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Brașov, 26 Mai v. 1895

Dâcă se va severși procesul de 
premenire, de care am vorbit în ar- 
ticulul nostru premergător; decă cu 
concursul tuturor bărbaților credin
cioși causei și desinteresațî se va 
pune capăt stărilor bolnăviciâse și 
anarchice în sînul partidului, atunci, 
der numai atunci, vom pută păși cu 
prospecte sigure de reușire la o con
centrare puternică și sănetâsă în 
mijlocul nostru.

Pănă atunci, în situația, în care 
ne aflăm, nu se pâte începe nimic 
serios, nimic ce ar pută servi spre 
ameliorarea ei.

Adversarii noștri vor să ne des
ființeze nu numai ca națiune, der și 
ca partid politic, vor să ne spargă 
rândurile și să niraicâscă organisa- 
ția nostră, atacându-o chiar în ca
drele ei. De aceea au lansat ei pro
cesul Memorandului, de aceea caută 
să tragă consecințele cele mai cru
dele și monstrubse din sentința pro
nunțată în acest proces.

Aceia dintre noi, cari într’un 
mod său altul, cu voiă ori seduși și 
neorientați fiind, ațîță și nutresc acjl 
focub desbinării în popor, lucră prin 
urmare în interesul dușmanilor cau
sei nostre.

Contra acestor inimici ai con
solidării nostre interiore trebue să 
ne apărăm, lucrarea subversivă a 
acestora trebue se o zădărnicim mai 
întâiu, ca să putem face front cu 
tăriă dușmanilor esternl.

Nemerniciile, ce se petrec în 
mijlocul nostru și cari au ajuns a 
submina orl-ce autoritate și a face 
cu neputință orl-ce lucrare seriăsă 
și sistematică în sînul partidului nos
tru, trebue să le demascam și să le 

înfierăm fără șovăire și cruțare, căci 
prea mari interese sunt în joc, prea 
mare este răspunderea ce-o avem cu 
toții față cu națiunea, decât ca să 
mai tolerăm, ca poporul nostru atât 
de năcăjit și maltratat să fiă ținut 
și mai departe într’o buimăcelă, care 
cu timpul îl păte înstrăina de băr
bații săi cei mai demni, cei mai apți 
și cei mai devotați.

Din norocire sunt încă puțini 
la număr cei ce, orbiți de patimă, 
se pun cruciș și curmeziș în calea 
consolidării nâstre. Poporul este 
brav ca tot-dăuna, curat și constant 
în sentimentele sale, gata de ori-ce 
jertfă pentru binele seu și setos și 
doritor de-a se vede condus cu tăriă 
și cu succes.

Ce împiedecă der pe bărbații 
noștri serioși și conscii de misiunea 
lor înaltă in serviciul causei acestui 
brav popor, de a-șl da mâna, de a 
striga un Quos ego tuturor celor ce 
turbură lucrarea de consolidare și 
de a face renduelă în partid?

La lucru der!
Trebue să restabilim autoritatea, 

ordinea și disciplina între noi.
Frământările personale trebue 

să înceteze odată pentru tot-dâuna 
și în discusiunile nostre, în sfătuirile 
și lucrarea nâstră să ne conducem 
numai și numai de principiile luptei, 
ce-o purtăm; aceste principii să-le 
lămurim și să-le stabilim bine în 
consonanță cu programul nostru, ca 
să seim cine merge cu noi și cine 
contra nâstră.

încrederea atât de mult sdrun- 
cinată îșl va relua atunci imperiul 
său binefăcător, și dela Olt pănă la 
Meseș dela Tisa și Mureș pănă 
Ia Someș numai un gând și un plan 
să ne conducă în lucrarea nostră de 
apărare, numai un spirit și o însu
flețire să ne pătrundă în lupta nos- 
tră de emancipare națională.

Concentrate ast-fel tâte elemen
tele sănătose, harnice și cinstite în 

sînul partidului nostru, ne va fi ușor 
de a procede la o mai tare și mai 
trainică organisare a forțelor lui, 
dându-i conducerea, de care are lipsă 
în aceste momente critice și hotă- 
rîtâre pentru sârtea nâstră.

Aici însă vom da de piedecile, 
ce ni-le opune guvernul cu ordo
nanțele sale cunoscute, prin cari, în 
urmărirea politicei nefaste de distru 
gere a elementului român, și-a în
cercat norocul, sperând, că dâră 
dâră îi va succede a escamota cu 
ajutorul acestor ordonanțe dreptul 
nostru legal și constituțional de a 
ne organisa în partid și de-a avă 
programul, ce corespunde trebuin
țelor, postulatelor și aspirațiunilor 
îndreptățite ale poporului român.

Peste câte-va cjile se împlinesce 
un an, de când vestitul Hieronymi 
ne a surprins cu ordonanța sa de 
disolvare a comitetului partidei nâs- 
tre naționale și de intercjicere a func
ționării acestui partid și, precum am 
arătat și am constatat de repețite- 
ori, pănă afli partidul n’a întreprins 
încă nici un pas serios spre a re- 
monstra contra acestei ordonanțe 
ilegale și neconstituționale, și a pre
tinde cassarea ei.

Legea fundamentală de stat pri- 
vitâre la responsabilitatea miniștri
lor (art. de lege III din 1847/48) 
c|ice în § 32 p. a.), că miniștrii pot 
fi trași la răspundere „pentru orl-ce 
faptă seu ordonanță, care vatămă in
dependența [erii, garanțiile constituțianci, 
disposițiunile legilor esistente, libertatea 
personală său sânțenia proprietății, și 
pe cari le săvârșesc în calitatea lor 
oficială, respective le emit“.

Am fi fost și am fi der în drept, 
după lege, de a cere punerea în stare 
de acusațiune a ministrului, care a 
dat ordonanțele monstruâse dela 16 
Iunie, 7 Decemvre 1894 și dela 6 
Ianuarie 1895, prin cari se vatămă 
necontestabil atât garanțiile, ce ni-le 
oferă ccnstituția esistentă, cât și dis

posițiunile legilor și libertatea nâstră 
personală.

Dâcă însă acesta nu ni-a fost 
și nu ne este cu putință din simpla 
causă, că nu suntem representațl în 
cameră, urmeză ore de aici, ca noi 
să suferim acele grave vătămări, se 
suferim în tăcere se ni-se încalce 
drepturile cetățenescl și se ni-se in
terzică ceea ce este permis și de 
ceea ce se folosesc în esercitarea 
dreptului lor constituțional toți con
locuitorii și concetățenii noștri?

Suntem pe deplin convinși, că 
și ministrul din cestiune va fi recu
noscut în interiorul său absoluta ne- 
îndreptățire și absurditatea ordonan
ței sale dela 16 Iunie anul trecut, dâr a 
riscat acest pas, calculând, —ca de or
dinar la orl-ce act de volniciă între
prins în detrimentul poporului ro
mân, — la neunirea și neputința nâs
tră și-și va fi (fia: „isze az olâhokkal 
most rovid uton el kell bânni“.

