
sunt aousațl, că au comis „agitație", făcând 
o primire prietinâsoă părintelui din Bucium- 
Șeasa, regretatului lovu Băbuț, oând s’a 
întors (27 Iulie 1894) din temnița dela 
Clușiu, unde tot din grația „justiției" ma
ghiare a stat închis o lună pentru o ade
rență oătră autorul Replioei, d-1 A. C. Po- 
poviol. — Al doilea proces este în urzire 
contra a vre-o 30 de Români din Ohaba, 
provocațl și ataoațl de gendarml, oând ou 
serbarea „milenară" impusă comunelor, pen- 
tru-oă n’au voit să facă nici un tămbălău.

—o—
Regele Alexandru al Serbiei, în visita 

pe care o va face M. Sale Regelui Carol, 
va fi însoțit de primul min’stru Novaoo- 
vicl, care va discuta cu d. Dum. Sturdza 
cestiunea construirei unui pod peste Du
năre între T.-Severin și Cladova. E pro
babil, că împreună ou Regele Alexandru 
va veni și mamă-sa Regina Natalia. Din 
Buouresol Regele Alexandru se va fiuoe 
prin Predeal, la Triest, Cetinje, Roma și 
pe urmă se va întorce prin Viena la Bel
grad.

—o —
„Misiune culturală". Erd. Hir." din 

Clușiu spune, că în Bonțida s’a deschis 
în mod festiv șoola poporală de stat, și 
s’a dat din inoidentul acesta un mare ban
chet. Apoi numita fițuică adaoge: „Noua 
școlă poporală, Înființată pe teritor locuit 
în cea mai mare parte de Valahi, va îm
plini „misiune culturală". Măcar de ne-ar 
slăbi oompatrioții noștri ou astfel de „mi
siuni culturale", făcute din banii noștri 
oontra voinții și trebuințelor nostre.

—o—

vrele, și cum preparau colorile; oare au 
rămas intaote timp de mii de ani.

Prin munții cjela Sud se găseau mine 
de aur și de argint, care se exploatau cji ua 
și noptea. Egiptenii soiau să fabrice pânză 
de bumbac torte fină, preoum și diferite 
feluri de oovore. Se fabrioau vase nu nu
mai din lemn sâu din metale, der ohiar 
de sticlă. Multe din aceste vase erau 
aurite.

Munoa era împărțită cu rost și soco- 
tâlă. Fiă-care se ocupa cu meseria lui, 
având grije să tragă din produsul muncii 
sale cel mai mare profit posibil. Și astfel 
viâța Egipteanului se scurgea regulată 
și rodnică oa și undele Nilului, care l-o 
formase.

Și e atât de adevărat, că Egipteanul 
din acele vremuri se simțea mulțumit de 
condițiunile în oare trăia, încât ultima lui 
dorință — Buprema lui dorință — pentru 
viâța de apoi, nu și-o putea formula alt
fel decât să o petreacă în aceeași qiiietu- 
dine, cum o petrecuse și pe cea de pe pă
mânt. Mortea, pentru Egipteanul de aoum 
oinol-deol de seoole, nu era alt-ceva decât 

o punte de treoere dela o stare de lucruri 
la alta, stare de lucruri ce nu trebuia să 
aibă sfîrșit. Prin urmare ceea ce preocupa 
pe Egiptean nu era mortea în sine, oi dru
mul ce trebuia să străbată, spre a treoe 
din acâstă viâță în oealaltă. El — mortul — 
lăsa aci una sâu mai multe ființe iubite; 
dâr trebuia să-și urmeze menirea. Dinoolo, 
alte ființe iubite — părinții și strămoșii — 
’1 așteptau. Și ca să ajungă ou bine în 
locaș, neounosout încă de oei ce rămâneau, 
el — mortul — trebuia să fiă bine apro- 
visionat și bine îndestulat, după cum fu
sese cât timp trăise. De aceea, lângă dân
sul, se așeeja, pentru calea cea lungă, făină, 
grâu, diverse fruote și altele, provizii, ce 
trebuiau să fiă reînoite cât se putea de 
des și în timp de ani de cjil0; începând 
încă din primul ceas al călătoriei.

