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Brașov, 24 Mai v. 1895

Am 4is> dela un proces de 
purificare, care să ne facă posibil a 
scote neghina din hotarul nostru, 
aternă succesul unei concentrări pu
ternice în sînul partidului, aternă 
buna nostră conducere și unitatea 
acțiunei nostre.

Cum și de unde să începem 
acestă purificare ?

Negreșit, că mai întâiu vom avă 
se socotim cu figurile, cari sunt pe 
plan, și vom ave să chibzuim întru 
cât lucrarea lor este ori nu priin- 
ciosă consolidării năstre interibre și, 
prin urmare, întru cât se ivesce ne
cesitatea ca în urmărirea acestui 
scop să recurgem la disciplinarea, 
la înlocuirea seu înlăturarea lor.

Mai departe vom avă se ne ocu
păm de aceia, cari nu sunt pe plan, 
însă trebue neapărat se iăsă pe plan, 
înlocuind, ce este de înlocuit și îm- 
plend tote golurile simțite.

Cine sunt a4l pe plan? Cine 
figureză în aceste critice momente 
ca providență a partidului național 
mult încercat?

După cele petrecute de un an 
de c|fie încoce s’ar pare, că răspun
sul ar fi greu, și totuși el este pen
tru ori ce om cu vedere clară și ne
turburată ușor și neîndoios.

Pe plan sunt a4i acele elemente, 
cari au zădărnicit concentrarea în 
sînul partidului nostru, concentrare 
de toți dorită după procesul Me
morandului, ca singur mijloc de a 
eși din impas, și inițiată în Iunie 
anul trecut de președintele comite
tului nostru.

Aceste elemente se grupeză în 
jurul 4iarului „Tribuna“, care se de
clară a fi al comitetului și se afișeză 

ca singurul 4rir „acreditat" al par
tidului, dăr care de fapt s’a pus în 
contra4icere și cu comitetul, și cu 
partidul, și cu programul nostru na
țional, făcend o politică sui generis, 
ce culminâză în nisuința, din 4i în 
4i tot mai vedită, de a împiedeca 
orl-ce concentrare seriosă, de a pro
duce certe și desbinărl în sînul par
tidului, pentru ca clica, care îl con
duce, să pătă urmări cu atât mai 
ușor planurile ei egoiste.

Nimic nu ilustrăză mai drastic 
lucrarea contrară intereselor năstre 
de consolidare interioră a celor ce 
conduc a4l „Tribuna", decât faptul, 
că fără de nici o sfială și fără de 
nici un scrupul ei declară de vân
dută străinilor totă Românimea de 
dincoce și de dincolo de CarpațI, 
care nu merge după capul lor și 
după placul inspiratorilor lor.

Și acesta fățișă sfruntare și sa
crificare a celor mai sfinte interese 
de unitate în lupta nostră pentru 
causa comună, ei o poreclesc „ul- 
traism".

E învederat, că nu ne mai este 
permis a tolera nici un minut acestă 
stare de lucruri la 4rirul, care pre
tinde a representa vederile condu- 
cerei partidului nostru.

Dâcă „Tribuna" este proprie
tatea comitetului, atunci membrii lui, 
vorbim de cei neîntemnițațî, datori 
sunt să facă renduială la acestă foiă, 
să înlăture dela conducerea ei per- 
sonele, cari abuseză de încrederea, 
ce li s’a dat, seu sunt neleale și ne
destoinice în împlinirea chiămării 
lor și să le înlocuiască cu bărbați 
credincioși partidului, conscii de răs
punderea ce au luat’o asupră’șl, des
toinici și prevă4ători.

La cas contrar, când adecă co
mitetul n’ar ave drept de a dispune 
asupra acestei foi, resultă de sine 
îndatorirea sa de a-o disciplina pe 
altă cale, denegându-i îndreptățirea 
de-a vorbi în numele comitetului și 

a partidului și stigmatisând în fața 
publicului purtarea ei necalificabilă.

Purificarea partidului nostru de 
elementele, cari lucră în contra con
solidării lui, fiă conscient, cu plan 
și cu tendințe premeditate, fiă in- 
conscient, are să se facă, după pă
rerea nostră, în două direcțiuni.

Ea mai întâiu trebue se se es- 
tindă asupra personelor, cari stau în 
serviciul partidului seu cari pretind 
a-i servi causa.

In privința acesta trebue s’avem 
ca devisă: Fiă-care la locul și la 
postul său; omeni de inimă și cu 
trecut nepătat; omeni stăruitori și 
credincioși causei; ămeni cu modes- 
tiă, cari nu lucră pentru a-’șl face 
reclam personal, ci pentru a-și îm
plini o sfântă datoriă națională.

Al doilea, purificarea trebue să 
se estindă și asupra ideilor și a prin
cipiilor.

Prea mult s’a păcătuit și se pă- 
cătuesce pe spinarea programului na
țional și pe contul principiilor pro
fesate de partidul nostru.

Dâcă vom mai tolera se resară 
ca ciupercile ideile și propunerile 
cele mai scrîntite și să fiă răspân
dite în public, fără de a fi contro
late din partea conducerei partidului: 
decă nu se vor părăsi esperimentele 
periculăse cu căutarea de razim prin 
degradarea causei năstre la uneltă 
în mâna unor factori străini de ea; 
decă vom pipăi și de aici încolo 
mereu prin întunerecul unor preju- 
diții din trecut, ne vom pomeni încă 
într’o 4f că nu mai seim ai cui sun
tem și de este partidul nostru în a- 
devăr românesc, seu unguresc, nem
țesc, ori chiar japonez.

Nicî-odată n’a fost mai necesară 
ca acuma o disciplină severă și cu 
privire la ideile și principiile, ce le 
profesăm pe temeiul programului 
nostru național. Trebue să curățim 
acest ogor de neghina ideilor străine 
importate cu ghiotura de un timp 

încăce și să ni-1 păstrăm curat și 
integru, cum l’am ere4it dela moșii 
și strămoșii noștri.

Pentru a severși însă opera 
unei premenirl radicale în sînul par
tidului nostru, care să ne facă cu 
putință o concentrare și o acțiune 
puternică, este înainte de tăte de 
lipsă, ca toți omenii noștri de bine, 
toți aderenții sinceri ai programului 
nostru, toți fii credincioși ai neamului 
să-și dea mâna și să conlucre la ea.

Și aici ajungem la acei bărbați 
ai noștri, cari stând la o parte cu 
mânile încrucișate, mare parte mâh
niți și disgustați de cele ce se pe
trec intra muros et extra, nu’și împli
nesc chiămarea lor de luptători ai 
partidului și ai causei năstre națio
nale în aceste momente de grea 
cumpănă.

Locul acestora nu este să stea 
retrași în unghiulețele lor și s’aș- 
tepte c’un fatalism oriental deslășu- 
rarea dramei, ce ni-o oferă crudeli- 
tatea adversarilor și credulitatea 
ușoră a multora dintre ămenii noș
tri. Locul lor este să stea pe plan, 
să îndrepteze relele și să delăture 
periculele, ce ne amenință, înlo
cuind ce este de înlocuit și împlend 
golurile simțite.