Și când a văcjut, că noi nu ne 
mișcăm și nu întreprindem nimic 
contra pasului său monstruos, ci în 
loc de a prinde taurul de cârne, în
tr’un târcjiu numai se întrunesce o 
adunare de alegători, convocată în 
pripă, la 28 Noeravre an. tr., fără a 
representa partidul ca atare; când 
a văc]ut, că acâstă adunare vine și 
protesteză numai în genere contra 
ordonanței sale, și că prin cealaltă 
enunciațiune a ei, că „voesce să se sus
țină vechia organisațiă a partidului41, îi 
dă prilegiu de-a susține, că s’a luat o 
hotărîre ilegală, denegându-se vala
bilitatea unei ordonanțe ministeriale, 
Hieronymi și-a fiis: acum am să le 
pui paprică peste ordonanța mea 
dela 16 Iunie și se-i dau calitatea 
apărării legalității, ce n’o avea pănă 
acuma, și așa a scos la lumină or
donanțele din 7 Decemvre și dela 6 
Ianuarie, în urma cărora s’au pus 
în mișcare și șefii autorităților poli
tice din țera, publicând, că nu se

FOILETONUL „GAZ. TRANS “

Cecilia.
De Lugi Capuana.

(3) (Urmare).

— „Cuvintele d-tale de mai dăunăfi; 
acea amintire constantă de mine aoum de 
timp așa de îndelungat; epistolele, cari dau 
mărturiă despre un suflet nobil: tote îmi 
arată sentimente, cari nu sunt de tâte (fi
lele ; ast-fel e firesc, că inima mea n’a pu
tut să rămână indiferentă. In situația în 
care mă aflu, eu am mai multă nevoiă de 
variațiune, decât ori care altă femeiă. Fiă 
înohipuire, ori realitate, însă eu nu înțeleg 
de ce noi am pute să deosebim așa de 
mult ceea ce pâte să ne servescă de mân- 
găere? Singur ce caut, este mângăerea; 
este mulțumirea unui gol, unei dorințe, care 
mă ațîță și mă dore așa de mult; și nu-mi 
pot da semă, că ore nu spre acest scop 
ne este dată și înohipuirea?u

— „Sunt răpit11 strigaiu „de o ast-fel 
de vorbire14.

— „Nu-țl închipui nimic despre mine... 
Mă tem, că te vei înșela11.

— „Iți jur“ strigai în acest moment 

cu tâtă seriositatea „că dorințele, speranțele 
mele nu trec peste ceea ce mi-ai dat pănă 
acum“.

— „O, bărbații tot-deuna vorbeso ast
fel!“

— „Iți pot dovedi prin fapte11.
— „Dâr nu ești și d-ta bărbat?11
— „Puțin mai alt-fel, decât ceilalți11.
— „Ei bine: ț’am împlinit dâr do

rința; am venit; ț’am spus ceva mai mult, 
de cum trebuia să-ți spun; să ne despăr
țim, ca prietini buni și să ne uităm unii 
pe alții“.

— „De ce să ne uităm ?“
— „Va fi mai bineu.
— „Decă între noi nu-șl află loc iu

birea, oum ficl d-ta, atunci pote barăml să 
esiste amicițiă11.

— „Amicițiă ÎDtre bărbat și femeiă 
este un amor, care nu vrâ să se arate cu 
față nedescoperită11.

— „Să cedăm dâr sorții11 am dis oprin- 
du-mă.

Și prin^endu-i mânile, am privit adânc 
în ochii ei, pe buzele mele se ivi surîsul 
speranței și ochii-mi o implorau tăcut.

— „Ast-fel te deosebesci d-ta de cei

lalți bărbați!“ strigă ea cu amărăciune, în- 
torcendu-șl capul.

— „Îmi espliol greșit cuvintele11.
— „Să nu ne mai vedem unul pe al

tul11 începu ea din nou cu glas mișcat. 
„D-ta reîntârce-te l’a ooupația-țl liniștită, 
eu... la urît și la luptele vieții. Curat din 
prevedere încunjur a întră cu d-ta în re
lații mai strînse. Decă ași crede impulsu
rilor d-tale, promisiunilor ce-mi dai, m’așl 
pregăti numai la amăgiri înfiorătore. O 
lună, două, șâse luni, să ficem un an — 
și-apoi s’a sfirșit cu tote ; fenomenul ceresc 
ar fi o aparițiă nesuferită. Nu este vătă
mare mai rea, decât aceea, ce se face asu
pra înorederei în sine, ea e rană incurabilă. 
Tot-deuna am gândit ast-fel, când inima 
mea a fost înșelată de-o fericire nesigură 
și ’mi-aducea înaintea ochilor chipuri fru- 
mose — 6r contemplarea mea tot-dâuna 
mă salva în ast-fel de cașuri. Vorbesc, cum 
simt; nu mă arăt mai virtuâsă, decât sunt. 
Doră n’am avut înoă ocasiune să stau față 
în față cn np"'unl, cari nu sufer resonarea, 
însă vor veni, fii convins, că am în
cercat oposiția11.

— „Dâcă orl-care femeiă ar gândi 

ast-fel, ca d-ta, atunci ce s’ar alege din 
lume“ îi cjisei în glumă.

— „Pentru mântuirea lumei“ îmi răs
punse „predici frumoB, însă argumentezi 
rău. Dâr vefll, eu însu-ml învârtesc în minte 
atâtea teorii frumose în momentul de față, 
numai pentru-ca să-mi esplic corectitatea 
venirei mele aicl“.

— „Vedlu i-am <fis «prea afară din 
cale meditezi, mai bine iubesce11.

Și i-am strîns brațul. Și-a plecat ca
pul și se vedea pe ea, că se luptă grozav 
cu sine.

— „Iubesce-mă11 i-am șoptit în ureohe.
— „Nu!“ fise, smulgendu-șl brațul 

dintr’al meu și adiându-șl ou mâna fruntea.
Era prea târdiu, ca să ne putem în

tâlni cu cine-va. Calea era părăsită, ici colo 
străluci a câte-o lampă printre arbori. Ciu
ruitul fântânei săritore mărea și mai mult 
liniștea și singurătatea. Din când în când 
se putea aufi ropotul câte-unei trăsuri, care 
se pierdea încet în depărtare și care 
ni-aduoea aminte, că la câțl-va pași se vaeră 
populația unui oraș.

— „Te rog, fii atât de bun, de mă 
însoțesce puțin11 fise ea plecând spre Na- 
viglio.
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mai permit adunări „cu direcțiunea 
partidei naționale române”.

Până când se mai dăinuâscă 
înse acesta stare abnormă, de-a ne 
vede puși de fapt înafară de ca
drul legilor și al constituțiunii prin- 
tr’un ordin ministerial?