Apoi Egipteanul nu se mulțămia nu
mai cu acestă precauțiune. Neînțelegâud 
viâța decât sub forma ce cunoscea, el 
și-a (jÎB; oâ distrugerea corpului însâmnă 
distragerea vieței. Și aoâsta i-se părea cu 
neputință.

Viâța și actele Nilului prea erau 

veșnice și vecinie aceleași, oa să-’șl înohi- 
puiască, oă vieța lui, oare se considera ca 
un produs al Nilului, să potă fi altfel de- 
cum voia Nilul — cj0ui a tote făcător și 
ordonator a tote — să fiă. De aci grija 
și stăruința să găsâsoă mij ooul de a con
serva pe veci integritatea corpurilor și 
trebue să fi priceput prea bine chimia, 
deore-ce sciința modernă n’a putut pre
cisa încă elementul, de oare se serviau 
veohii Egipteni, spre a mumifica oadavrele 
și a le conserva intaote timp de veacuri 
nenumărate.

Am văcjut mai sus, că o oredință v^- 
chiă, comună la tâte popârele antioe, era 
desoendința din cj01- La Egipteni acestă 
credință s’a identificat în totul și in tâte 
cu însă-șl vieța lor, pănă la oele mai mici 
amănunte.

Sufletul omului — credeau ei — nu 
este alt oeva decât o mică părticică din 
sufletul lui Dumnezeu, oare se desfăcea din 
imensul și nesfîrșitul tot, spre a se îm- 
brăoa în forma omenâscă. Cănd omul se 
năsoea el suferea o transformare, — deta
șarea din marele tot — ti o theos; ti to 

pan*)  — a unei părtioele de suflet și îm- 
brăoarea lui în carne și 630 sub forma ome- 
nâsoă; — când murea, mica părtioică de 
suflet se întoroea la marele tot, de unde ple
case. De altă parte Oziris (zeul, oare per
sonifica vieța), ucis de Sîth (Typhon), sco- 
bâră în infern și reînviază sub forma lui 
Horus. Egipteanul însă nu-șl închipuia, că 
numai sufletul lui Oziris oălătorise prin in
fern, oi însu-șl Oziris, de aoeea el cre
dea oă nu numai sufletul lui — o părticică din 
sufletul lui Oziris — va întreprinde aceeași 
fatală oălătorie, oi dimpreună cu corpul, 
ceea-oe însemna, că după mârte, esista, în 
credința Egipteanului, o altă viâță, și oa 
să potă străbate ou succes aoea lungă oă
lătorie, oa să potă ajunge la capăt, adică 
la reînviere, la reîntoroerea de unde ple- 
oaBe — cum făouse și Oziris — era de 
prima necesitate oa corpul să fiă oon- 
servat.

(Va urma.)
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O plângere a economilor de oi din 
Bran. Mai multi economi români din Bran, 
cari se susțin din oierit, s’au presentat acjl 
în redacția nâstră pentru a ne desorie si- 
tuațiunea critică, la care sunt aduși prin 
faptul, că autoritățile din România încă 
din 1 Iunie o. au interdis din causă de »
epidemiă ori-ce transport din județele Mus- 
oel și Dîmbovița. In aceste două județe 
Brănenii noștri pârtă mare economiă de 
oi, pe cari aoum nici nu le pot aduce 
acasă oa să le vândă, niol nu pot să între
buințeze măcar lâna lor, care representă 
un capital de 10—15 mii florenl. Ce-i mai 
mult, lâna, oare a fost tunsă pe un timp 
cam umed, e depusă în magazine, fiind 
espusă a se putrefli și nimici ou totul. De 
sine înțeles, că în urma acesta bieții oieri 
români sunt aduși în cea mai mare strîm- 
tore și amenințați a fi duși la sapă de 
lemn, fiindu-le legat întregul oapital, din 
care trăeso și se susțiD. Ei ar dori oel pu
țin, oa lâna — oare a fost tunsă de pe oi 
săneiose, avend proprietarii lor în privința 
acdsta certificate în iotă regula — să și-o 
potă aduoe acasă, ceea oe credem, oă n’ar 
fi un lucru imposibil, mai ales dâcă ar fi 
supusă unui proces de desinfeotare. Reoo- 
mandăm atențiunei binevoitore a onoratei 
direcțiuni generale a consiliului sanitar 
din Bucuresol acâstă plângere a Brăneni- 
lor noștri.

