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„gazeta-1 iese în flS-care iți.
Abonamente pentrn Austio-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese iun! 

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

Pentru România si străinătaie: 
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr.,pe trei lunî 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

8e prenumără la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aolecteri.

lemnul pentru Eraser 
administrațiunoa, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un tun 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
său 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inaorțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 125. Brașov, Luni-Marți, 6 [18] Iunie

Combinațiuni unguresc!.
Brașov, 5 Iunie v. 1895

Stările critice din Austria, cari 
au făcut, putem cjice, inevitabilă is- 
bucnirea unei crise parlamentare și 
de cabinet din cele mai seribse, sunt 
comentate de pressa ungurbscă cu 
o satis facțiune caracteristică.

De-o parte, prin comentarea ce
lor ce se petrec acjl în Austria, pressa 
maghiară caută a legitima esclusi- 
vismul de rassă al hegemoniei ma
ghiare. Așa le trebue Germanilor 
austriaci, 4*° politicianii unguri, decă 
li-a plăcut a se dimite la coalițiunl 
cu naționalitățile. Se fi făcut și ei, 
cum am făcut noi, se fi desconside
rat naționalitățile cu desevîrșire, se 
nu se fi dimis la coalițiunl parlamen
tare cu ele, ci se le fi gonit din par
lament, precum am gonit noi pe ale 
nâstre, căci atunci alt-fel ar fi pu
tut dispune guvernele austriace și 
altcum ar fi acjl stările parlamentare 
din Austria.

De altă parte Maghiarii privesc 
în stările critice din Austria un mare 
avantagiu pentru aspirațiunile lor 
la independență. Acesta și este prin
cipalul motiv, care-i face se se bu
cure atât de mult.

Organul kossuthist „Eg\ etertes", 
într’un articul mai nou subscris de 
Francisc Kossuth, nu se geneză de-a 
o spune pe față, așa fiicend, că 
acum monarchului nu i-a mai ră
mas, decât să lase Austria în scirea 
Domnului și se vină în Ungaria, 
căci, după combinațiile foiei kos- 
suthiste, numai aici mai pbte fi scă
pare pentru el.

După ce salută cu bucuriă ten
dințele Cehilor, Polonilor și Slove
nilor, cjicend, că Ungaria va ajunge 
mult mai ușor la independență, 
decă mai întâiu tote aceste naționa
lități ale Austriei își vor fi dobân
dit independența lor, foia ungurescă 
face un apel la cercurile mai înalte 
dătătdre de ton, pe cari le rogă se 

facă o asemănare între situațiunea 
Ungariei și a Austriei, er din acestă 
asemănare se tragă consecințele 
„logice".

Aceste consecințe ar fi, că decă 
după lupte și sforțări de secuii nu 
li-a succes Germanilor austriaci a 
imprima caracter german nici mă
car unei națiuni atât de sdrobite, 
precum erau Cehii, cu atât mai pu
țin le va succede a susțină carac
terul german al întregei monarchii 
acum, de ore-ce basa acestui carac
ter este aeji proprietatea marelui 
imperiu german, care își esercită 
puterea sa de atracțiune asupra tu
turor Nemților. Urmând legile na- 
turei, Nemții austriaci graviteză deci 
înafară și nu înlăîntru. De geaba 
cercurile mai înalte dătătore de ton 
sunt germane, căci în jurul coronei 
nu mai este aeji un element german, 
care să numere ceva, nu mai e pu
tere germană.

Din contră, continuă foia kos- 
suthistă, aici este Ungaria cu admi
rabila ei credință și alipire, din a 
căreia inimă cea mai mică binefa
cere este în stare să ștergă amin
tirea suferințelor de secuii. Aici este 
Ungaria cea vigurosă și înflorităre, 
care nu graviteză înafară, și pe cafe 
corona s’ar pute răcjima ca pe-o basă 
sigură, ăr nu ca în Austria, unde 
ea este basată pe nisip sburător, pe 
care curentul grupărilor de popore 
îl mână încoce și încolo.

Cu alte cuvinte, după combina
țiile făiei ungurescl, corăna nu mai 
pote ave nici un viitor sigur în Aus
tria din causa naționalităților. Lo
cul ei ar fi aici în Ungaria, unde 
tăte sunt tari ca o stâncă. Aici să-și 
îndrepte der atențiunea cercurile dă- 
tătăre de ton ale monarchiei; Aus
tria s’o lase în scirea Domnului, căci 
și așa cu naționalitățile de-acolo 
n’o vor pute scote la cale, ci mai 
bine să îngrijescă a sprijini din răs
puteri tendințele Maghiarilor, cari 
vor să prepare coronei un teren „si

gur “ prin întărirea „caracterului na
țional maghiar" al statului.