Se dăinuescă pănă atunci, pană 
când le va plăce acelora, cari au 
zădărnicit sfătuirile de astă tomnă, 
ce aveau de scop a resolva Gestiu
nea. cum se ne apărăm mai cu efect 
în contra nouelor volnicii și ilega
lități ?

Der cine sunt aceștia ?
Noi seim, că ne-am ales un co

mitet central electoral, pe care l'am 
încredințat cu conducerea afacerilor 
partidului nostru. 14 dintre membrii 
acestui comitet au fost întemnițați, 
dâr cei-l’alțl 10 nu. Aceștia aveau 
prin urmare să conducă mai departe 
trebile partidului.

D6r a venit ministrul și li-a 
dis, că în condițiunile de pănă acuma 
nu mai pot funcționa ca comitet al 
partidului național român.

Datori au fost der acești mem
bri, cari n’au fost restrînșl în liber
tatea lor personală, și pe cari în
crederea partidului i-a pus în frun
tea sa, de-a da semă acestui partid 
despre ceea ce au lucrat dela confe- 
rența din 1893 încoce și în deosebi 
a-i da semă despre starea de lucruri 
creată prin ordinul ministerial din 
cestiune, cerend avisul lui.

La acesta îi îndreptăția insu-și 
ordinul ministerial dela 16 Iunie 
1894 nr. 321, prin care comitetul e 
chiar provocat de-a aduce acest or
din „?« cunoștința tuturor membrilor con
ducători ai partidului'1.

E clar și învederat, că acești 
membri conducători nu pot fi de
cât bărbații de încredere ai alegă
torilor români, cari au representat 
și renresentă partidul.

Era der neapărat de lipsă, ca 
conferența generală a acestor băr
bați de încredere se fiă conchiămată 
și se li-se presenteze ordinul minis
terial, cerendu-se avisul lor cu pri
vire la disposițiunile, ce le conține.

La rendul membrilor conducă
tori ai partidului ar fi fost atunci 
de a satisface acestor disposițiuni, 
său găsind, că ele nu sunt basate pe 
lege și constituțiune, de a afla mo
dul potrivit spre a remonstra în con
tra lor și de a cere cassarea ordi
nului, dovedind că partidul nostru 
nu pote fi privit și tractat ca o reu
niune politică, cum îl declară mi
nistrul, că programul lui politic nu 

pote fi făcut dependent de apro
barea guvernului etc. etc.

Tote aceste însă nu s’au întâm
plat și urmarea este, că membrii con
ducători ai partidului și prin urmare par
tidul însuși, nu au primit încă nici acum, 
după un an de cțile, cunoștință odtială 
despre ordinul ministrului dela 16 Iunie 
nr. 321, ce li-se putea și li-se pote da 
numai de cătră membrii comitetului lor 
electoral conducător, cătră care a și fost 
adresat.

Acăsta este, credem, de ajuns 
pentru a sci, ce trebue să facă băr
bații de încredere însărcinați de con
ferența partidului cu conducerea aface
rilor lui, ca să eșim odată din mi- 
seria acestei stări desolate, ce ni-s’a 
creat de-o parte prin prigonirile și 
lovirile volnice și ilegale, de altă 
parte prin slăbiciunea și incapaci
tatea apărării nostre.

Nu p6te fi ceva mai trist pe 
lume, decât a vede un popor, ca al 
nostru, redus, după atâtea lupte și 
jertfe pentru causa sa, la o situațiă, 
ca să nu mai scie de este fript ori 
fiert.

Ar fi cea mai crudă ironiă a 
sorții și o vecinică pată pe nemul 
nostru, decă li-ar succede adversa
rilor, să-l încurce, să-l împiedece în 
continuarea luptei sale legale și să-i 
paraliseze forțele naționale cu nisce 
apucături de reglementare pe cale 
discreționară administrativă.

încă nu am încetat de-a fi ce
tățeni ai statului ungar și pănă când 
în fruntea acestuia va sta un gu
vern al Majestății Sale responsabil, 
nu-i este și nu-i pote fi peimis de-a 
se juca cu drepturile unui popor 
întreg.

Aternă dăr numai dela noi, ca 
se ni-le apărăm cu bărbăția și cu 
dibăcia cuvenită și să nu suferim, ca 
se ni-se escamoteze cu măsuri ă la 
Bach și Seldnitzky.

Am dis dăr și dicem : încercă
rilor volnice și ilegale ale potestății 
publice luptătorii noștri datori sunt 
se-le opună resistența legală în apă
rarea partidului, a organisației lui, 
precum și a programului național.

Ședință, festivă. în Blașiu.
Blașiu, 4 Iunie n. 1895.

Știm. D-le Redactor! Luni sera, a 
doua di de Rusalii, Societatea de lectură 
„Inocenți» M. Clainu a teologilor din Blașiu 
a dat o ședință festivă în refectoriul fru
mos împodobit el seminariului teologic de 
aici, în onorea Escelenței Sale Metropoli- 
tului Mihalyi, din incidentul instalării, cu 
cu următorul program:

1) Deschiderea ședinței prin Michail 
Hodărnău, președ., cl. IV;

2) Imn ocasional, cor bărbăt. de I, 
Mureșianu, eșec, de cleriol;

3) Carmen festum, de Generoso, deci, 
de E. P. Boia, cl. II;

4) Causa stagnării în literatura ro
mână, disertația de Moise Brumboiu cl. IV;

5) Ovidiu act. V. Scena V. (mono
log) de V. Alexandri, predat de M. Ilieș, 
cier. II;

6) In pământ, cor bărbăt. de I. Mu
reșianu, esc. de clerici;

7) Odă ocasiouală, compusă și cetită 
de Emil Sabo, cl. a. I;

8) Dor de mare. Solo cu acompan. 
de pian, de I. Mureșianu, esec. de Mich. 
Jivanca, cl. a. II;

9) Dialog de Schiller (din Hoții) pred, 
de Val. Giurgiu, cl. a. III și Victor Varga, 
cl. a. 1;

10) Eu mS duc codrul rămâne, cor. 
bărb. de I. Mureșianu, eșec, de clerici.

închiderea ședinței.
Ca să fiu înțeles pe deplin, trebue să 

premit la acest loc, oă Societatea de lec
tură „Inoeențiu Micu Clain” a teologilor 
din Blașiu, este relativ veche, căci împli- 
nesce acum 32 de ani. însemnătatea ăstor- 
fel de societăți în orl-ce centru, ori și la 
cine este destul de mare, cu atât mai 
mare este însă pentru tinerii clerici de aici, 
cu deosebire, decă vom lua în considerare, 
că din an în an petrec laolaltă 50—60 de 
alumni seminariști, meniți a fi la timpul 

său preoți vrednici, conscii de datorința, 
ce li-o impune biserica și națiunea lor.