—o—
Institutele militare aveau pănă aoum 

desavantagiul, că tinerii crescuți în aceste 
institute nu erau oalifioațl pentru niol o 
altă oarieră, afară de cea militară. Pentru 
a curma aoest desavantagiu, după oum se 
asigura, Majestatea Sa a dat ordin, ca în 
-viitor soâlele reale pentru militari se fiă 
întru tote egale cu celelalte scole reale, și 
testimoniile oelor dintâiu să fiă egale cu 
-testimoniile celor din urmă.

— o—
Avis publicului. D-na Laura ’Wind- 

hopp, învățătoresă diplomată, face cunos
cut, că, începând din 1 Octomvre n. c. va 
da instruoțiă din limba germană, franoesă 
și italiană, preoum și de pian atât pentru 
înoepătorl cât și pentru înaintați, după 
metoda conservatorului din Viena. Date 
detailate a se afla la oasa Stănesou, str. 
castelului (Burggasse) Nr. 48.

Caransebeș.
Suntem rugați a da loc urmă- 

tdrelor declarări:
Caransebeș, 7 Septemvre n.

In N-rii 156, 157, 161, 162, 163, 170, 
171, 172 și 173 ai „Tribunei" din a. o. s’a 
-publicat o seriă de articull subsorișl de un 
anonim „Dela Cerna". In acești articull se 
înferâză și oalumniază activitatea D-lui D. 
Ilie Curescu și Patriciu Drăgălina, a celui 
d’întâiă oa președinte, a celui din urmă ca 
membru de oomitet al oomunității de avere 
a fostului regiment ooufiniariu româno-ba- 
natio Nr. 13. Față de aceste ataourl ca- 
lumniătore, subscrișii, ca membri de comi
tet ai oomunității de avere, rugăm să se 
publice următorele:

Averea comună a comunelor, a fami
liilor și altor îndreptățiți din fostul regi
ment oonfiniar ramâno-banatic, care li-s’a 
conferit lor, drept resoumpărare a dreptu
rilor lor de servitute, în înțelesul legii din 
'8 Iunie 1871, înartioulate după desființarea 
graniței prin art. de lege XXX: 1873, se 
administrâză în înțelesul „statutului despre 
.„organismul și sfera de activitate a oomu- 
„nității de avere, în distriotul fostului re- 
„giment oonfiniar româno-banatio Nr. 13".

In înțelesul aoestui statut comunita
tea de avere se administrâză prin represen- 
ianța oomproprietarilor averii comune a 
membrilor oomunității de avere: prin co- 
■mititul ales de representanță și prin funo- 
ționarii de avere. Anume comitetul, care 
represintă oomunitatea de avere în afară, 
oonstă din 1 președinte, 4 membri ordi
nari și 4 membri suplențî. Aoest oomitet 

•ou sediul în Caransebeș e deobligat să țină 
>în fiă-care lună oel puțin o ședință, la oare 
■au să fiă de față toți membrii său suplenții 

lor, și aceștia au să resolvâscă tâte agen
dele curente.

Tot în înțelesul acestui statut, drep
turile președintelui se restrîng : a oonvooa 
și preside la adunări'e generale ale repre- 
sentanței, a preside la ședințele comitetu
lui și de a griji, oa deoisiunile represen- 
tanței și ale oomitetului să se eseoute, căol 
oomitetul întreg este responsabil represen- 
tanței oomunității de avere.