Precum vedem, șoviniștii unguri 
sciu să tragă din stările critice ale 
Austriei conclusiuni prea îmbucură- 
tore pentru ei. Vorba e numai, că 
socotâla de-acasă nu se prea potri- 
vesce cu cea din terg. Șoviniștii un
guri n’ar trebui să uite, că dăcă stă
rile în Austria au ajuns a fi astăcji 
atât de critice și amenințătăre, causa 
este a se căuta numai și numai în 
nemulțămirea naționalităților, care 
se manifestă astăcji într’un mod atât 
de acut.

Aceeași nemulțumire bântue 
însă și între naționalitățile din par
tea de dincoce a monarchiei și, decă 
ea se va perpetua, e numai o ces- 
tiune de timp până când se va ma
nifesta și la noi în același mod grav 
și amenințător, cum o vedem manifes- 
tându-se astăcji în Austria.

CRONICA POLITICĂ.
— 5 (17) Iunie.

Ministrul de interne a compus deja 
instrucțiunea, ce este a se da purtătorilor 
de matricule, care cuprinde 120 §§. și con
stă. din patru părți principale: Cea dintâi 
conține disposițiunile generale cu privire 
la purtarea matriculelor, precum și dispo
sițiunile speciale privitdre la matriculele 
celor ce se nasc și celor ce mor; a doua 
parte preciseză procederea, care este a-se 
urma la coregerea matriculelor pe cale ad
ministrativă ; a treia parte preciseză proce
derea, care este a-se urma la înlocuirea 
matriculelor perdute; și, în fine, a patra 
parte conține normative pentru câștigarea 
datelor, ce sunt de lipsă la consorierea 
pentru scopuri militare și statistice.

*
După cum anunță (jiarele din Buda

pesta, ministrul de culte și instrucțiune pu
blică Dr. luliu Wlassics lucră în conținu la 
planurile sale de reformă. Ce se ține de 
resortul cultelor, deja s’au prelucrat ins
trucțiunile detailate, după cari să se facă 
consorierea beneficiilor bisericescl catolice 

mai mici și mai mari, oarl cum se soie, vor 
servi oa basă la regularea congruei. Cons- 
crierea se va face tomna viitdre. Aseme- 
menea voesce ministrul să întreprindă un 
pas decisiv și în cestiunea autonomiei cato
lice. In resortul instrucțiunei publioe minis
trul Wlassios deja a finit proiectul său pri
vitor le reorganisarea consiliului de învăță
mânt al țârei. Asemenea este gata și nor
mativul pentru internatul profesorilor dela 
șcâlele medii precum și o instrucțiune deose
bită pentru directorii dela școlele medii.

*
r Agenția Reuter* anunță din Roma, 

că în consistorul viitor vor primi pălăria 
de cardinal următorii nuncii: Ferrata din 
Paris, Creloni din Madrid, Jacobini din Lisa
bona și Agliardi din Viena.

*
țliarul francos „ Gaulois* anunță, ca 

fapt sigur, că președintele republicei fran- 
cese Faure va întreprinde o călătoriă la 
Petersburg, cu ocasiunea încoronărei pă- 
rechei împărătesei.

*
Deja este definitiv hotărît, ca o de- 

putațiune bulgară să mergă la Petersburg 
și să depună o cunună pe mormântul împă
ratului Alexandru III. Deputațiunea va fi 
compusă din următorii membri: metropo- 
liții Gregor și Clement, președintele so- 
branjei Todorow, poetul Wazow, președin
tele clubului partidei poporale Mincevivi și 
deputății Nabodcow și Geschow.

Crisa în Austria.
Situația în Austria continuă a fi din 

ce în ce tot mai încurcată.
Dăm adl un scurt reasumat a celor 

petrecute de Vineri pănă ieri.
Partida stângei germane unite a ținut 

Vineri o conferență în care membrii de față 
(70) au luat unanim hotărîrea, că partida 
se alătură la punctul ei de vedere în ces
tiunea olaselor paralele slovene din Cilii, 
enunțând, că îi este imposibil a mai face 
parte din coalițiune. Mai departe președin
tele a fost provocat, ca fără amânare să 
convoce o adunare de partid, așa, ca să se

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Memoriile unui artist.
Sub titlul acesta nRevue de Paris'1 a 

început a publica amintirile lui Gounod. 
Prima parte, care a apărut în numărul dela 
9 Iunie, conține amănunte biografice inte
resante asupra tatălui autorului lui „Eawsf", 
Franșois-Louis Gounod, care a fost un pic
tor de talent, și asupra mamei sale, căreia 
datoresce, cum spune el, tot ce a putut face 
bine. A doua parte se ooupă cu autorul lui 
„Faust".