Au fost momente, când pentru 
interesele partidului, pentru marea 
nostră causă, pentru păstrarea și afir
marea solidarității naționale, băr
bații noștri desinteresațl au trebuit 
să-și impună o prudentă reservă. 
Abnegarea lor a fost un act de mare 
patriotism și iubire de nem. Der 
peste aceste momente am trecut, și 
a4l este în cel mai mare pericul și 
partid și causă și solidaritate, decă 
nu vor sări cu toții din tote părțile 
în ajutorul lor.

Să nu uite bărbații noștri, chiă- 
mațl prin talentul și prin aptitudi- 
nele lor a conduce acest nem asu
prit, că vor trebui să răspundă odată 
înaintea tribunalului istoriei, nu nu-
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Cecilia.
De Lugi Capuano...

Și apoi?
Oh, pe acest „apoi11 n’așl fi putut să-l 

esprim! Sciam numai atât, că întâlnirea 
acesta nu se pote sfârși așa, fără de ur
mări. Efectul, ce l’a făcut asupră-ml, n’a 
fost acel efect fugitiv, momentan, care dis
pare peste-o jumătate de oră, ca și când 
n’ar fi fost nici odată. Simțiam, că inima 
se sgudue în tdtă ființa ei. O pornire ve- 
chiă deștepta în mine mii de simțăminte 
nehotărîte, pe cari ochii ei frumoși și ne
gri, ca noptea, le lumina cu ra<je vii ca 
sorele.

— „Domnule", dise ea fin, der cu 
voce puternică „e de prisos a mă urmări 
mereu".

— „Nu vrâi să mă lași a te admira?" 
i-am cjis.

— „Omenii mă au în ochi și pot să 
mă suspiționeze! Te rog portă-te mai ur
ban față de-o femeiă, pe care n’o cu- 
noscl".

Calea se despărți în două. Ea merse 
pe partea cealaltă. N’am lăsat să fiu învins. 
Mergând pe partea de dinobce a lungei 
pajiști cu flori, când n’am vădut pe nimeni, 
care să mă fi putut audi, i-am dis dintre 
tufiș:

— „Cel puțin lasă-mă să sperez, că 
te pot revede".

N’a răspuns nimic.
Ni-am întâlnit eră-șl acolo, unde cele 

două căi ÎDguste să unesc într’una lată, și 
eu din nou am stat locului, ca s’o esami- 
nez mai bine. Cât de frumosă era. Ce piele 
fină în față. Ce duloe espresiune a buzelor 
și a privirei.

Sentimentul adânc al admirațiunei 
mi-a încleștat buzele.

Ea merse încet mai departe. Cu mâna 
stângă ținea atârnată nițel haina, în drâpta 
avea un eventaliu de jumătate deschis; 
apoi deschise ușița păduricei și-și îndrepta 
pașii pe una dintre cărările ei lungi, pe 
care ora târd.e și desișul de crengi o fă
ceau aprbpe întunecată.

Acolo am ajuns’o și, lăsând între ea și 
mine o distanță respectabilă, i-am dig aprope 
împlorând’o:

— „Nu-mi lua în nume de rău și 
dă-ml voie să merg ou d-ta".

— „Der eu nu te cunosc" «fise ea 
stând.

— „Nu face nimic" i-am răspuns; 
„c’un motiv mai mult, ca să începem cu- 
nosoința".

Mi-a făcut din cap negativ și merse 
mai departe, recorindu-se nervos cu even- 
taliul.

In întunerecul de jumătate și sub nă
frama negră de mătase, care-i cădea pe 
umeri, fața ei albă ca năua străluoia în 
mod estra-ordinar; în mișoările ei era ceva 
melodic, de ce inima mea bătea vehement.

*

Am ajuns pe „Corso Venețian", ea 
înainte eu <jeoe pași în urmă-i.

Din când în când sta să privâscă la 
galantarele prăvăliilor, une-orl ajungea 
aprdpe de mine pe marginea drumului, 
apoi grăbia înainte așa de tare, încât tre
buia să-mi iuțeso pașii, ca să n’o pierd din 
vedere.

Intrând în strada Monte Napoleone, 
ajunse la scările Cristoforis. Grăbind după 
ea, am văcjut, că stând un moment pe prima 

treptă privesce îndărăt, că merg 6re și eu, și 
vă4end aceste străcjl înguste și părăsite, în 
care se pregătea se pășescă, fantasia mea 
poetică începu să-mi dispară. Dumne4eule, 
der și ea este una dintre acele femei, cari 
trăesc singure!

Acesta mi-se părea imposibil. Am pă
șit în urma ei puțin mai cu curagiu și fără 
șovăire.

— „Fii îndurătore" i-am <jis. „Pri- 
mesce-ml brațul și permite-ml să te înso
țesc bară-mi câțl-va pași. Totul nu este 
deoât o întâmplare; sciu, oă noi ni-am în
tâlnit, der în mine s’a deșteptat un simță- 
mînt cu putere iresistibilă, ce mă face să 
cred, că noi nu putem rămâne indiferenți 
unul oătră altul. Deoă-ml primescl brațul, 
nu face nimic. De ce n’am încerca să fa
cem o strînsă cunoscință? Atât de respin
gător sunt eu, încât nu voescl să faci ou- 
noscință cu mine?"

— „Dumnecjeule!" strigă ea „pășirea 
d-tale este vătămătore. A face cunoscință! 
Ou ce scop? Nu poți avea gând bun, când 
mă urmăresol. Lasă-mă ’n pace. Te-ai în
șelat în mine.

I-am făcut cale. 
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mai pentru faptele lor geverșite în 
împlinirea datoriei naționale, ci și 
pentru cele întrelăsate; se nu uite 
că sentința posterității va fi, că par
tidul național român, care s’a în
ființat cu concursul lor, a avut în 
aceste vremuri de crisă și de prigo
niri, conducerea, ce a merilafo.

Răspunderea pentru tote cele 
ce se petrec a<ți cu partidul nostru 
și în sînul lui, apasă acjl cu îndoită 
greutate pe umerii flăcărui membru 
al lui, fără de nici o escepțiune, și 
nu este nici-decum admisibilă, ba 
este lipsită chiar de ori-ce basă reală 
și etică idea, ce-o desfășură confrații 
noștri dela „ Dreptatea când 
cjic, că și în fața desolatei stări de 
ac|i, rolul bărbaților, grupați în ju
rul ei, ar fi de a nu eși din re- 
servele, ce și le au impus, „pănă ce 
va urma falimentul politicei urmate 
de bmeniî „Tribunei", pănă ce aceș
tia vor isprăvi cu politica lor de 
rachete și se vor fi usat pănă la 
neputință11.

Ce se face înse pănă atunci cu 
partidul nostru? Ce se întâmplă cu 
el și cu interesele lui de vieță ?

Evenimentele se precipiteză și 
peste puțin p6te fi pusă la cea mai 
grea încercare legătura de frățiă și 
de solidaritate, ce am încheiat’o la 
1881. Cum ar pute der bărbații noș
tri din cestiune se privescă cu li
niște la o lucrare, despre care ved 
și recunosc, că amenință a sgudui 
din temeliă acestă legătură de frățiă 
și solidaritate?