Din cele espuse urmâză, oă orl-cine 
ataoă administrarea oomunității de avere, 
nu ataoă pe președintele comitetului, ci 
oomitetul întreg, căci în urma organismului 
nostru președintele nu pote face abusurl 
fără de soirea și consentimentul comitetU’ 
lui întreg. Oomitetul nostru a fost ales de 
oătră representanța oomunității de avere în 
unanimitate, și în tote adunările generale 
a representanței prooederea comitetului în 
administrarea averei comune a fost decla
rată de corectă.

întrebăm noi: oum vine un anonim, 
— care de bună sâma nu este membru al 
comunității 'de avere, — să înfiereze admi
nistrația nostră de ooruptă și se ataoe și 
calumnieze pe președintele nostru ?

Căol de-ar fi membru al comunității 
de avere, în înțelesul §. 11 din statut, ar 
ave drept de 2-orI pe an să-și facă obser
vările, ce le află de lipsă, față de adminis
trarea averei comune, și la cas de nu ar 
fi ales de represantant, având adunarea ge
nerală datorința să iâe în oonsiderațiune 
eventualele observări ale tuturor membrilor 
oomunității de avere.

De-altmintrelea fiind tote atacurile și 
calumniările în general ținute, ele propria- 
mentenuse refer la administrarea oomuni
tății de avere, oi provin tote din relațiunl 
și considerațiunl personale și sociale locale. 
Ca atacurile acestea de natură personală se 
aibă însă un interes mai general, au tre
buit să fiă combinate și aduse în necs cu 
starea nostră politioă.

Față de astfel de înceroărl ne ținem 
de datorință a precisa punctul nostru de 
mâneoare.

Datorința representanței și a comite
tului față de comunitatea de avere nu pâte 
fi alta, decât a administra averea comună 
în înțelesul legii și a statutului nostru de 
organisare. Noi nu vom treoe sub nici o 
condițiune de dragul nimănui peste sfera 
de activitate împusă nouă prin lege și 
prin statut. Prin urmare declarăm pe 
toți aceia, oarl voieso să împingă repre
sentanța comunității de avere și comitetul 
nostru, să iese din sfera sa de aotivitate, 
de dușmanii oomunității de avere, de ini
micii oomproprietarilor averei oomuna, oarl 
nu ținteso la alta, decât sâ perdă oompro- 
prietarii dreptul de-a administra ei singuri 
averea lor comună.

Mai aflăm de lipsă a face și unele 
observări mai speoiale pentru orientarea 
membrilor comunității de avere și a pu
blicului și anume:

Președintele oomitetului nu este tot 
de-odată și conducătorul grauițerilor, prin 
urmare d-1 Ilie Curescu nu este si nici nu 
ambiționâză să fiă oonducătorul granițeri- 
lor. Este neadevărată aserțiunea din Nr. 157 
al „Tribunei", oă Traian Doda s’ar fi retras 
din fruntea oomunității de avere disgustat 
fiind de purtarea d-lui Curescu-Dragalina. 
Causa adevărată a retragerii lui este ur- 
mătorea :

Prin statutul disciplinar propus de 
comitet și întărit prin Ministrul de interne, 
nu numai funcționarii comunității de avere, 
oi și președintele oomitetului, ou esoepțiu- 
nea membrilor de oomitet s’au supus puterii 
disciplinare a vioe-comitelui comitatens. In 
urma acestei dispuneri Doda nu mai putâ 
să rămână președiutele oomitetului. Postul 
președintelui de comitet nu este numai 
post de onâre, este un post greu legat de 
mult lucru și mare responsabilitate, de-ase- 
menea și membrii de comitet au de luoru 
și pârtă mare responsabilitate.

De aoeea în înțelesul art. 20 al sta
tutului nostru de organisare, atât președin
tele, cât și membrii de comitet se reboni- 
fioă pentru servioiile și fatigiile, oe le pres
tau; aceste rebonifioărl se stabilesc de re
presentanța comunității de avere. Doda al

putut să abtjică de dreptul oe-1 avea la re- 
oompensa serviciilor prestate comunității 
de avere, der a faoe din aoest incident 
imputarea altuia este un luoru nedemn și 
dejositor, ou atât mai vârtos, căol avem mai 
mulțl funoționarl, oarl trag leafă mai mare 
deoât președintele comitetului.