Etă pasagiile, în cari povestesoe, cum 
s’a declarat la densui vocațiunea musioală:

Mama, care mi-a fost și doică, m’a 
făcut să înghit mai multă musică, de cât 
lapte. Nu mă alăpta nici odată fără să 
cânte, și pot să die, că mi-am luat primele 
lecții fără nevoia de a da multă atențiă. 
Fără să sciu, aveam deja noțiunea forte 
clară și forte precisă a intonațiunilor și. in
tervalelor, ce representă, a tuturor prime
lor elemente, cari constituesc modulațiunea 
și a diferinței caracteristice între modul 
major și modul minor, înainte chiar de a 

fi audit de ele, căci într’o di, audend că se 
cântă pe stradă un cântec în mod minor, 
am strigat:

— Mamă, pentru ce cântă el în do 
plângăcios ?

Aveam deci urechia perfect desvol- 
tată, și puteam să-mi țin forte bine locul 
într’uu curs de solfegiu, unde ași fi putut 
fi chiar profesor.

In timpul acela esista un musicant 
numit Jadin, care își făcuse o reputațiă 
prin câte-va romanțe. Mama ’i scrise ru- 
gându-1 să vie să-și dea sâmă de dispo
sable mele musicale. Jadin veni, mă așeejă 
într’un colț ou fața întorsă, se puse la pian 
și jmprovisă o seriă de acorduri și modu- 
lațiunl, întrebânda-mă la fiă-care modulațiă 
nouă:

— In ce ton sunt?
Nu am greșit nici odată. Jadin fu în

cântat. Mama triumfa.
într’o di mama îmi făgădui, că mă va 

lua la opera italiană pentru a audi Otello 
de Rossini, cântat de Malibran, Rubini și 
Lablache.

Așteptarea acestei plăceri mă făcu ne
bun de impaciență și bucuriă. îmi aduc 

aminte, că perdusem pofta de mâncare, așa 
că la masă mama îmi clise :

— Dăcă nu mănânci, nu te duci la 
operă.

Imediat începui să mănânc cu resem
nare. Mâncasem forte de vreme, pentru-că 
nu aveam bilete dinainte — oeea ce ar 
fi costat mai scump — și eram siliți să fa
cem codă pentru a lua de la casă două 
bilete de parter, câte 3 franci 75 bani, o 
cheltuială destul de mare pentru mama. 
Era un ger de crăpau pietrele; timp de 
două ore am așteptat rândul, ca să întrăm 
la casă. Intrarăm în fine. Nu voi uita nioi 
odată impresia, ce am simțit vădând sala, 
cortina și policandrul. Mi-se părea, că sunt 
într’un templu. Sosi momentul solemn. Su
nară cele trei lovituri obicinuite; uvertura 
trebuia să începă. Inima ’ml bătea cumplit. 
Representația acâsta a fost un delir. D-na 
Malibran, Rubini, Lablache, Tamburini, care 
cânta pe Jago, vocile, orchestra, tote mă 
înebuniră.

EșiI certat cu desăvârșire cu prosa 
vieței reale și instalat în visul idealului, 
care ’ml devenise atmosfera și ideia fixă. 
Nu am închis ochii noptea: nu mă mai 

gândeam, de cât să fac și eu un Otello !
In loc de a-ml face lecțiile, începui 

să compun. Profesorul îmi ceru într’o cji 
lecția. I-o dădui.

— Dâr copia? întrebă el.
Cum nu putui să i-o arăt, apucă hâr

tia de musică și o rupse în mii de buoă- 
țele. Mă revoltă; el mă pedepsi; protestai; 
fui din nou pedepsit.

Acâstă primă persecuțiă, în loc să mă 
vindece, îmi înflăcăra ardârea musioală. De
clarai formal mamei mele, că vrâu să de
vin artist; esitasem, un moment, între pic
tură și musică. Mama fu consternată. Ea 
văduse de aprâpe, ce va să dioă a fi artist, 
și se temea de o a doua edițiă a asisten
ței prea puțin fericite a tatălui meu. Alergă 
la provisorul liceului, Poirson.

Acesta o liniști
— Nu aveți târnă, ’i cjise el; fini d-v. 

nu va fi musicant
Mama plecă. Provisorul mă chemă și 

îmi (jise:
— Ei bine? Cum? Vrei să devii mu

sicant?
— Da, d-le.
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potă aduce o hotărîre, care să oblige ne
condiționat pe toți membri ei.