La o parte der cu tbte reservele.
De ceea ce avem lipsă ac|i, 

ceea ce reclamă interesele de esis- 
tență ale partidului nostru, ceea 
ce pretinde causa nostră națională 
sunt fapte: fapte vii și grabnice de 
îndreptare, fapte de apărare și de 
salvare, fapte românesc!!

Delegațiunile. Din Viena se anunță, că 
delegațiunea ungară va ține mâne, Joi, în 
6 Iunie prima ședință. Se crede, că contele 
Goluchowski se va pronunța asupra situa-

Scole de stat printre naționalități. Din 
Budapesta se scrie, că ministrul de culte și 
instrucțiune publică plănuesce înființarea a 
400 scote elementare de stat din inoideDtul 
mileniului. Localitățile unde vor fi înființate 
aceste scole sunt designate deja. In primul 
rend se vor înființa ast-fel de scole în co
mune, unde Maghiarii sunt disparențl, pen- 
tru-ca ei să fiă susținuți și să se facă pro
pagandă pentru maghiarism prin locuitorii 
de naționalitate nemaghiară. In anul acesta 
se vor înființa dâr 200, în 1896 alte 200 
pepiniere de maghiarisare. — Și tote aceste 
pe punga și în detrimentul naționalităților.

CRONICA POLITICĂ.
— 24 Mai.

Ministrul de justiția Erdelyi Săndor 
s’a dus Duminecă la Dunaszerdahely, unde 
și-a făcut darea de sămii înaintea alegato
rilor. In primul rend ministrul a mulțămit 
alegătorilor, că ei i-au dat posibilitatea să 
ia parte în anii din urmă în parlament. 
Legile bisericescl-politice — dise ministrul 
— sunt inarticulate. Mai sunt două proiecte, 
cari nu sunt votate în întregitatea lor; păr
țile lor esențiale însă s’au votat și e spe
ranță, că și părțile restante se vor vota. 
Cu acestea apoi politica biserioâscă va fi 
încheiată pe întregă linia. Ministrul făcu 
apoi o sarbădă schiță a activității parla
mentului. Despre crisa ministerială dise, că 
acei bărbați, cari au început reformele și 
le-au dus pănă peste oalea jumătate s’au 
retras, ca să le ooupe alții locul, însă cu 
aceleași principii. Crisa acâsta s’a resolvat 
prin susținerea intactă a oonstituției și a 
independenței Ungariei, și țâra a vărjut pe 
marele ei rege, ca cel mai sincer paznic al 
independenței și constituției salo. Noul gu- 
vern-Banffy s’a format din încrederea Co
ronei și a partidei liberale, și membrii lui 
sunt conduși de ideia înflorirei patriei și 
de prosperarea ei. De când a ajuns în frun
tea conducerii afacerilor, guvernul acesta 
a ajuns să asigure mersul sigur al trobilor 
politice, er marile reforme s’au realisat în- 
tr’o anumită parte. Aceste reforme se vor 
și pune în practică în timpul cel mai scurt. 
Ministrul declară apoi, că guvernul îșl va 
da totă silința să introducă și reforma ad
ministrației de stat eto.

❖

Asupra participării Franciei la ser
bările de inaugurare a canalului de Nord 
Est, „Kolnische Zeitung“ a scris un arti- 
cul în care se die următorele: „In anu
mite cercuri, cari nu iubesc liniștea, dom- 
nesce o ore-care nemulțumire din causa, că 
actualul cabinet frances a acceptat invitația 
Germaniei de a lua parte la deschiderea 
canalului de Nord-Est. Ne întrebăm în za
dar, ce lucru neobicinuit s’a întâmplat pen
tru a legitima o asemenea învitațiune. Când 
Germania s’ahotărît. să lege terminarea mă
rețului canal, atât de important pentru ser
viciul maritim internațional, cu o mare ser
bare internațională, și să învite la acesta 
tote statele maritime, se înțelegea dela 
sine, că trebuia să se trimită o învitațiă 
și Franciei. Escluderea Franciei de pe lista 
învitaților ar fi fost un act de nepoliteță 
fățișă, pentru care nu esista nici un motiv 
în reiațiunile reciproce ale celor două gu
verne. Era treba Franciei de a primi său 
refusa invitația. In cașul acceptărei, nu se 
producea nici o cestiune politică. Intru cât 
am urmărit presa germană, ea e unanimă 
a recunosoe, că atât invitația, cât și ac
ceptarea ei, au fost acte leale ale politeței 
convenționale. De trimiterea și de accep

tare învitațiunei nu se lâgă deci consecințe 
politice. Pentru ce atunci atâta sgomot?"

*

In cestiunea' conflictului ostasiatic, 
organul ministerului de esterne rusesc „Le 
Nord^ spune, că escadrele puterilor, cari 
formeză coalițiunea antijaponeză, vor ră
mână în numărul complet de pănă acum 
în apele chineză, pănă când armata japo
neză nu se va retrage din provinciile chi
neze ocupate de ea. — Tot numitul diar 
spune, că e aprope de a-se încheie defini
tiv o convenția comercială ruso-japoneză. 
Guvernul ruseso a notificat lui Mikado 
pretensiunile sale ulteridro, și se crede, că 
Japonia va satisface acelora. îndată ce se 
va face acesta, se va subsemna și con
venția.

Liberalismul și „inimicii" lui în 
Ungaria.

țliarul jidano-maghiar din Bu
dapesta „Neues Pester Journal11 se 
plânge într’un articol întitulat astfel, 
asupra decadenței liberalismului în 
Ungaria, și totă vina o pune pe șo
vinismul național, pe feudalism, ul- 
tramontanism, antisemitism, ba chiar 
și pe socialism. Cu tbte acestea înse, 
lucru curios, numitul cjiar se mân- 
găiă, că Ungaria de present e sal
vată de aceste rele și probabil și în 
viitor va fi salvată, de6re-ce „în Un
garia, fiă-care patriot trehue se lucre din 
tote puterile pentru întărirea și îndelunga 
durată a liberalismului11.

La acestea cjiarul vienes „Parla
mentar1,1 respunde printr’o corespon, 
dență, ce i-se trimite din Ungaria- 
și în care între altele se cj-ic urmă- 
tdrele:

Ce înțelege „A. Pest Jour.a sub ter- 
minul șovinism, nu sciu, atâta însă e sigur, 
că în nici un diar nu pote afla omul atâta 
șovinism fără margini ca în numitul diar 
budapestan. Ca primul dușman al libera
lismului amintesce „N. P. J.“ șovinismul 
național; nu e lucru de rîs? Un poporaș 
de abia patru milione suflete, cum sunt 
Maghiarii, îșl arogă dreptul de-a nimici cu 
puterea douăspredeee milidne de suflete 
slave și române; și acâsta să se numescă 
liberalism, și nu șovinism național? Mai 
merită să se vorbescă despre un astfel de 
fapt? Nu; apoi ca al doilea dușman se 
amintesce feudalismul. Cât seim, feudul 
pentru tote timpurile s’a declarat ca mort. 
Dâcă însă diarul înțelege sub feudalism 
puterea uobilimei, atunci să se îndrepte 
numai cătră ministrul a latere și să întrebe, 
ore nu s’a dat nobilitate mai multor fa
milii în Ungaria, decât în Austria?