încheind aceste observări speciale 
constatăm:

Că tote ataourile și calumniările, ce 
se cuprind în articulii sus citați, încât pri- 
veso ele aotivitatea d-lor Curesou-Dragalina, 
oa președinte resp.: oa membru de comi
tet a oomunității de avere, sunt neadevă
rate; ele provin din isvor neourat, adecă 
din relațiunl personale și sooiale locale.

Tot-de-odată declarăm, că oomitetul 
întreg primesoe asupra sa solidar tâtă res
ponsabilitatea pentru corecta administriațiă 
a Comunității de avere.
Mihail Popovicî m. p., lancu Pirtea m. p., 
membru al comitetului membru în comitetul 
Comunității de averei Comunității de avere.

luliu Musta m. p.,
membru în comitetul Comunității de avere,

LsteratKSB'â.
O drăgălașă și forte prețiâsă oolec- 

țiune de episode, novelete și povestiri is- 
torioe a apărut în Tipografia „A. Mure- 
șianu" din Brașov, întitulată: „Traista cu 
povești a lui P. Brosteanu". Format mio 
și estetic, în mărime de 138 pag. Prețul 
20 cr. Nu putem în de-ajuns recomanda, 
mai ales pentru biblioteoile nâstre popo
rale, aoâstă colecțiune de scrieri istorioo- 
beletrestice, atât de rari în literatura nâs- 
tră, cari tote au o tendință eroică națională 
pe cât de interesantă, pe atât și de amu- 
santă. Cei ce în timpul din urmă au cetit 
foiletonele publicate de d-1 autor P. Bros
teanu în numerii de Duminecă ai diarului 
nostru, au cunoscut valorea netăgăduită a 
scrierilor d-sale, atât de mult aprețiate din 
părtea cetitorilor.

Convocare.
P. St. acționari ai institutului de cre

dit și păstrare „Rîureana" se învită la a 
IlI-a adunare generală extra-ordinară, care 
se va ținâ la 27 Septemvre st. n. 1896 
la 2 ore p. m. în looalitatea institutului.

Programul adunării:
1. Modificarea §§-lor 38 și 40 din 

statute, referitori la împărțirea profitului 
curat.

2. Pertractarea proiectelor însciințate 
la presidiu în sensul § lui 22 din statute.

4. Alegerea a 2 membri pentru ve
rificarea procesului verbal al adunării ge
nerale.

Domnii aoționarl, cari doresc a par
ticipa la adunare, sunt tăcuți atențl la 
presorisele §§-lor 8 și 9 din statute.

Cap. Mănăstw, la 31 Aug. 1896.
Direcțiunea.

NECROLOG. Subscriși cu inima în
frântă de durere aduc la cunoscința con
sângenilor, amicilor și tuturor cunoscuților, 
cumoă neuitata lor mamă, sooră, bunioă etc. 
Panfili Sofia văduva după Koviîts Kâroly 
după un morb greu și îndelungat împăr
tășită fiind ou sântele sacramente și-a dat 
nobilul său suflet în mânile Creatorului în 
8 Septemvre n. 1896 la 8 ore dimineța în 
etate de 85 ani.

Rămășițele scumpei defuncte se vor 
transporta dela locuința D-lui Ivan Oros 
Russu din Vidraseu. la Reghinul ungureso 
și se vor așecja spre eternă odihnă, după 
ritul bisericei gr. cat., în 10 Septemvre n. 
după amiacjl la 4 ore în cimiterul din Re
ghinul ung.— Fiă-i țărâna ușoră și memo
ria binecuvântată!