Sub impresiunea acestui conclus, corni- 
siunea budgetară și-a amânat ședințele. Amâ
narea acesta se motiveză din unele părți 
cu incapabilitatea guvernului de-a ajunge 
la o înțelegere armonică în cestiunea 
Cilii.

Ministrul-președinte Windischgraetz a 
refusal rugarea mai multor colegi din minis
ter™, cari au cerut ținerea unui consiliu de 
miniștri. El a făcut’o acâsta deolarând, că 
în actuala situațiune încurcată, cabinetul, 
între ai cărui membri sunt deosebiri de 
vederi atât de mari, nu va pute ajunge la 
nici o hotărîre.

Contele Hohemvart a refusat orl-ce 
concesiune în afaoerea-Cilli, deși se pre
tinde, că Slovenilor li s’ar fi oferit drept 
reoompensă două gimnasii inferiore în alte 
localități ale Stiriei.

Olubul-polon declară, că e trăba gu
vernului de-a se învoi cu Slovenii în afa
cerea acâsta, deputății poloni însă trebue 
să țină la punotul lor de vedere și la obli- 
gamentul, ce l’au luat față cu Slovenii.

Ședințele parlamentului se vor conti
nua mâne și se cjice, că guvernul va cere 
un proiect-provisoriu de budget.

De altfel „Neue Freie Presse“ de 
Sâmbătă sera scrie următorele :

„Situația nu s’a schimbat de loc în 
esența ei, atji. Eaportele, ce vorbesc despre 
încercări de aplanare, trebue primite cu cea 
mai mare preîngrijire. Nu s’au făcut oficios 
nici un fel de tractărl, și încercările cari 
pornesc dela personele neînputernicite ou 
așa ceva, abia dâcă vor ave vre-un resul- 
tat. Luorurile au ajuns la punctul, care 
face cu totul întârcjiate și zadarnice astfel 
de încercări. Crisa nu se inverte numai in 
jurul cestiunei-Cilii- Ea este produotul în
curcăturilor din timpul din urmă și e ur
marea neputinței de acțiune a coalițiunei 
și a ministeriului de ooalițiune. Adi a fost 
un consiliu de miniștri. In cercurile politice 
se ciede, ca sigur, că săptămâna viitore 
crisa va deveni publică și se va pronunța 
în dimisia cabinetului Windischgraetz*.

*
Dăm aoum un scurt reasumat despre 

ședința din urmă a parlamentului central 
din Viena, în care s’a întâmplat un scan
dal sui generis.

Se discuta asupra § 266 din proiectul 
reformei dărei. Înainte de votare președin
tele a dat o pausă de 10 minute. După 
votare deputatul Schamanek a cerut să se 
constate raportul voturilor.

Schamanek: Am cerut și mai înainte, 
der nu s’a întâmplat.

Președintele: Fiind-că spuneați, că vă 
veți retrage propunerea.

Schamanek: Minciună! Cine a cu
tezat să dică acâsta?

Vașaty: Căleați regulamentul ca
merei.

— Așa! Der a fi musicant nu ’i o 
situațiă,

— Cum, die? Nu este o situațiă a 
se numi Mozart, Rossini?

Și simții capul meu de 13 seu 14 ani, 
făcând o mișcare de măndriă.

Imediat se schimba obrazul proviso- 
rului.

_  A, dise el, așa o înțelegi ? Ei bine, 
bine; vom vede, decă ești capabil să devii 
musicant. De cjece ani am o loje la Operă 
și sunt un judecător bun.

Deschise un sertar, scose o făie de 
hârtia și începu să scrie versuri. Apoi ’ml 
dise :

— Ia acesta și fă-i musică.
Jubilai. II părăsii și mă întorsei în 

clasă ; pe drum cetii ou temă versurile. Era 
romanța lui Ioseph: „A peine au sortir de 
l’enfance...44

Nu cunosceam nici pe Ioseph, nici pe 
Mehul. Nu fusei deci genat de nici o amin
tire. La recreația următore, romanța era 
făcută. Alergai în grabă la provisor.

— Ce e, mititelule?
— D le, romanța e gata.
— Cum? deja?

Președintele voi apoi să deschidă vo
tarea asupra unei propuneri a lui Vașaty.

Cehii tineri: Ce-i cu cele 10 minute?
Președintele: Mă rog de iertare, aveți 

dreptate. Se începe pausa de 10 minute.
Când s’a început votarea, Cehii tineri 

au întrerupt pe președinte dicend, că n’au 
trecut încă 10 minute.