Acâstă societate, care a avut de-a 
lupta cu tot felul de neajunsuri, cu deose
bire materiale, dispune în present de-o 
frumușică bibliotecă și de-o frumdsă sumă 
de bani, cu care-șl acopere lipsele diferite 
cu procurarea de 4iare> cărți și cu ajuto
rarea membrilor în oas de lipsă.

Statutele acestei societăți prevăd, ca 
în fiă-care an să se țină cel puțin o șe
dință publică, menită a da membrilor săi un 
impuls mai puternic spre desvoltare. Pănă 
acum însă acest lucru a fost tot numai un 
pium desiderium, care s’a accentuat de multe 
ori, der din causa împrejurărilor, nu s’a pu
tut duce la îndeplinire.

In anul acesta s’au reformat statutele 
societății, punându-se pe o basă modernă 
și conformă eu societățile d9 asemenea 
chiămare. In aceste statute se prevede a 
se ține în fiă-care an eel puțin o ședință 
publică.

Ge e drept, membrii au ținut și pănă 
acum câte-o ședință literară în fiă-care 
lună, au redactat o fbe, „Furnica”, au de
clamat poesii etc., dăr acestea tote numai 
în cadru restrîns. S’au edat și unele cărți, 
dintre cari două sunt de valore mare, atât 
pentru preoți, cât și pentru mireni; frumo
sul început se pbte continua însă numai 
prin sprijinul celor din afară, căci mijlbcele 
societății sunt cu mult mai modeste, de
cât să pdtă suporta cheltuelile recerute cu 
edarea unor opuri de interes general.

Statutele cele nouă îi deschid socie
tății un teren de desvoltare mai vast, âr 
pentru ca succesele viitorului să fiă cu 
atât mai sigure, societatea s’a recomandat 
patronatului Escelenței Sale noului Mitro
polit prin ședința festivă din a doua c]i 
de Rosalii.

I. P. S. S. a primit cu bucuriă invi
tarea făcută de fiii săi sufletescl, er fru- 
mosa cunună de asistenți, printre cari și 
un număr destul de însemnat de dama, ne 
servesce, ca o garantă, că în cel mai apro
piat viitor se va împlini și dorul societății, 
de-a începe cu arangiarea de ședințe pu
blice, după cum prescriu statutele ei.

Ședința festivă din diua a doua de 
Rosalii, a fost forte succesă. Atât corurile, 
sub conducerea d-Jui profesor de musică 
Iaoob Mureșianu, cât și singuraticii decla
matori și disertatorl, au satisfăout pe de
plin așteptărilor publicului, er din fața Es
celenței Sale, a căruia înaltă presență a 
însuflețit atât de mult tinerimea, am putut 
de-asemea ceti o satisfacțiune deplină.

Decă fundatorii și susțiitorii acestei 
societăți au putut privi vre-odată cu încre
dere în viitor, atunci sigur, că acel timp 
s’a început cu diua de erl. Sub puternicul 
scut al Escelenței Sale, societatea tinerilor 
clerici va lua un nou avânt, și dorințele 
prevăzute în statute sperăm, că le vom vedă 
realisate întocmai. Dela o ședință festivă, 
cum a fost cea de-aseră, și pănă la una 
publică, este un pas forte mic. înainte dăr 
cu Dumnedeu!

Un participant.

SCIfflLE BiLEL
- 26 Mai.

De-ale „Kulturegyletft-ului. In 4 Iu
nie n. după încheiarea sărbărilor, contele 
Apponyi, Bethlen Gâbor, Kraus Istvan, 
Horvâth Gyula, Râkosi, Sândor Iozsef și 
Ugron Gabor, ca membri ai comitetului 
esecutiv, au tinut o conferință, în care au 
luat următorele hotărîrl: Din incidentul mi
leniului să se tină în Budapesta un con
gres regnicolar. La Sighișora să se ridice bus
tul lui Petofi, er locul unde a cădut în 
luptă, să se însemne printr’un obelisc. 
Membrii din Ungaria ai „Kulturegylel”- 
ului se obligă a înființa fiiliale. Viitorea 
adunare generală se va ține ori în Alba- 
lulia, ori în Aiud.

—o—
0 nouă fundațiune. Din Blașiu se 

anunță, că calele acestea d-1 jude Bașota, a 
presentat Escelenței Sale Metropolitului o 
fundaținne de 1300 fi. făcută de regretatul 
cancelist loan P. Bota, originar din comuna 1 

Șard. Fundațiunea e făcută pentru scop 
cultural românesc. Amintim, că regretatul 
Bota a mai jertfit inoă 300 fl. pentru bi
serica gr. cat. din comuna sa natală.

— o —
Numire. D-1 Silviu Suciu, care pănă 

acum a ocupat postul unui translator în mi
nisterial de presidiu ungar din Budapesta, 
a fost numit secretar-adjunct ministerial 
tot la același ministeriu.

— o —
20 milione pentru pusei cu repetiția. 

Din Budapesta i-se telegrafiază lui „Neue 
Fr. Presse'1, că în cercurile delegaților se 
vorbesce despre cererea unui împrumut de 
20,000,000 fl pentru procurarea de pusei 
cu repetiția.

— o —
Bancher arestat. „Budapesti Hirlap” 

aduce scirea, că bancherul K. Mano din 
Pesta a fost arestat de polițiă, pentru o de- 
fraudare de 15,000 fl. făcută în paguba unei 
femei.

—o —
Statute întărite. Ministeriul unguresc 

de interne sub nr. 46,525 a întărit statu
tele Reuniunei române de cântări din Se
beșul săsesc.

— o—
Explorările miniere, pe care le-a în

treprins în Dobrogea ministerul român al 
domeniilor, duc pe di ce merge la resultate 
mai satisfăcătore. De-ocamdată putem anunța 
după „Timpul”, că din cercetările dela Lo- 
zova, cari se fac sub direcțiunea d-lui Pascu, 
inginer de mine, reese, că cu cât filonele 
se adâncesc, cu atât ele sunt mai frumose 
și mai bogate.

—o—
Omor politic. Din Rimini se anunță, 

că deputatul italian Ferrari, întorcendu-se 
acasă după miecjul nopții, a schimbat câte
va cuvinte cu un grup deindividl, de unde 
a plecat un foc de revolver, care l’a rănit 
de morte la gât. S’au făcut multe arestări. 
Intrâga populațiă a semnat o adresă cătră 
d. Ferrari. Autorul atentatului este cunoscut, 
dăr nu s’a putut aresta încă pentru-că se 
ascunde.

—o—
Sinodul patriarhatului ecumenic din 

Constantinopole a hotărît să se compună o 
pastorală cătră tote bisericele ortodoxe din 
Orient, în oare să se combată enciclicele 
Papei, referitorela unirea ortodoxilor cu ca
tolicii. Cu compunerea acestei pastorale de 
mare însămnâtate s’au încredințat patru în- 
vățațl distinși greci, adecă: Gregoriu Cons- 
tantiuides, Caravaughelis, C, Vokanilides și 
Iordan Carolides.