Șovinismul și feudalismul zac în natura 
Maghiarilor, deorece arogarea de drepturi 
a dat la ei nascere și la fala și mândria 
superiorității.

Să mergem apoi la ultramontanism 
Ultramontanismul este stâlpul de căpeteniă 
al guvernului maghiar; der și întrâga rassă 
maghiară e inficiată de el. Astfel în 1848 
s’a decretat egala îndreptățire a confesiu
nilor; însă ce s’a făcut în cestiunea acesta 
pănă astădl? Nimica! Să atingă numai 
omul clerul înalt, și îndată se pote con
vinge, că liberalismul maghiar în adevăr e 
cel mai cras și mascat ultramontanism; 
ddr clerul ne dă destule dovedi pentru 
acesta.

A vorbi apoi despre antisemitism, ca 
despre dușmanul liberalismului, nici nu mai 
merită, dedre-ce bine se scie, că liberalis
mul maghiar, decă banii jidovesc! nu ar 
fi atât de liberali, precum sunt, de mult 
și-ar fi dat sufletul; și în fine, decă se 
amintesce și mișcarea social-democrată, 
atunci ușor se clarifică amestecul, căci: 
banul jidovesc, cu care se susține libera
lismul maghiar, nu pâte lucra în două di
recțiuni contrare: adecă de o parte să fiă 
supt din popor, er de altă parte sâ fiă între
buințat spre binele poporului.

Nu! Nu șovinismul național, feudalis
mul, ultramontanismul, antisemitismul și 
social-democratismul, ci însuși liberalismul, 
așa cum se presentă astădl, îșl este sieși 
cel mai mare dușman, deorece nu repre- 
sintă o libertate fericitore, ci o șarlatanie 
înșelătdre. Cei ce au avut odinioră prero
gative de a gusta drepturi feudale, caută 
acum a-le câștiga prin înșelăciune, sub tit
lul liberalismului. Actorii se adună în ju
rul guvernului și trag lăfă^scumpă. Guver
nele se lasă a fi alese prin uneltele lor, și 
„liberalismul" aduce unei deciml din popo- 
rațiune tote raporturile favorabile de drept 
și avere, âr 9/t0 ai poporațiunei nu posed 
decât dreptul de-a fi numiți liberali și li-se 
impune datorința, de a-se lăsa a fi înșelați 
cu 30 procente din venitul lor.

Liberalism, libertate! Ce însemnă li
bertate? Aceea, oa un procent din popora- 
țiune să aibă drepturi pe spatale celorlalte 
99 de procente? Matia — ori a fost el de 
origine maghiară, ori română, de-orece Hu- 
nyadi a purtat numele și de Ianou Libianin 
și de loan Sibianul — a fost un rege libe
ral, de drece a fost drept. Tot așa și Iosif 
II, care a avut în aristoorația maghiară pe 
cei mai mari dușmani, de orece aceștia nu 
îșl teameau libertatea, ci se temeau, că-șl 
vor pierde privilegiile prin introducerea 
egalei îndreptățiri. De abia și-a închis Io
sif II ochii, și Maghiarii îșl ridicară capul, 
revindicându-șl dreptul de superioritate.

Tot așa de remarcabilă este și com
baterea sistemului lui Bach, care încă se 
basâză pe o șarlataniă liberală. Tdte câte 
s’au amintit contra acelui sistem, precum 
monopol de tutun, finanțe, gendarmeriă, ju
decătorii, lefurile amploiaților, introducerea 
militarismului etc., s'au introdus potențat 
prin liberalismul maghiar.

Ștergerea robotului nu-i merit al ma-

Un sentiment fin mă opri, de-a mai 
întreba ceva de ea. Cine scie, pbte frumosa 
mea necunoscută mă bănuesce cu ceva rău.

*

Cam două săptămâni mă plimbam în 
fiă-care di prin grădina poporală, unde am 
întâlnit’o prima-dată. 6re lungi pândiam, 
așteptam agitat, consumându-mă, ca și 
când acele câte-va cuvinte, cari le-am 
schimbat, ar fi avut cea mai mare influență 
asupra mea.

Inoepui să cad pe gânduri. Nu mai 
eram copil, ca să mă îndrăgesc astfel în 
cine-va. Și când voi vedâ-o eră-șl? Și ore 
simpla ei vedere satisface-va dorințele mele? 
N’ar fi mai bine a lăsa totul, să dispară ea, 
ființa minunată și nobilă, care a înflăcărat 
pe neașteptate cea mai ourată și mai fier
binte închipuire a tinereței mele; las1 să 
dispară în întunerecui, în tăinicia din care 
a răsărit? N’ar fi ore mai bine a gusta bu
curia curată a idealismului, pe care de si
gur ar scări-o atingerea reală, ba pote ar 
chiar sdrobi-o.

Insă gândurile acestea du mă prea 
convingeau.

Grădina poporală nu mi-s’a mai părut 
așa de frumdsă, atât de plăcută, ea în sările 

în cari o așteptam. Ce splendore superbă 
în verdâța arborilor între ramuri. Căile 
șerpuiau, se întâlniau și se pierdeau grațios în 
desișul tufărilor. Sub castanii, magniolii și 
cedrii de Liban cu crengi puternice, era ceva 
dulce, poetic, farmec zimbitor, ceea ce 
pănă acum n’am observat nicl-odstă.

Basenul fântânei săritdre, apa strălu- 
citore a lacului, pe ea foile late ale nim
felor de apă; ciripitul pasărilor dintre ar
bori ; sunetul clopotului dela biserica din 
vecini, care umplea din când în când aerul 
cu undulațiunile lui seriâse; omeni, cari 
umblau, se opriau, dispăriau dinaintea ochi
lor mei; părechile căsătorite, ori îndrăgite, 
cari treceau pe lângă mine; câte-un tînăr, 
pe care îl vedeam stând între pomi și 
alungându-șl urîtul printr’o țigare: tote 
acestea mă umpleau de un simțămint fra
ged și copilăresc, ca și când tot poporul 
acesta ar fi venit, numai ca să mă distreze 
pe mine, să nu mă lase singur în luptele 
sufletesc!, oe mă cuprinseră dilele acestea.

Peste tote astea o vedeam pe ea în 
mod miraculos de curat, cum apare înaintea 
ochilor mei sufletescl, o aparițiă atât de 
tainică, pe care nu pot s’o descriu în cu- 

| vinte; un chip, un chip din ether era ea, 

care mă făcu să amețesc. Dâr nisipul dru
mului n’a păstrat ore urma picidrelor sale? 
Erba și ramurele, cari i-au atins haina, 
n'au ținut de amintire ceva din ea ? Și 
aerul încă e de tot altfel acolo, pe unde a 
umblat ea.