Cei din stânga: Deja au trecut.
Funke (Ceh tînăr): Vă merg rău ce- 

sornicele.
Președintele: Mă rog, d-1 Funke are 

dreptate, sunt încă numai 8‘/2 minute, 
(Ilaritate).

Acum s’a început comedia. Deputatul 
Schneider a declarat, că în ședința din 
urmă a interpelat pentru rugăciunea jido- 
vâscă „Kol Nidre“ și a adaus o carte, ca 
să dovedescă, că textul citat de el este 
adevărat. A observat însă, că deputatul 
Bloch (jidan) a luat interpelația în mână 
și a pus ceva în carte, er mai târefiu a 
vădut, că cuprinde un articul infam, mise- 
rabil, murdar. întrebă der pe președinte, 
decă pe viitor se va nisui, oa astfel de 
mișelii jidovescl să nu se mai întâmple ?

Bloch: Cer cuvânt. Președ.: Nu în
cape discuție aici. Bloch: Cer cuvânt, pen
tru o întrebare. Președ.: Iți permit să faci 
întrebare, der să mergi la locul d-tale.

Bloch luând ouvântul insultă pe Schneider, 
dicend, că e bun de casa nebunilor, er nu 
de parlament.

Gessman: Tu ești mai bun, vagabund 
impertinent.

Bloch (oătră Gessmann): Tu ești im
pertinent, nu eu.

Gessmann: Un om, care nici n’are 
loc aici, care a ajuns aici prin înșelăciuni 
uriașe... (Mare sgomot la antisemițl).

Președ. Cer liniște. D-lui deputat 
Bloch îi detrag cuvântul.

Schneider: Nu-i adevărat, ce a dis ji
danul ; am vădut însu-ml. Nu permit să fiu 
insultat în astfel de mod da cătră un jidan 
mișel și ticălos.

Președ.: Pe d-1 Schneider îl provoc la 
ordine.

Schneider: Depărteză din cameră pe 
acel jidan miserabil. Rușine, că clubul po
lon sufere în mijlocul seu pe-un astfel de 
jidan.

Cu acesta ședința s’a închis.

Maturisantiî din Blașiu.
■ J

Aprope la tote școlele este un vechiu 
obiceiu, ca elevii maturisanțl să se fotogra- 
feze în corpore la finea anului scolastic, 
având în mijlocul lor și pe respectivul pro
fesor de clasă.

Conform acestui obiceiu, elevii matu
risanțl dela gimnasiul superior din Blașiu 
s’au fotografat nu de mult în grupă, având 
în mijlocul lor pe profesorul de clasă, d-1 
Ciriac B. Groze. De-asupra tabloului ei au 
pus nevinovata devisă: „ Venin vom lua, în 
foc ne vom băga pentru idealul național*.

— Da, d-le.
— Să vedem? cântă-mi-o.
— Der, d-le, mi-ar trebui un pian ca 

să mă acompaniezi.
— Nu, nu, nu e nevoiă.
— Dâr, d-le, am eu nevoiă, pentru 

armoniile mele.
— Cum, pentru armoniile tale? Unde 

sunt armoniile tale?
— Aci, d-le, în cap.
— A!.. Ei bine, cântă și așa: voi pri

cepe și fără armonii.
Văcjui, că trebue să mă supun.
Cântasem abia jumătate din prima 

strofă și văcjui, oă privirea judecătorului 
meu se îndulcesce. Acesta mă încuragiâ; 
simțiam isbânda. Când sfîrșil, provisorul 
îmi (jise:

— Acum, aide la pian.
Triumfai; reîncepui romanța și la sfîr- 

șit, sărmanul Poirson, învins, cu lacrimi în 
ochi, îmi lua capul între mâni, mă săruta 
și-mi cjise:

— Du-te, băete, fă musică!

A fost de ajuns atât, ca salahorii șo
vinismului desmățat dela pressa maghiară, 
să bată doba, să facă sgomot mare și să 
ațîțe, îa mod răutăcios, contra nevinovați- 
lor studențî. Cetitorii noștri îșl vor aduce 
pote aminte, cum tocmai în ajunul sărbă- 
rilor de instalare dela Blașiu, archișoviniștii 
dela „Magyarorszâg44, luând notiță despre 
aotul nevinovat al tinerilor maturisanțl din 
Blașiu, cereau în termini energici, ca să în- 
treVină inspector, procuror și guvern, dând 
lucrului o tendință, pe care n’a avut’o și 
nici n’o are, adecă o tendință „politică".