—o—
Incendiu uriaș. Despre un incendiu 

uriaș se telegrafiază din New-York, că a 
isbucnit în pădurile din Pensylvania. Fo
cul s’a estins și în localitățile din apro
piere, pustiind pănă acuma mai multe orașe. 
Se crede, că mulțl omeni au cădut jertfă 
incendiului.

— o—
Din Asia ostică sosesc din nou scirl 

forte îngrijitdre. In Tai-Tai-Fu (Fornosa) 
domnesce mare iritațiă. Soldații precum și 
indigenii jăfueso și aprind. Guvernorul s’a 
închis în palat, căci, celelalte edificii ale gu
vernului tote sunt nimicite. Și în Hobe a 
erupt revoluția, și armatele chinese din Nor
dul Formosei, la apropiarea Japonesilor, se 
disolvară și începură a jăfui. Republica a 
cădut, și președintele Tang a fugit, ca să-și 
mântuâscă vieța. Nu se scie cu siguritate, 
ce posițiă vor lua puterile .europene în fața 
acestei anarchii în ostul depărtat.

— o—
Liferare. In biroul camerei comeroiale 

din Brașov se pote ceti din partea celor 
interesați escrierea de oferte a direcțiunai 
centrale a regiei de tutun reg. ung. din 
Budapesta pentru asigurarea materialului 
de pâuză, de oare are lipsă în următorii 
trei ani. Terminul îuaintărei ofertelor este 
pănă la 28 Iunie a. c.

-o —
Concert va da mâne Sâmbătă, și Du

minecă musioa lui Ludovic Pongrâcz din 
Clușiu în otelul „La pomul verde”.

— „Der promite-mi, că ne vom în
tâlni încă” i-am dis rugându-o și prinejen- 
du-i mâna.

— „Lasă-mă“ răspunse ea; „mulțu- 
mesce-te cu cât ai auclit acjl; pote decă 
m’ai cunosce mai bine, ți-așl apare în altă 
colore. Și pote tot așa ar fi și cu mine”.

— „Se ne întâlnim” îi repetaiu. „Vedi. 
eu simt, că cu cât te cunosc mai de-aprope, 
cu atât te iubesc mai mult. Inima nu m’a 
înșelat”.

— „Destul ni-am jucat cu focul” clise 
ea riejend „să nu începem deră jocul 
din nou”.

Din întâmplare am întors chiar pe 
acea oale, unde ni-am întâlnit întâia-șl- 
dată. Nesiguranța în care mă ținea ea, 
aprope era mai dulce, decât acel „da”, ce 
voiam să-l storc de pe buzele ei.

— „Rămâi cu Dumnezeu, d-le“ dise 
ea stând. „Acum lasă-mă să meig sin
gură”.

— „Mă supun” răspunseiu „der nu mă 
lipsi de orl-ce speranță”.

— „Dumnedeu cu d-ta“ — <jise înc'o- 
dată zimbind....

Și totă sera n’am vădut înaintea mea, 
decât aoest zimbet.

(Va urma).
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Concertul reuniunei de musică 
sib me în Brașov.

Splendida reușită, ce-a avut’o reu
niunea sibiiană de musică în concer
tul dat în BucurescI, — la care con
cert însă-șî Majestatea Sa regina Elisa- 
beta a luat parte și și-a arătat în mod for
te viu mulțămirea sa prin aplause, chiă- 
mând chiar pe zelosul și talentatul diri- 
gent al corului, pe d-1 G. Dima, în logia 
regală spre a-i mulțămi și a-1 ruga să re
pete și să mai cânte, — ne-a făcut și pe noi 
impacienți de-a mai audi încă-odată, după 
trei ani, corul d-lui Dima și să gustăm ma
rea plăcere, ce ni-o pote oferi un aseme
nea bine organisat și și mai bine discipli
nat cor. Venise lume multă din oraș și de prin 
prejur, ca să ia parte la acest concert și 
•să se delecteze de prestațiunile acestui cor 
•eminent; sala era plină aprope numai de 
an public românesc.

Psalmul 42, de F. Mendelssohn-Bar- 
iholdy, recunoscut de întrâga lume musieală 
■ca un op de val ore eminent artistic, a fost 
■cântat din partea reuniunei cu un succes, 
ce întrece tote așteptările. Nuanțările cele 
mai fine ale tonurilor, ce le-am putut audi, 
dovedesc oonducerea și instruarea esoe- 
lentă a corului. Recitativele pentru sopran, 
cântate de d-ra Cunțan, au produs cel mai 
bun efect prin tonurile curate și corecti- 
tatea, cu care au fost predate. Quintetiul 
câDtat de sopran, 2 tenori și 2 bașl, a'fost 
partea aceea a psalmului, la care s’a pu
tut mai mult admira arn_onia minunată a 
vocilor.

Cântecele poporale române, precum și 
cele slovace, arangiate pentru cor mixt de 
d-1 G. Dima, dintre cari cele mai multe 
sunt bine cunoscute și deja popularisate, 
nu mai au lipsă a fi lăudate. Reuniunea sibi
iană le și cânta aceste drăgălașe creațiunl 
ale conducătorului ei cu o artă numai ei 
proprie și mai greu de imitat. D-na Dima, 
escelenta altistă a corului, a cântat cu-o 
voce cât se p6te de plăcută și c’un timbru 
impunător trei cântece cu acompaniare de 
pian.

Amintim frumosul cântec: „4 fost 
.odată un rege“, de Bubinstein, prin care a 
dovedit cât de adâno pătrunde acestă fru- 
mosă melodie a distinsului compositor. 
Recitativul și Aria din „ Creațiuneau lui 
Haydn au fost cântate de d-na Crișan cu o 
adevărată măestrie. Vocea d-nei Crișan 
posede mult farmec și ți oferă ocasiune a-i 
admira desteritatea și dibăcia, ou care pre- 
•domnesce tonul în tote formele și figurile 
lui. Piesa cea din urmă din program, „Horau, 
de G. Dima, a produs’incontestabil cel mai 
mare efect asupra publicului. Predarea 
acestei composiții escelente și bine armoni
zate a fost atât de viă, încât involuntar 
ți-se părea, că stai în mijlocul jocului na
țional atât de plăcut la tineri și bătrâni, 
și joci după nisce tonuri feerice.

Distinsul și talentatul măestru fu de 
repețite-orl rechiămat, publioul nu voia să 
-se depărteze din sală, așa încât a trebuit 
să repete și să mai adaugă încă și alte 
cântece. De remarcat la acest unic cor este 
■escelenta disciplină, care pote nu o gă- 
sesci mai perfectă la niol un cor din fotă 
monarchia. Ne-a bucurat asemenea fdrte 
mult, văfiând, ou câtă iubirs membrii reu- 
niunei se dedică artei musicale și cât de 
mult țin la conducătorul lor.