Acestă stare esaltată o țineam de 
neesplicabilă, de-onebuniă, și nu arare ori 
am înroșit de rușine, der totuși n’am aflat 
chip de îndreptare. Adeseori isbuoniam 
mânios :

— Hăbăucule ! Pe când tu visezi, îți 
închipuescl și te ÎDgropI în negura cetăți
lor aeriane, cine te pote asigura, că în tim
pul acesta n’o strîng brațele altuia și nu 
risipesc frumseța, care a pus creerii tăi în 
flăcări atât de mistuitore.

Insă eu curând mă smulgiam din 
acâstă bănuială neîntemeiată și mă dedeam 
de nou închipuirilor, cari ca și când m’ar 
reîntineri, erau un amestec neesplicabil de 
dorințe și sentimente spirituale.

In unele cj-ile nu m6 agita, decât 
frumseța ei trupâscă. Acele forme perfecte, 
pielea ei fină albă, buzele, grumazii, și 
tote mă impresionau, ca o clasicitate, pe 
care însă respirul vieții o făceau să fiă

Cuvintele acestea le-a esprimat cu voce 
de jumătate măniosă, de jumătate mișcată, 
și am simțit, că sunt desarmat. — Der ore 
într’adevăr să mă fi înșelat?

Mă cuprinse ispita, să-o urmăresc 
din nou.

In mijlocul celeilalte strade, ea se opri 
fără de veste înaintea unei porțl, privi la 
mine și apoi dispăru.

Sub porta de colonade, pe care o în
chidea un grilaj frumos, mulțl arbuști în
floriți erau sădiți în vase de lemn. Pe pă- 
retele din față, ce vre să represents pictura 
unui isvor, se agățau crengile unei plante, 
cari legându-se de nisce lețe văpsite verde, 
formau un balcon de fruneje și flori.

Un bucătar, având pe cap un chipiu 
alb, îșl făcea vânt cu sorțul și conversa ri
dând cu portăresa. Vădâud, că mă uit în- 
lăuntru prin portă, portăresa grăbi la mine 
gata de serviciu, și mă întrebă, că pe cine 
caut.

Am spus numele unui amic, care too- 
mai îmi veni minte, și audând răspunsul, 
că nu locuesoe acolo, m’am depărtat indispus, 
privind mereu îndărăpt la ferâstră, că ore 
nu voiu vede, după vre-o perdea, oapul fru
mos și necunoscut — der în zadar.
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ghiarismului, ci este o apucătură de a lui 
Kossuth, în momentul, când oestiunea era 
deja prea coptă, ceea ce ușor se pote do
vedi prin resedla țăranilor transilvăneni 
din secolul 18, și revoluția generală din 
Europa.

Ce este deci liberalismul maghiar? 
Cel mai mare dușman al său însu șl, de- 
orece conține numai răutate și șarlataniă.

Congresul Ligei. Duminecă în prima 
di de Rosalii s’a ținut în BucurescI Con
gresul anual al Ligei culturale. In comite
tul central au fost aleși d-nii: V. A. Urechiă, 
Periețeanu-Buzeu, G. Cantacuzino, Dela- 
vrancea, G. Bursan, I. Bianu, Balș, și Vintilă 
C. A. Rosetti; ca censorl d-nii: Sihleanu, 
Cesianu și Iancovescu. Congresul a procla
mat de membri de onore pe domnii: Gu- 
bernatis, Trarieux, Clemenceau, Rochefort, 
Imbriani, Pandolfi, Carducci, Flourens, Go- 
bat, Lawasseur, Fava, Castelar și Lueger. 
In 3 Iunie sera s’a dat un banchet, la care 
au vorbit d-nii Delevrancea, Xenopol, 
Densușianu, N. Ionescu, Ghica, Rosetti 
și alții,

— o —
România și Congresul internațional 

geografic. Ministrul român de culte și in
strucțiune a delegat pe d-1 M. G. H.olban, 
■consul român !a Geneva, ca să-l represents 
la Congresul internațional, ce se va ține în 
Londra la 26 Iulie n.

— o —
Corul reuniunei române de miisică 

din Sibiiu, după o informațiune telegra
fică, oe-o primim adi, a concertat erl, Marți, 
săra în sala Ateneului din BucurescI cu un 
succes splendid. D-1 Dima, dirigentul co
rului, a fost de două-orl chiămat în loja 

■reginei. După concert, a urmat un banchet 
dat de Societatea Domnelor în ondrea reu
niunei. La Brașov corul, care era să so- 
săscă la 2 ore p, m., va sosi de seră la 
drele 9.

/ —o —
Din Budapesta i-se scrie „Dreptății11: 

„In prima 4i de Rosalii s’a săvârșit un ser
viciu divin forte înălțător în biserica gre- 
eăscă, în presența unui public forte numă- 
ros. Din inteligința română am putut ob
serva pe stimatul nostru profesor de limba și 
literatura română Alesandru Roman cu ama
bila d-sale soțiă, pe Domna Pop, pe d-șorele 
M. Sfetea, Iovescu Fabia, — tote din pre
parandia statului, pe vice-oonsulnl român 
Bercean și pe mulțl tineri români. După 
prân4 mai mulțl tineri, deși în prâjma esa- 
menelor, am făcut o escursiune la Vaț, nu 
ddr ca să întrăm în temniță, căci pentru 
visitele ndstre la întemnițați ușile ’s încu
iate, ci ca să mângăiăm de-o parte cu sla
bele ndstre puteri pe acelea matrons ro
mâne, cari îșl împart sortea cu amara sorte

viuă. Mi-ar fi plăcut s’o acoper cu mii de 
-săruturi, strîngend’o la inimă se simt bu
curia amețitore a atingerei divine; mi-ar fi 
plăcut, ca printr’o veclnică îmbrățișare să-mi 
unesc corpul cu al ei și se trăim împreu- 
mă c’o bătaiă de inimă.

In alte dile, din potrivă, mă cuprindea 
un dor fantastio. Ar fi fost de ajuns nu
mai s’o revăd și avend’o la braț să mă 
plimb cu ea pe căile, cari atât de mult 
.mi-au vorbit de densa. In privirile ndstre 
împrumutate și în surîsul nostru ni-am fi 
cetit simțirile; ni-am fi oprit în locuri, 
unde umbra e mai ddsă; am fi ascultat 

.șoptele crengilor și ale vâlcelei; ne-am fi 
bucurat la ratja, ce jocă printre crengi, 
racja, care străluce pe pietri, pe nisipul 
drumului, pe suprafața apei, pe statue și 
pe omeni; și târcjior, ni-am fi depărtat cei 
din urmă din grădină, am fi mers cătră. 
casă spre acel cuibușor simplu, unde ea îșl 
petrece 4’1®!® ȘÎ unde, ca și când am păși 
într’o biserioă, mi-așl revoca tote bucuriile 
pierdute ale fericitei mele junețe.