Nu seim prin ce fașă a trecut acâstă 
inofensivă afaoere de atunci și pănă ac)l. 
Ceea oe seim însă e, că, după descoperirile 
corespondentului nostru, ce le-au publicat în 
Nr. 111 al „Gazetei44, „filoromânul44 Put- 
noky Miklos dimpreună cu inspectorul șco
lar suprem din Clușiu, Kuncz, au pus la 
cale un interogator, care s’a luat cu tinerii 
maturisanțl în cjiua de 29 Maid prin domnii 
profesori (ca oomisarl) Aron Deac și Alexiu 
Viciu.

întrebați fiind, că ce înțeleg sub idea
lul național? cine i-a îndemnat să pună 
aoâstă devisă pe tablou? consultatu-s’au, și 
unde, asupra devisei, și decă au pus devisă 
cu soirea profesorului de clasă? — stu
denții au răspuns, că: sub idealul național 
au înțeles și înțeleg progresul națiunei, ca 
să fiă în rândul celorlalte nemuri culte, atât 
în prința intelectuală, cât și materială; că 
nu i-a îndemnat nimene a pune devisă din 
cestiune; că n’a propus’o nirne cu intenția 
premeditată, ori cu scop rău, și că profe
sorul de classă n’a sciut nimic despre de
visă, er cu atât mai puțin ceilalți domni 
profesori.

Se credea cu tot dreptul, că afacerea 
se va curma aici, nefiind nici un motiv, 
ori basă seriosă pentru o mai departe cer
cetare. Insă n’a fost așa, căci âtă in ade
văr, ce se anunță din Blașiu cu data de
15 Iunie:

La ordinul ministrului de justiția, 
procurorul reg. ung. Csiki din Alba- 
Julia, vine aici, ca se facă un inte
rogator cu profesorul Ciriac JB. Groze 
și cu maturisanții clasei VIIIgimnasiale 
în afacerea decisei de pe tabloul fo
tografic.

Esamenele de maturitate s’au 
amânat.

Soirea acesta o comunică și „Drep
tatea44 din Timișora în numărul ei dela
16 Iunie. Credem însă, că ea tctușl are lipsă 
de confirmare, mai ales că în „Unirea44, 
din Blașiu, ce am primit’o ac}l, nu se spune 
prin nici un cuvânt despre interogatorul și 
amânarea esamenelor din cestiune.

Reținându-ne dela apreciarea în merit 
a acestei sensaționale afaceri, așteptăm lă
muriri grabnice dela loc competent.

Falsificatorii.
Sub acest potrivit titlu „Erdelyi 

Hirado44 dela 15 Iunie publică ur- 
mătorea plângere, pe care o repro
ducem în traducere din cuvent în 
cuvent, — căci prea conține adevă
rul, decât ca s’o putem ignora. 
Etă-o:

De-alungul și latul țării se faoe acum 
conscripția cetățenilor alegători. Și de-a’.un- 
gul și latul țării s’aude plângerea, că listele 
electorale se falsifică. De multe-orl, sub cele 
mai ridicole pretexte, aderenții guvernului 
se lâgă de cetățeni, pe cari nu vor să-i 
vadă în listele electorale. Astfel numai se 
pâte înțelege, că sunt comitate, în cari, în 
urma acestei procedări, numărul alegători
lor scade la seu chiar și la jumătate. 
Față cu elementul oposițional au pornit 
un adevărat răsboiu de stîrpire, așa încât la 
comitetul central nici într’un an nu s’au fă
cut atâtea reclamațiunl, cum se vor face de 
rândul acesta.

Guvernul se numesce pe sine liberal. 
El însă usurpeză acest nume. El îșl ridică și 
acum, in mod ucicțetor, arma contra drep
tului electoral. Oe-șl sfarmă el capul cu 
aceea, că prin fapta lui sgudue basa con
stituției, pe care s’a ridicat independența 
patriei maghiare? Scopul său este, numai 
de ași întări domnia și de-a frânge capul 

oposiției. Se găsesc forte număroșl cu su
flet slugarnic, cari sperând la vre-un bun 
ciolan, îi dau mână de ajutor. Sub masca 
liberalismului se fac cele mai scandalose 
abusurl. Se pare c’am trăi vremil'e, cari au 
dominat în Franoia înainte de revoluția din 
Iulie, oând o majoritate cumpărată a pus 
în lanțuri libertatea. Acâstă majoritate și 
guvernul eșit din ea au avut practica cea 
mai predilectă de-a falsifica listele elec
torale.