Concertului i a urmat o cină comună 
4n otel „Europa“, unda se întruni aprope 
tot publicul româneso, ce luase parte și la 
•concert. Șese mese întinse de-alungul și de- 
alatul salei, în jurul cărora ședea o socie
tate distinsă și veselă, avend în mijlocul 
său pe iubiții ospețl sibiienl. Un șir lung de 
toasturi au urmat unul după altul, cel din 
tâiu l’a ținut d-1 director gimnasial V. Onițiu 
în onorea d lui G. Dima și a corului. Au mai 
toastat d-nii Diamandi Manole, Ier. Barițiu, 
prof, Vlaicu, Sim. Damian, V. Bologa. D-1 
G. Dima mulțămi Brașovenilor pentru buna 
primire și asemenea mulțămiră d-nii Dr. 
Span, Dr. Saftu și Russu-Șirianu. întrunirea 
a fost forte veselă și animată. Spre fine s’a 
încins o horă mare între Brașoveni și Si- 
bienl, îți era drag să^o privescl. Petrecerea, 
forte animată, a durat pănă dimineța.

Ospeții sibiienl au plecat astăfil cu tre
nul de 2 ore 40 minute după amedl și fură 
însoțiți pănă la gară de un număr frumos 
de brașoveni.

Dela d-1 dirigent al corului reuniunei 
de musică din S;biiu G. Dima, primim spre 
publicare următorele rânduri:

In numele Reuniunei române de 
musică din Sibiiu, aduc căldurose 
mulțămite stimatelor familii române 
din Brașov, cari au avut amabili
tatea de a primi și adăposti la sine 
cu ospitalitate românescă membrii 
reuniunei nbstre.

Mulțămesc mai departe onoratei 
presse locale pentru spriginul bine 
voitor, ce a dat în organele sale 
întreprinderei nostre.

In special mulțămesc în fine 
știm. Domne Eufemia Kertsch și d-lui 
Dr. Iosif Blaga pentru prețiosele 
servicii, ce ne-au prestat și cu cari 
mult ne au deobligat.

Cu totă stima
George Dima,

preș. Reun. rom. de musică.

Studii comerciale.
D-1 Romulus Ionașcu, profesor la scola 

comercială din Iași, a fost trimis anul a- 
cesta din partea ministrului de culte ro
mân în străinătate, pentru de-a face studii 
asupra scolelor comerciale din diferite țări. 
D-1 Ionașcu a visitat pănă acuma scolele 
comerciale din Viena, Briinn și Praga; 
mai târdiu va visita scolele comerciale din 
Germania, Francia, Belgia și Anglia. Din 
observațiunile făcute pănă acuma, zălosul 
profesor, de origine Transilvănean din Năsă- 
ud, a făcut un raport soiințifio, pe care și 
noi îl publicăm aci în estras.

I. Academia comercială din Viena.
Academia comercială din Viena datâză 

din anul 1858. Pănă atunci nu esistau în 
Viena decât numai trei scole cu caracter 
comercial, adecă scola pentru oomișl, sec
țiunea comercială dela Politiechnicul din 
Viena și scola comercială a lui Geyer. In 
anul 1856 B. V. Ohligs, fabricant de arme, 
vădând lipsa unei scole comerciale superi- 
ore, propuse Camerii de comerciQ și indus
trie înființarea academiei comerciale. Ca
mera de comerciă primesce propunerea, 
intervenind în același timp la minister 
pentru a-i da voie să înființeze o scolă 
înaltă de comerciă. In 1857 primind conce
siune, se formâză o societate sub asupiciile 
Camerei de comerciă. Societatea, care era 
compusă din comercianții și fabricanții cei 
mai destinși din Viena, deschise liste de 
subscripțiunl. In curând se adună un capi
tal de 352.700 fi.; numărul membrilor 
crescu pănă la 563. Grafie acestui succes 
moral și material, cursurile academiei se 
deschid în 13 Ianuarie 1858. La început 
nu erau decât numai 59 de elevi, dâr din 
an în an numărul elevilor a început a-se 
înmulți. Așa în 1859 numărul elevilor se 
ridica pănă la 170, în 1862 pănă la 400, 
în 1871 pănă la 713, âr astăfil Aoedemia 
numără aprbpe 1000 de elevi.

In 1877 cursurile Academiei s’au re
dus dela patru ani, cum au fost mai înainte, 
la trei ani pentru elevii, cari au patru 
clase gimnasiale. Cei cari nu au patru clase 
trebue să facă un esamen de admitere și 
dâcă dovedesc, că au cunosciințele suficiente, 
sunt primiți în Academie. Elevii, cari nu 
pot face acest esamen, intră în cursul pre
parator, care dureză un an. La sfirșitul 
anului elevul trebue să facă un esamen, ca 
să fiă admis în Academie. Pentru elevii, 
cari au terminat liceul și cari voesc să 
intre în comerciO, esistă un curs special, 
care dureză un an. Elevilor cu patru clase 
gimnasiale, pe lângă materiile pur comer
ciale, li-se predau și materii, cari sunt ne
apărat de lipsă pentru o cultură generală: 
pe când elevii, cari au terminat liceul, în
vață numai materii comerciale. In 1892 s’a 
înființat, cu concesiunea ministerului de in
strucție, un curs de sără pentru comișii din 
prăvălii, cari n’au avut ocasiune să frecuen- 
teze vre-o scolă ooinercială. Cursurile se 

țin Lunea, Marția, Joia și Vinerea dela 8 
— 10 sera.

Ca mijloce de învățământ ale Aca
demiei servesc : biblioteoa, cabinetul geo
grafic, fisic istoric, laboratorul de chemiă 
laboratorul de mărfuri, museul de mărfuri 
și fondul de burse.

Laboratorul de chiemă esistă dela în
temeierea Academiei. De vre-o 15 ani, de 
când conducerea laboratorului se află în 
mâna distinsului profesor de chemiă Nicolae 
Teclu (român din Transilvania), laboratorul 
s’a îmbunătățit forte mult, astfel, că pote 
concura cu laboratorele universităților, ba 
pot fiice, că multe laboratore dela unele 
universități nu sunt nici pe jumătate așa 
de bine înzestrate, ca acest laborator, care 
faoe onore Academiei comeroiale din Viena 
și în special d-lui profesor Nicolae Teclu. 
Pagubă însă, că astfel de profesori ca d-1 
Teclu sunt în serviciul unei scole germane, 
er nu române. Ar trebui să atragem în țeră 
la noi astfel de forțe didaotice.

Amintesc aci, că unii din elevii d-lui 
Teclu, după eșirea din scolă, s’au ocupat 
în special ou chemiă. Așa un elev de al 
d-sale se află present la Londra, unde se 
ocupă mai departe cu chemiă. Acăsta se 
datoresce darului natural, ce-1 are d-nul 
Teclu de-a face din chemiă un obiect fdrte 
interesant și atrăgător pentru elevi. Este 
de prisos a mai aminti aci lucrările chi
mice ale d-lui Teclu, can au fost recunos
cute de specialiști germani, francesl și en
glezi.