[Va urma)

Așa „Parlamentar11, 4’ar din Viena, 
care luptă pentru interesele slavismului 
în Austria, într’un număr mai recent îșl 
varsă tot veninul asupra lui Ciupercoviol. 
Numărul respectiv s’a trimis prin țâră pe 
la toți, cari se țin de Ruteni și se cred a 
fi potrivnici lui Ciupercoviol, spre sciință. 
Se vaetă sărmanul „Parlamentar11, că Con- 
sistorul bucovindn, în frunte cu Ciuperco- 
vicl, a dat un cercular, ca preoții din dis
trictul Cernăuților și Coțmanului să nu esă 
întru întimpinarea lui G. Cupcdpou. G. Cup- 
câpou este vestitul agitator slav, născut 
în Berhomet pe Prut, și după nota guver
nului local să fi venit în țeră, și a fost în- 
timpinat de cătră șese preoți cumarealaiQ 
și un banderiu de țărani călări, petrecen- 
du-1 dela LujanI, RevacăuțI, Mămăescii noi 
și vechi pănă la Berhomet pe Prut. Gu
vernul țării prinse veste despre acesta și 
prin scrisdrea dato 8 MaiQ 1895 Nr. jl704 
arătă acesta Consistorului, și Consistorul a 
dat cercularul menționat cu data 29 Apri
lie (11 Maiâ) a. c., ca preoțimea să nu se 
închine la idolul strein, căci prin acesta ar 
arăta o purtare neleală și că la c-as, de se 
vor lăsa totuși oarl-va ademeniți, se va 
purcede cu totă stricteța contra lor.

Asta nu li-a plăcut Rutenilor, și prin
seră a trage clopotul cel mare sunând a 
alarmă. Ei nu-șl recunosc vina, ci s’apucă 
a se plânge, er „Parlamentar11 4'°® „de-ar 
au4i Silvestru de luorurile, ce le face con
sistorul și Ciupercoviol, s’ar întorce în cos
ciug!11 Adecă, pentru-că nu voesce de-a se 
închina lui G. Cupcepcu!...

Tote invectivele aceste însă pornit'au 
cu scop de-a strica lui Ciupercoviol, oăcl 
din vorba lui „Parlamentar11 se vede, oă 
acesta se scoposesoe. El 4’°e, °ă prin acest 
cercular Ciupercoviol și-a stricat forte și 
și-a sguduit posițiunea și aspirarea sa de a 
fi metropolit. 6re de-ar suferi Ciupercoviol, 
ea Rutenii să adoreze pe Țarul și nu pe Franz 
Iosef I, atunci în ochii lor Ciupercoviol ar 
fi bun bunuț și după placul lor, ddr că 
caută interesele imperiului habsburgic, aedsta 
nu le vine la socotelă. Etă prorooia oe-am 
spus’o, că „după mortea lui Silvestru va 
vede guvernul în ce încurcătură va ajun
ge11. Și dtă a și ajuns; se vede forțat de-a 
alerga la ajutorul bisericei, ca acesta să-l 
ajute contra Rutenilor. Ddr cine i-a cres
cut pe Ruteni și li-a dat aripi; cine a cău
tat de-a desnaționalisa pe Români, de nu 
guvernul și er guvernul ? !

Pote va fi acesta o leoțiune, ca în 
viitor să se gânddscă guvernul mai serios 
asupra acestei ceștii și să nu fiă așadarnio 
față cu Rutenii și sgâroit față cu Ro
mânii !

Rutenilor le trebue belciug, căci fără 
belciug rîmă și strică arătura. Acuma este 
timpul, căci primăvera se pune belciugul, 
și apoi îi pote lăsa.

Se scârbesce omul, când vede prân- 
4url opulente, pledărl de gazete, cari se 
fao cu menire de-a sămăna sămânța dis
cordiei. Nu le fă, Ddmne, pe voiă acelora, 
cari doreso în acest mod de a-șl agonisi 
merite pentru cârja archierâscă, ddr cari 
nu posed inimă pentru țeră!

Der nici oăciulirl pe la cei din stagiul al 
treilea din palatul guvernial din Cernăuți; 
păcat de tocurile ghetelor, că se tocesc 
înainte de timp. Păcat și de haina cea ro- 
șiă, căci măturând praful de pe scări, se 
pun în serviciul servitorilor și nu li-i spre 
ondre, oând servitorii îșl fao haz și die : 
„nu mătura măi, căci vine haina cea roșiă 
și va mătura mai bine !u

într’o 4’ din păcate și pe neașteptate 
se întâlniseră doi poftitori de metropoliă, 
pe aceste scări: unul suia a greu la ddl, 
meditând și reoitând, ce avea de vorbit cu 
vre-un sfetnic; altul coboria cam palid, 
sămn, oă-i merse rău; ei trecură pe iângă 
olaltă, fără însă a se saluta. Ecă la ce au 
ajuns !

Ași voi să sciu, oe ar fi, când unul 
din aceștia ar deveni mitropolit, cum l’ar 
tracta pe celalalt? der numai înzadar mi-i 
dorința, căci amândoi aceștia vor muri și 
nu se vor învrednici a fi mitropolițl prin 
lingușiri. Ce ore îșl gândesc cei diu gu
vern, pe la cari trapădă unii și alții ? De 
sigur cred, că în biserica nostră nu mai

a întemnițaților, er de altă parte ca să ne 
împlinim și noi o datorință atât de natu
rală ca fii ai nemului nostru. Cu cântece 
și doine pe violină, pe pian și din gnră, 
cu cuvinte mângăitore și vesele am petre
cut în locuințele mult stimatelor Domne 
orele de după prând, er cătră seră am eșit 
cu toții afară și ne-am preumblat pe malul 
Dunărei11.

—o —
D-șdra Leontina Gilrtner, cunoscuta 

violoncelistă artistă din Brașov, a dat în 
28 Mai n. c. un concert în Lipsea, cu un 
resultat splendid, țliarele germane de-acolo 
îi fac mari elogiurl. Ast-fel „Leipziger 
Tagblatt“, lăudând în termeni călduroșl cân
tul d-șorei Gărtner, gratulâză tot-odată d-lui 
Klengel, actualului profesor și instructor al 
domnișorei, pentru resultatul activității sale 
pedagogioe. țiiarul „Leipziger Neueste Nach- 
richten“ publică o recensiune a criticului 
și scriitorului musical, prof. Bernhardt Vo
gel, asupra coDcertului-Gărtner, în care re
censiune se spune, că artista brașovenă a 
întrecut pe iote colegele sale și că între vio
loncelistele de astădl ea are să ocupe unul 
dintre locurile de frunte.

—o —
0 demonstrațiune socialistă. Din Bu

dapesta se scrie, că în 2 Iunie n. înainte 
de prând s’au adunat acolo mai multe mii 
de socialiști în Kirâly-utza și au încercat 
a sparge farmacia lui Tbrbk, indignați fiind 
pentru cașul cu orbirea unui soț al lor prin 
medicamentul dat de numitul farmacist. Au 
spart, ferestrile și porta. Tote prăvăliile 
din stradă au trebuit să se închidă. Poliția 
a intervenit, der numai cu mare greutate 
i-a succes să împrăștie mulțimea agitată. 
Totă strada e pădită de o mulțime de po
lițiști.

— o —
Teodor Brorsen, celebrul astronom de 

pe insula danesă Alsen, a murit înainte cu 
câte-va 4’1®- El a descoperit 6 comețl, din
tre cari cel dela .1846 s’a numit după nu
mele său și face o cale de o'/2 ani.