Și la noi tot pe acâstă basă s’a fă
cut lista electorală. Au copiat originalul 
frances, și parlamentului nici oă i-a venit 
minte, să esamineze în oe chip Franoesii 
s’au nisuit mai târc|iu a îndrepta scandalele 
alcătuirei originale. Una dintre legile fran- 
oese votate ulterior, a ordonat d. e., că nu 
este permis a fi eliminat nime din listă 
fără de hotărîre motivată, oare să se aducă 
la cunoscința respeotivului.

La noi nu se cunosce așa ceva.
Să ne închipuim acum, că în patria 

nostră se introduce administrația de stat, 
cum o plănuesce guvernul, -adecă fără ga
ranții.

Ceea ce esperiăm aoum la alcătuirea 
listelor, dovedesce cât se pote mai eloouent, 
că ou ajutorul acestui sistem, guvernele, 
liberale (?), cari operâză cu funcționari nu
miți, vor face, ca Maghiarul să ajungă la 
sortea sclavilor din Africa, putând tracta cu 
el așa, oum îi place. Nici nu se pote închi
pui altceva, — considerând absusurile actuale 
— decât deplina asuprire a independenții in
dividuale: adecă sclavia.

Pănă aici foia ungurescă din 
Clușiu, ale cărei cuvinte sunt atât 
de elocuente, încât nu mai au ne
voiă de comentar. O întrebare înse 
totuși trebue se punem: Decă în
șiși Maghiarii se plâng astfel con
tra ne mai pomenitelor abusuri, ce 
se fac în afaceri electorale, ce am 
pute să 4i°em noi, ce acuse teribile 
am pute se producem noi Românii 
contra sistemului de spoliațiune a 
dreptului electoral, de care se plânge 
„E. H.“, și contra ilegalităților, ce 
se severșesc la lumina cjilei contra 
libertății cetățenului, de-ași validita 
acest drept?

Și totuși șoviniștii patentați și 
„recepți44 din Pesta și Clușiu ne tot 
învită se intrăm în dieta lor, pe basa 
unui sistem electoral rămas din tim
purile negrului feudalism și în nisce 
condițiuni, ca cele contemplate de 
„E. H.“!

Cine vre se-și vendă sufletul și 
consciința sa de Român, asculte-i, și 
mârgă la cioroborul din Pesta; cel 
ce înse ține la cinstea și dreptul 
seu de cetățen și de Român cu du
rere de sortea și viitorul poporului, 
se respingă dela sine astfel de ade
meniri adversare, și se nu pecătuescă 
a vota pentru aceia, cari făuresc 
legi la sugrumarea limbei și națio
nalității nostre, ori chiar se între 
într’o dietă, care a făcut tabula rassa 
din tote postulatele nbstre drepte și 
îndreptățite!

— 5 (17) Iunie.

Juriștii români (lin Clușiu, după oum 
ni-se scrie, îșl fac datorința lor de studențî 
în mod fârte brav. Dintre 14 juriști români, 
cari s’au supus pănă aoum la esamenul 
prim fundamental, au răușit toți, afară de 
unul, care a cădut din Istoria dreptului 
universal europân. La al doilea esamen de 
asemenea numai unul n’a răușit din Drep
tul filosofic. Rigorâse au făout șese juriști 
români, toți cu suocqs.

—o —
Transferare. Din Cluș'u ni-se scrie: 

Dintre puținii ofioerl români, cari se mai 
află în garnisona din Clușiu, rând pe rând 
transferă ministrul de răsboiu câte unul. 
Pilele aceste încă a fost transferat d 1 lo
cotenent I. Cuparencu, dela divisia 12 de 
artileria din Clușiu, la Grav.

—o —
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Distincțiune. „Timpul11 aduce soirea, 
că d-1 George Dima, profesor de musică în 
Sibiiu și dirigent al feuniunei române de 
musică, oare a debutat cu atâta succes în 
sărbătorile Rosaliilor la BucurescI, a fost 
decorat cu medalia Bene-Merenti cl. 1., pen
tru merite artistice.

—o—
Incrucișătorul Elisabeta în Copen

haga. Consulul român din Copenhaga a 
dat MercurI în ondrea comandantului și a 
oficerilor de pe încrucișătorul „Elisabeta11, 
care a voit acolo, un banchet, la care au 
luat parte în total 52 de persone, printre 
cari ministrul danez de marină și autori
tățile superiors. S’au ridicat toaste pentru 
Suveranii și marina României, precum și 
pentru Suveranii și marina Danemarcei. 
In lipsa regelui Christian, prințul și prin
țesa Waldemar au primit în audiență pe 
d-1 colonel Urscanu, dela care s’au infor
mat despre sănătatea Majestăților Lor Re
gelui Carol și Reginei Elisabeta a Româ
niei, exprimându-șl dorința de a fi reamin
tiți bunei suvenirl a Majestăților Lor.