II. Celelalte școle comerciale din Viena,
de aoademia comeroială, în 

Viena mai esistă câte-va școle comerciale 
întreținute de cătră reuniuni, de asemenea 
și mai multe școle / comerciale private, 
adecă: școla comercială a gremiului oo- 
mercianților din Viena, înființată la 1849 
prin stăruința lui A. Diick, vice-președintele 
gremiillui comercial; apoi curs comercial 
pentru industriași, cursurile reuniunei co- 
mercianților din Viena, școla comercială 
din Wiener-Neustadt, șoola comercială a 
reuniunei femeilor din Viena, cursul com- 
plimentar comercial dela școla profesională 
de fete, curs comercial pentru fete și în 
fine școlele comerciale private.

(Va urma.)

Telegrama pari, a „(laz. Trans."
Sătmar, 7 Iunie. Dr. Lucaciu 

a fost escortat bolnav din Seghedin 
pentru pertractarea de ac}!. El a 
sosit aici Miercuri noptea. Pertrac
tarea s’a început la 9 ore. Părintele 
Lucaciu întră în sală însoțit de ins
pectorul temniței din Seghedin. Lu
caciu are ținută energică, neînfrântă. 
Se aperă românesce și resolut. Bre- 
diceanu sdrobesce aserțiunile procu
rorului. E aprope sigur, că pertrac
tarea se amână. Români asistă în 
mare număr. Tribunalul e adus în 
completă confusie în urma descope
ririlor și argumentelor lui Lucaciu 
și Brediceanu. însuflețirea Români
lor e la culme.

Exposiția din 1900.
Planul întreg al acestei mari exposiții 

francese s’a supus săptămâna trecută comi- 
siunei superiore; el cere utilisarea unui 
spațiu de aprope 108 hectare, pe când ex
posiția din 1889 a ocupat numai 26 de 
hectare. Lucrările cele mai mari, și în ace
lași timp cele mai interesante, vor fi între
prinse între Champs-Elysees și Esplanada; 
o parte din lucrările acestea vor fi păs
trate și după exposițiă, și întregul aspect 
al acestei părți încântătore a Parisului va 
suferi deci o transformare, — natural în 
spre mai frumos.

Intrarea principală a esposiției va fi 
aprope de Seina, la unul din colțurile pie
ței Concordiei. Intrând, visitatorii vor găsi 
la drepta clădirea administrației, prevădută 
cu o altă intrare esteridră, apoi pavilionul 
Educațiunei și Instrucțiunei. La stânga, 
Seina va rămână ou totul deschisă; malul 
va fi împodobit cu grădini în formă de 
terasă.

Promenada oea nouă, deschisă între 
Câmpiile Eliseice și cheul Conferinței, va 
înoepe printr’o intrare de onore. La drăpta 
privind Invalizi, se va ridioa palatul Ar- 
telor-frumăse; la stânga, și în fața acestui 
palat, dâr în dimensiuni mai mici, se va ri
dioa olădirea esposiției retrospective a ar
telor francese. Aceste două edificii vor fi 
împreună ou puntea monumentală, singu
rele oonstruoțiunl definitive ale esposiției. 
Podul monumental, aședat în axa Esplana
dei, va ave lărgimea stradei Avenue des 
Champs-Elysees: șăse-decl de metri. Origi
nalitatea sistemului coustrucțiunilor de ri
dicat pe Esplanadă va consista în aceea, 
că, contrar celor ce s’au făout la 1889, 
oonstrucțiunile aoestea vor ocupa centrul 
Esplanadei. Totă partea aoâsta din teritorul 
exposiției va fi raservată grupurilor indus
triilor de artă.

Malurile Seinei vor fi aooperite de 
exposițiă pănă la podul Alma: la drepta 
pavilionele orașului, al Horticulturei, al 
Economiei sociale ; la stânga, palatele și 
pavilionele puterilor străine. Pe aoelașl mal 
se vor aședa, dela podul Alma pănă la gara 
Champs de Mars, exposiția armatelor de 
uscat și de mare al marinei comerciale, 
ale pădurilor, vânatului, pescuitului, etc.

Ministerul lucrărilor publice îșl pro
pune, afară de acesta, să reguleze malurile 
Seinei.

La Trocadero se vor instala esposi- 
țiile coloniale. La Champ de Mars se vor 
distribui marea industriă și producția agri
colă (material și procedeurl mecanice ; mine 
și metalurgia; industria chimică; torsăturl, 
țesături și îmbrăcăminte; geniul civil, mij- 
loce de transport; alimente; agricultură; 
electricitate; etc.)

Două rânduri de palate se vor întinde 
de-alungul stradelor Sufiren și la Bourdon- 
nias, sfîrșind cu un imens castel de apă cu 
cascade suprapuse și ou palatul Electrici
tății. Pe tot parcursul grădinei se vor a- 
ranja terase de ciroulațiă în două caturi; 
din catul al doilea ochiul va îmbrățișa pa
norama Câmpului lui Marte și al Trocade- 
rului. Palatul Electricității va fi un palat 
de sticlă strălucitore, sera ca un far gi
gantic. Galeria mașinelor din 1889 se va 
păstra, se vor modifica numai forma și în
trebuințarea. In centru se va instala marea 
sală a serbărilor. Turnul Eiffel rămâne, nu 
se scie însă, decă Vă fi modificat,

DHfLRSE.
0 constelațiune curios» a planeților. 

Este o întâmplare estraordinară, că de pre
sent toți planeții mari și cunoscuțl ai sis
temului solar, sera după apunerea sorelui 
stau pe orizont, și în cea mai mare parte 
se și pot vede. Cei cinci planețî vechi: 
Mercur, Venus, Mars, Jupiter și Saturn 
se pot vede în unul și același timp, la 9 
6re săra, pe orizontul vestic. Cel mai luci
tor, Venus, stă în constelațiunea gemenilor, 
într’o liniă cu Castor și Pollux; Mars, cu
noscut prin lumina s’a rosietioă, stă ceva 
mai sus, deasupra lui Venus; Jupiter ceva 
mai departe spre Vest, și și mai departe 
în direcțiunea cătră sore stă Mercur. Sa
turn se află în Suo, nu departe de steaua 
Spica din constelațiunea vergurei. Acești 
cinci planețî se pot deosebi cu ochii liberi. 
Uranus stă nu departe de Saturn, în con
stelațiunea cumpenei, însă pentru al vedâ 
trebuesc oohi buni, seu un oohian mic. 
Neptun, din causa luminei sale slabe, se 
pote vedâ numai ou ajutorul unui instru
ment bun, și el apune o oră după apunerea 
sorelui. Aparința curiosă a întâlnirei tutu
ror planeților ar fi produs în vechime și în 
evul mediu mare fierbere între astrologi și 
ar fi dat ansă la profețiile cele mai fantas
tice; astăfil însă omenii află numai plăcere 
în aspectul acesta și nu mai încâroă de-a 
ceti din constelațiunea stelelor sorțile ome- 
nimei.