—o—
Cununia. D-1 Dr. Aureliu Olteanu și 

D-ra Sofia Milosavlevici se vot cununa la 
9 Iunie n. c. în biserica catedrală gr. or. 
din VerșețI. — Felicitările nostre!

—o—
Maialul și producțiunea din Preșmer. 

Ni-se scrie din Preșmer: A 2-a di de Ru
salii a avut loc o frumosă escursiune șco
lară în păduricea de stejari din apropierea 
comunei nostre Preșmer, lângă Brașov. A 
participat aprope întreg poporul românesc 
din loc, precum și mulțime de streini din 
satele învecinate. Peste tot, petrecerea a 
fost tare animată și a durat pănă sera târ- 
4iu. Reușita splendidă a acestei escursiunl 
este de a-se mulțumi în prima liniă d-lor 
preoți A. Frateș și G. Ludu, precum și 
d-lor învățători I. Frateș și G. Șurar, cari 
și-au dat tote silințele spre a pute procura 
poporului iubit o petrecere așa veselă. Gu 
deosebită satisfacția a ascultat poporul de- 
clamarea mai multor anecdote și dialoguri 
din partea feciorilor și fetelor din sat, cari 
au produs forte mult haz. De tot bine au 
reușit jocurile naționale „Căhișerul^ și „Ar- 
deleanau, jucate de tineri feoiorl îmbrăcați 
în costum național, conduși de tînărul și 
zelosul învățător G. Șurar, eșit din gene- 
rațiunea tînără. — Un participant. 

Din Bucovina.
Cernăuți, Maifl 1895. 
II.

Prin pledările prin gazetele străine se 
lucră, după cum se vede, a zădărnici nu
mirea de Metropolit a aotualului adminis
trator al arohidiecesei. El a fost să fiă îna
intea lui Silvestru metropolit; numai fiind
că BlajevicI nu-1 făcu vicar archiepisco- 
pesc, rămase înapoi. Silvestru cârpi pricina 
lui BlajevicI, îl făcu vicar și acum, după 
usul de pănă acuma, ar ave un drept să 
urmeze în scaunul metropolitan, ca unul 
mai vec-hiu între archimandrițl. Ddr a4l lu- 
mea-i cu gâlcdvă, îți cată nod și ’n papură 
și-i pândesc Sâmbetele lui Ciupercoviol, ad
ministratorului archidiecesan.

esistă nici o disciplină, și la acesta i-au 
adus aceia, cari se cred a fi mai marii 4’l®i-

Aceste ar fi încă flore la urechiă ; se 
svonesce chiar și este un secret public, 
că unii candidați au făcut guvernului unele 
ooncesiunl în detrimentul nației române și 
apoi mai di, că „peirea ta, o Române, nu 
este din tine11. Ba se 4’ce, că și pe actua
lul administrator archidiecesan să-l fi îne- 
grit la guvern, ddr noi credem, că guver
nul îl cunosce pe deplin și nu va crede 
lingăilor, ci le va da o lecțiă cuvenită prin 
aceea, că la orl-ce ocasiune, precum a fă
cut pănă acum, îl va distinge în mod cu
venit, precum se recere a-se da unuia, care 
este pus a fi....

Etă prin puține cuvinte lupta, ce s’a 
încins după mortea Mitropolitului Silvestru. 
O dăm sub reservă de nume, gândind, că- 
’șl vor mai potoli pofta unii și alții din 
ceta celor, ce întind mâna și vor să apuoe 
cârja archieresoă, fără însă a țină cont de 
trecutul și presantul lor, și fără a-se esa- 
mina, ori de posed aptitudine și desteri- 
tate de-a conduce naia ortodoxismului în 
acestă țărișoră, pe valurile violente, ce se 
ridică ca munții din tote părțile.

Sciri telegrafice.
BucurescI, 4 Iunie. In decursul 

congresului Ligei, fiind ales Dr. 
Lueger ca membru de ondre, mulțl 
membri și-au anunțat eșirea lor din 
Ligă.

(AVERSE.
Un milionar. Mr. Leither, unul dintre 

milionarii din Londra, a cărui avere de 
present se urcă la 50 milione florenl, fiind 
încă om tînăr merse mai întâi la Chioago 
cu 5 bani în pungă, pentru de-așl căuta 
norocul. Avea la sine o recomandațiă la 
Mr. Iohn V. Farwell; merse la acesta, și 
Farwell cetind scrisorea dădu din umeri 
și 41S®: „Regret, ddr tote posturile sunt 
ocupate, nu sciu, ce se încep cu d-ta.“ Tî- 
nerul însă nu se mulțumi cu atâta, ci dise: 
„Așa, nu sci ? Atunci să-ți spun eu. Ecă 
geamurile oelea sunt necurate, așa încât 
ar fi rușine se rămână astfel. Se pare, că 
n’ai pe nimeni, cine se le curețe. Ddeă mă 
plătescl, fac eu acest lucru.11 Și ou acestea 
Leither se apuca și spălă geamurile din 
întreg biroul. Apoi merse din nou la Far- 
well. „Te rog, platește-mă.“ — „Să te plă
tesc ? Hm, scii ce, așe4ă-te colo la masa 
de scrie. Te primesc în serviciu; pentru 
un astfel de om nu numai în întrega lume, 
ci și în biroul meu se mai află loc.11 Șâse 
ani mai tar4iu tînărul, oare-i spăla geamu
rile lui Farwell, era companion al firmei 
Iohn V. Farwell.

L j i e f a i ară;
Familia din Oradea-mare, 4iar bele- 

tristic-literar, al căreia redactor e d-1 Iosif 
Vulcan, Nr. 21 (Anul XXXI) dela 2 Iunie 
n. are următorul cuprins: Tache Ionesou 
(biografia și portretul); Cugetări; Fericire, 
poesiă, de Luoreția Suciu-Rudow; Sohițe 
din Italia (urmare), de Teod. Bule; Co
pilăria, poesiă, de Radu D. Rosetti; 
Cugetări; Scdla cu noroc, novelă din po
por (urm.) de I. V. Pașcan; Poesii popo
rale, de Vas. Micușan; Serbările dela Blaș’.u, 
de Ios. Vulcan; Scrisori din BucurescI, de 
Selăgianul; Intrarea reginei Natalia în Bel
grad (cu ilustrațiune); Literatură și arte ; 
Biserică și scolă; Oglinda lumei etc. — 
Familia apare în fiă-oare Duminecă în nu
meri voluminoșl și costă pe an 10 fi., pe 
l/2 an 5 fi., pe 3 luni 2 fi. 70 cr. Pentru 
România: 25 lei Ia an.

*
In editura librăriei Carol Muller din 

Bucuresol (Calea Victoriei 53) a apărut 
romanul original Lume noue și lume 
vechia, de Dwî'Zîw Zam/irescw. Format estetic 
de 206 pag., tipar frumos. — Prețul 3 lei.

Proprietar: Or». Âurel SHurețianu. 
Redactor responsabil; Gregarâia SSaissr*.