Vidraseu, 8 Sept. 1896.
Ivan Oros Russu subjude reg. în pen

siune. George Pop direotor de finanțe oa 
gineri. Helena O. Russu năso. Kovâts ; Ti- 
ția Pop născ. Kovâts, ca fiice. Silvia Cirlea 
n. Russu ; Virgil Russu oficiant de saline ; 
Victor Russu ofipiant la corpul teohnic; 
Aurel Russu econom, ca nepotă și nepoți.

Voci 'din public*).
Brașov, 28 August v. 1896.

Mult știm. D-le Redactor!
Spre Orientarea publicului și spre li

niștirea poporului bisericei nâstre din Bra
șov — Sf. Nicolae — Te rugăm a publica 
în prețuita D-tale foiă următârea

Declaraținne:
Dorind a vedâ curmate neînțelegerile 

și animositățile dela biserica nostră și voind 
a soăpa odată poporul de îndelungata agi
tație, în oare e ținut, subsorișii deolarăm 
în numele partidului nostru, că deși ale
gerea de preot săvârșită la biserioa Sf. 
Nicolae în 18 August v. o. s’a făout sub 
o rară presiune a unora din organele ad
ministrației bisericei nâstre și deși aoâstă 
alegere e lipsită de multe formalități strict 
prescrise prin legile biserioesol, totuși din 
motivele mai sus amintite am hotărît, a nu 
recura în contra numitei alegeri și a lăsa 
tâtă oausa la aprețiarea forurilor oompe- 
tente superiâre,

loan Dușoiu, Teodor Nicolau,
Irodion Neguț, Iordan 1. Munteanu

Mihail Rusu.SOIRI ULTIME.
Berlin, 10 Septemvre. Comitetul 

de ajutorare armenesc și-a tinut adu
narea în .hala de bucate și cu acesta 
ocasiune Hamazan accentul, că per- 
secuțiunea Armenilor dureză acum 
de 20 de ani, în care timp, conform 
celor mai sigure date au fost măcelă
riți 88,343 Armeni, pănă când în ace
lași timp au căcjut jerfă numai 1240 
de Turci.

Madrid, 10 Septemvre. ț)iarul 
,,Heraldo“ anunță, că în mai multe 
localități din cercul Bunol din Spa
nia sau semnalat mișcări*  revoluțio
nare.

Paris, 10 Septemvre. Acji după 
am6c|i un cyclon teribil a băgat 
spaimă în toți, orcanul a răsturnat 
multe trăsuri și a dări mat multe 
case. Mai multe viețe au căcțut vic
timă.

DIVERSE.
Legenda rîului „Humora" și a ce

tății „Gura-Humora", din Bucovina. In 
timpurile forte vechi nu erau în Bucovina 
mori de apă, oi numai mori de vânt. Și mori 
de vânt erau mai în tâtă țâra. Și erau fârte 
mulțl morari români în Buoovina. Eră pe când 
a domnit în țâra Moldovei Voevodul Ștefan 
pe care îl numeso cel mare, s’au întâmplat 
cum că au venit Tătarii și au avut lupte 
cu densul. Și s’au bătut în multe localități 
și mulțl viteji români au perit în acele 
lupte. Dâr Ștefan s’a arătat vitâz și în 
aceste lupte ou Tatarii și era demn de po
porul moldovan, ce-1 cârmuia. Tătarii fură 
bătuți, și hordele lor s’au întors înapoi în 
stepele de unde au venit. Dâră mulțl din
tre Tătari, stând cât-va timp în țâra nos
tră, nu au mai simțit dorul de-a se întârce 
înapoi în locurile cele pustii de pe lângă 
Marea Neagră, ci le-au plăcut mai mult să 
rămâie pentru totdâuna în Moldova și în 
Bucovina, deâre-oe aid erau câmpuri mă- 
nâse. Și era un Tătar, ce se chema Hu- 
Mervan. Hu era numele lui și Mervan în- 
sâmnă pe limba Tătarilor, meșter. Adecă 
Hu-Mervan ÎDsâmnă meșterul Hu. Și era 
el meșter în a face mori de apă, oum nu 
s’a mai vădut astfel de mori nicăirl pănă 
atunci în tâtă Moldova. Hu-Mervan a con
struit astfel de mori de-alungul unui rîu 
din Buoovina, ce se chema atuncea rîul 
Dâmnei, și care se vărsa în rîul Moldova. 
Eră de atuncea rîul Dâmnei s’a numit de 
oopor rîul Humora, întru amintirea mori
lor pe care Hu le făcuse acolo. Eră lângă 
mâra, ce era în locul unde Humora se 
varsă în Moldova, s’a făout un sat, oe cu 
timpul a devenit un târgușor și acum e 
un orășel. Aoest orășel se chiamă Gura- 
Humora. (Cules din gura poporului).