Literatură.
In editura librăriei Carol FLuller din 

BucurescI (Calea Victoriei 53) a apărut 
romanul original Lume noue și lume 
vechia, de Duiliu Zamfirescu. Format estetic 
de 206 pag., tipar frumos. — Prețul 3 lei.•
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Din „Biblioteca pentru toți11, editată de 
librăria Carol Muller din Bucurescl (Calea 
Victoriei 53) a apărut volumul al șeselea, 
întitulat „Tcdne șterse", o nouă operă a 
d-lui A. Vlăhuță, conținând novele, cu por
tretul și iscălitura autorului și o scrisori 
de Barbu Delavrancea. Și acest volum costă 
30 bani (15 cr.) Din cele 6 volume apă
rute pănă acum vedem cu bueuriă, că 
„Biblioteca pentru toțiu a d-lui 0. Muller 
publioă opere de-o valore reală, urmând 
din ce în ce mai bine. Abonate 10 numere 
de-odată oostă numai 3 lei, er 24 de nu
mere (un an) 7 lei. Abonării pe un an vor 
primi gratis și. franco volumul „Poveste 
Tristău, roman de Fr. Coppee, care costă 
în librăriă 1 leu 50 bani.

*
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fdrte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De venerare-la tipografia „A 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

Cursul Ea bursa din Viena.
Din 6 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.95
Renta de cordne ung. 4% . . • 99.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 126.30
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2(’/0 103.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.30
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
LosnrI pentru reg. Tisei și Segedin. 148.—
Renta de hârtie austr.......... 101.35
Renta de argint austr..........101.30
Renta de aur austr............... 122.65
LosurI din 1860 ......................... 158.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1075.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 490.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 408.—
NapoleoudorI........................................ 9.62‘/2
Mărci imperiale germane . . . 59.22’/2
London vista....................................121.15
Paris vista.................................. 48.25
Rente de oordne austr. 4%. ■ • 101.50
Note italiene.................................. 46.20

Anunciun 
(inserținni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuno. in casuiu pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementă, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Cursul pieței Brașov.

Din 7 Iunie 1895.
Bancnote rom. Camp. 9.57 Vend. 9.62
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. 58.90 Vend.
Ruble rusescl Cump. 130.— Vend.
Lire turcescl Cump. 10.90 Vend. —.—
Scris, fono. AlbinaS0/,, 100.25 Vend. 101.25

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Nr. 18. €

Casa de bancă
Giro-Conto 

la banca 

imp. germană.

Proprietar l Dr, Aurei IMureșianc.
Redactor responsabil: Gregoriu K)aior.

Bisericesc!
în. Bucmesci

cunoscut, cumcă a dat cărțile, care până acuma a 
în editura lui, ill deposit Ia I). W. KRAFFT 

în 8 i b i iii.

librăria lui W. KRAFFT în Sibiiu
se află armătâreie cărții bisericesc!

aprobarea Sântului Sinod al Sântei nostre Biserici autocefale or
todoxe române''1, tipărit cu litere latine:

Faptele Sânților Apostoli, pentru tbtă Dumi
neca și Serbătdrea, cu Minologhion seu rânduiala 
celor 12 luni.................................broș. fl. b.85, leg. fi.

Sânta și Dumne4eesca Evangslîe a sânților. 
Evangeliști: Mateiu, Marcu, Luca și loan 

broș. fi. 5.50, leg. fi.
Evhologîu san carte de rugăciuni, care cuprinde 

în sine tbtă renduiala bisericescă, ce să cuvine a 
severși preoții la tbte trebuințele religiose ale creș
tinilor ..........................................broș. fi 4 40, leg. fi.

Dumne4eescile Llturgil ale Sânților noștri 
părinți: loan Chrisostom, Vasilie cel mare și Grigorie 
Teologul........................................ broș. fi. 2.20, leg. fi.

Minehll Pe fie-care lună în 12 tomuri, 
broș. fi. 66.—, leg. fi.

OctOÎch mare, care cuprinde în sine slujba în- 
vierei pe opt glasuri. Să mai numesce și Mân- 
găitbre................................- broș. fl. 11.—, leg. fl. 13.50

Orologiul Ceaslovul) mare. broș. fl. 1.93, leg. fl. 
PenteCOStariul, carele cuprinde în sine slujba 

ce să urmeză din sânta și luminata Duminecă a 
paștelor pănă la Dumineca tuturor sfinților.

broș. fl. 4.40, leg. fl. 
Psaltirea, profetului și împăratului David.

broș. fl. 2.75, leg. fl. 
TriOcLuL adecă trei cântări, care cuprinde în 

sine Servirea dumnecjeescă, cu începere dela Du
mineca vameșului și a fariseului pănă la Sânta 
înviere..........................................broș. fl. 11.—, leg. fl.

Tipic "bisericesc, car® cuprinde renduela Dumi
necilor, a sărbătorilor împărătesei și a Sânților 
aleși de preste tot anul . broș. fl. 1.65, leg. fl.

Aghiazma,tar, cuprinzător de mai multe ren- 
dueli și rugăciuni trebuitore creștin, la deosebite 
împrejurări de viață.......................................... leg. fl.

Prohodul D-lui și Mântuitorului nostru Iisus 
Christos.................................................................. broș. fl.

711,3—3
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JACOB L. ADLER, 
Brașovu. FiO/țs, ms,re I» S: lin.

cumpără și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursulu d'lei celu mai mare — respective celu mai micu; 

rescumperă fără nici o detragere iotă feliulu 
de cupone;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză îacassări de polițe, asignațil, recipise, pe tâte 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 
la 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă forte ieftinu, asignatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fondare 5% ale „Albinei11, institute de creditu și 
economii, precum și scrisuri fondare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcfi aducu 5% interese; 

asigură forte ieftinu ori și ce Sosuri la sorții! cu câștigulQ 
celu mai micu, contra diierenții cuisului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,14 50.

o o

A. Mureșîanu
ISrașovu, Tergulu Imiihii Wr. 30.

Acestu stabilimente este provetjutu cu cele mai 
bune mijldce tehnice și fiindu bine asortate cu tote 
felule de caractere de litere din cele mai moderne 
este puse în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum: 
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IMPRIMATE ARTISTICE
în aueO, ARGINTĂ și COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORÎ.

ANUNȚURI.
Comandele eventuale se primeseti în biuroulu 

tipografiei, Brașovu Tergulii Inului Nr. 30, eta- 
giultt I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugărnu a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașoviî.

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfl 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.

Âdmimstraț. „6az. TraisJ4

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri.

Compturî, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Soit/ve/zd'a., in lolă măvimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI.
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Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