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 115—189o.Pagina 4

Henneberg-Seide
— nur âcfyf, tnenn bireît ab mctnen ^abrifen 
bejogen, — fdjmarj, weifs unb farbig, von 
35 kr. bis fi. 44.©5 p. Zlîeter — 
glatf, geftreift, farriert, gcmufterf, Damafte 
etc. (ca. 2^0 oetfcfy. Qual. unb 2000 ncrfd). 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZTÎufter umgefyenb. Doppcltes 
Sriefport.o nacț ber Sd^tueij.

Seitlen-HFaforilsen
Cî. IIK^^iEBERG

i'- (k. u. k. Hofl.l Ziirleli.

Rents de argint austr....................101 35
Renta de aur austr...............................122.75
LosurI din 1860 ......................... 158.—
Acții de ale Băneai austro ungară. 1075.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 484.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 465.60
Napoleon dori.................................. 9 63
Mărci imperiale germane . . . 59.32l/2
London vista............................121,40
Paris vista................................. 48.25
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene................................. 46.20

$

Din 4 Iunie 1895.
Cursul Ia bursa din Vîena.

Renta ung. de aur 4% .... 123.25
Renta de corone ung. 4% • • • 99.15
impr. oăil. fer. ung. în aur 4I/2% • 126.50
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 103.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.50
Bonuri rurale ungare 4% • • • 98.40
Bonuri rurale croate-slavone. . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 148 50
Renta de hârtie austr................... 101 45

Cursul pieței Brașov.
Din 5 Iunie 1895.

Bancnote rom. (Jump. 9.59 Vend. 9.63
Argint român. Cump. 9.56 Vend. 9.60
Napoleon-d’orI Cump. 9.63 Vend. 9.67
Galbeni Cnmp. 5.75 Vend. 5.80
Mărci germane Cump. 59.20 Vend. • “““
Ruble rosescl Cump. 130. - Vend. —.—
Lire turcescl Cump. 10.90 Vend. —. —
Scris, fono. Albina 5°/0 100.25 Vend. 101.25

W” Magazinul de ghete din fabrica Modling. O

ISudapesta, VISE. EJelIoer-Strasse Wr. 48.

Garnituri de treerat, 
cu aburi pe stiftur, de 21/2, 
3, 3y2 și 4 puteri de cai.

Mai departe: garni
turi de treerat, cu abur 
pe șine, de 4, 5, 6, 8, 10 și 
12 puteri de cai, cu Ven
tilator dedesubt, cu a- 
parate lung-i, pentru
scuturatul pa el or și cu ciurul’! estraordinar de mari, și 

cilindru de sortat, Locomobile-compound, 
dela R.GARRETT «fr SONS, 

neîntrecute, economie de 4O°/0 la materialul de ars.
Macini hlHHlilftll1 PP Pentru cositul bucatelor, cu aparat, pentru 
ludulHl IJlQHUlUlUOl, legat snopi, recunoscute de cele mai bune, 

Greble originale americano, rOipLTLcZina‘Xntru
, Mașini Se semănat în renflari ?l

Q BW' Agențl pentru provincie se angajiază. “W 1-7
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Magazinul de ghete din Modling
—= SSrașov, strada P®rți I¥r. 48. ==—

Are ondre a informa pe On. Public, ca este bogat asortat 
cu swarf uri aaoaw și de nou arangiat. cu 

ghete pentru bărbați, dame și copii.
Garanteză pentru mărfurile lucrate în fabrica din Modling, 

din material bun și solid, croelă elegantă, astfel că pdte cores 
punde tuturor cerințelor, fără, temă de orl-ce concurentă de 
aceeaș branșe. — Pe talpa fie cărei ghete este notat prețul fabricei.

Tot aci în localul alăturat la Magazin sunt la disposiția 
On. P. T. public

haine gata pentru bărbați și copii, 
aibitorî băHsăteșca și pălării, 

cumpărate dintr’o magazia în desfacere, cari se vend CU 0H-C8 preț.
Cu profundă stimă:

HI. LiEBL OH.

| Orele ele cassă stela 8 -fi.

fi 
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O Pentru fabricarea reală a mărfurilor garantăm. O
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Biroul âe Plasare și Informațiuni
Cezx'treul"9?

concesionat din partea autorităților competente 
BRAȘOV, (Transilvania) strada Sf. Ioan Hr. 31.

Subsemnatul am onore a aduce la cunoscința onor, 
public, precum și vechei clientele a Biroului de Pla
sare, E. Boltres, că am înființat un 

Birou de Plasare și informafiunl 
în Brașov, (Transilvania) strada Sft. Ioan Hr. 31.
Acest Birou se ocupă cu mijlocirea în servicii 

a personalului trebuincios pentru Magazinuri de ori
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, Moșii si altele, precum și cu vendarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu an, luna seu săptămâna, 
precum și cu orî-ce ce se atinge de acesta branșă.

La care ’mi voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, cât se pbte de consciencios și prompt.

Invit deci pe On. public de a binevoi a me 
cu cererile domnialor.

onora

Cu deosebită stimă:
EIKOIX „CEWSfcAS/4 

Brașov, (Transilvania) str. sf. loan Nr. 31. 
La orhce informațiuni, ce se va cere prin postă din ori și 

ce țară, Biroul este gata a răspunde.
NB. Se se aplice marca trebuinciosă pentru răspuns.

6-8

iz-
Cec -Confo
la postă
Wr. 505.

»______ d

Giro’Conto Blla. banca

Austro-Uiigară. institut de credit si de economii
—---- £J FBLIALA BMȘmt

PIÎIBSSCB depuneri spre fructificare [B 111® 4 2°
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlllffl polițe comerciale CU S’/'o*,  
SCCIÎriă împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarî CU (j 
iCSClllflC credite în cont corrent

UIM împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6° o'

ciiniDBrâ și vinde monede și Iffl de vaiere
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

I rescumperă “tx cnDona, ascomptăza 
cnmnerâ cubono dola afecta Mâne;
BftctiiBza încassan si jffl 
esecută în comisiuna ™ însărcinări in bancă 
îllCilirîffl magazine și locuri libere de depou,

o

f

0 ■

sub cele mal avantagiose 
condițiunl;

i

nti pe piețele din țeră și 
1 streinătate,

n sub cele mai ief- 
— ____ 1 tine condițiunl.;

pe teri- 
_ , > toriulu

său strada SSăn’iâ Wr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acăsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

npirnnQPP ™ calitatea sa ca representanță principală a so- nfppfn 
jjlllllUUuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York. Ului LU 

jcntru asigurări pe viola p"“-
Onorabileloru administrații™ de fonduri și p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5° 0 ale „Albinei" 
ale căi-oru eupone sc reseiasatjtecă seinestrulu făi-ă nice o 

detragere, și cari se allă «le ven»<|ace îs» eursul dilei a bms'sei 
din IBudapesta, în piese ale 1OOO șl de corone.
Comparend<H cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea, cu totu dreptulti, ci» 

Scrisurile fondare „Albina" ie 5Olo 
suntu isdi relati vu cele anai ieftine și totodată m a 1 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina" e garantată 
prin valorea celii puținu întreită a ipotecelord pe ba?a cărora 
se esmitii, prin fondulii specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.

38-*

O^eie de ©assă dela 8—fi
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ST Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