*) Pentru cuprinsul celor publicate sub rubrica 
acesta Redacțiunea nu ia răspunderea.

Proprietar: Dr« Aurel Sfflure^ianu.
Redactor responsallil Gregoriu i&aior.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 191—1896.

Cursul la bursa din Viena.
Din 10 Septmvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de oordne ung. 4% . • • 99.50 
Irupr. căii. fer. ung. în aur . 123.15
Irapr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 101.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.45
Bonuri rurale croate-elavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 155.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austr................... 101.75
Renta de argint austr....................101.80
Renta de aur austr........................ 123.35
Losuri din i860........................... 145.50
Aoții d© ale Bftncei anstro-ungară. 954 — 
A ’.ții de-ale Bănoei ung, de credit, 412.50

Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 374.75
^apoleondorî.............. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.621/,
London vista....................119.55
Paris vista.................. 47.50
Rente de corâne austr. 4°/0« • • 101.30
Note italiene.............................  . 44.40

Cursul pieței Brașov.
Din 11 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Oump. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’orl Oump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Oump. 5.60 Veud. 5.65
Ruble rusesol Cump. 126.— Vend. — 
Mărci germane Oump. 58.30 Vend, — 
Lire turoescl Cump. 10,60 Vend. —.— 
Sons, fono. Albina 5% 100.75 Vend.110.75
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Seson de T6mnă și £rnă.

Mare esposiție artistică
>
co

de

TABLOURI ORIGINALE
Deschiderea mâ^e Joi in 8 Sept.

în clădirea cea nouă a Olar A Wosenthal
Strada Porții parterre. 'Wl

Colecția conține tablouri de Fr. v. Friedleander, Fr- 
v. Defregger, Prof. E. Bohm, -Prof- C. Schleicher, J. Bardig- 
nonî, E. Charpentier, J. Dumont, F. v. Persaglia, R. Wag
ner, F. Ditz, E. Brandt, R. Alott, precum și cele d6ue 
Icone premiate ale Prof. L E. Gaîser în Munchen, Car
dinal Richelieur la concert la curtea Louis XIV. și Parthie 
suregagnie.

Intrarea de persână 3® cr. Militari și școlari jumătate.

Avem ondrea a atrage din nou amicala atențiune 
On. p. asupra fabricatelor nostre proprii de 

Postavuri și mărfuri de modă, 
cu deosebire asupra stofelor de pardesiuri, rocuri 
de ernă (paltone), uniforme, pleduri pentru 
bărbați.

Nu mal puțin recomandăm fabricatul nostru

Loden Ardelenesc
ca specialitate: Touriștilor, amatorilor de sport, econo
milor și țăranilor. In privința durabilității și solidi
tății este de preferat așa numitul Loden de Stiria și Tirol 
de aceea este forte potrivit pentru costume de gim
nastici, venat, Havelochs și mantale.

Ne rugăm de o cercetare cât mal numerosă

WILHELM SCHERG & C-ie.
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
A^minîstraț. „(ăaz. Transă

Esposiția va ținea câteva îSe.

D irectâa

/te

Aminciun blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementj 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de mufite-ori.

Administr. „Gazeta Trans. “

(inserțiimi și reclame)
Suntu a se adresa subscrisei 

administrat ’-aras- In cașul pu

Tipografia A. Mureșianu, Bi’așov.