—o—
Profesori pedepsiți. Seim, că mai 

mulțl profesori dela școla reală superidră 
ungurescă din Oradea-mare au fost trași 
în cercetare disciplinară pentru mai multe 
abusurl și scandaluri, cu cari erau învinuițl. 
In urma acâsta ministrul, după o telegramă 
mai nouă, a pedepsit pe directorul Vido- 
vich Bonaventura cu admoniare și transfe
rare, er pe profesorul Szilagyi Albert nu 
l’au aflat vinovat cu defraudărl și jăfuirl, 
cu cari era acusat, der pentru „negligențe 
pedagogice11 a fost totu-șl pedepsit cu ad
moniare și transferare. In acest an școlar, 
ministrul a transferat dela Oradea-mare nu 
mai puțin ca patru profesori, din causa în
vinuirilor .ridicate în contra lor. Noroc, că 
.șcdlele la cari se întâmplă ast-fel de lu
cruri scandalose sunt îtm/nrescî, căci altfel 
de mult ar fl fost vai de ele.

— o—
Proces monstru. In 25 1. c. se va 

începe la tribunalul din Budapesta proce
sul socialist monstru, care s’a intentat con- 
ducerei partidei socialiste din Ungaria pen
tru o proclamare intitulată: „O întrebare 
cătră națiunea ungară!“, publicată imediat 
înainte de pertractarea în procesul socia
liștilor dela H.-M.-Vasarhely. Sunt acusatl 
pentru agitare cu totul 14 individl.

— o —
Prietenia între oficeri austriac! și 

rusesc!. Un oficer rusesc din garnisona 
Bubno, baronul Korf, primi dela coman
dantul său permisiunea de-a trece în ora
șul Brody din Galiția, situat chiar la gra
nițe, pentru de-a eumpera una-alta. Finin- 
du-șl oficerul rusesc afacerea, îutrâ într’un 
restaurant. Aci vă(jendu-l mai mulțl oficeri 
.austriacl, merseră la el, și resultatul con- 
versărei lor fu, că oficerul rusesc a fost in
vitat la un prând comun, dat în onorea 
lui, unde se ridicară mai multe toaste în 
sănătatea Țarului și a armatei rusescl, pe 
când musică militară cânta imnul rusesc. 
■Oficerii austriacl presentară pe oficerul 
rusesc și colonelului lor, apoi îi predate 
în aducere aminte un album cu subscrieri 
proprii. După-ce petrecură ast-fel bine îm
preună, însoțiră în corpore pe oficerul 
rusesc la gară, făcându-i încă oficerii dra- 
gonl escortă de ondre călare.

— o —
Mihail Ivanovic!, șeful de musică dela 

regimentul Șiret Nr. 11 din armat» română 
a fost înaintat, în cjiua de 1 Iunie 1895, 
în funcțiunea de inspector al musicelor mi
litare, la vacanța rămasă prin încetarea din 
vidță a maiorului Eduard Hubsch.

—o—
Petroleul. De vre-o două luni de Zile 

prețul petroleului în Europa și în America 
.a orescut ou 60°/0. Causa se atribue mic- 
.șorărei producțiunei petroleului american. 
Actualele surse sunt în descrescere; se 
caută isvdre nouă însă fără a se găsi pe
trol abundent; reservele și stocurile în fine 
se isprăveso în America și o mare panică 
a cuprins lumea întrâgă. Față cu acestă 
împrejurare, mai mulțl capitaliști din cen
trul Europei au trimis representanț-.i lor îu 
.România pentru a studia producțiunea și 

calitatea petroleului și a stabili exploata- 
țiunl puternice. Mișoarea acesta, Zi°e n®ur- 
Fin.“, îșl are rațiunea ei, cunosout fiind 
de-o parte, că petroleul român e superior 
oa calitate tuturor petroleurilor din lume, 
er ca cantitate, se scie, că munții Româ
niei posed isvore nesecabile, cari nu aș
teptă, decât a fi sistematic exploatate.

—o—
Richard Gende, cunoscutul poet și 

compositor austriao, a murit alaltăerl în 
Viena. El a fost lângă Zeii și Suppee 
unul dintre cei mai talentațl musicanțl și 
libretiștl austriaol. A compus oiroa trei sute 
de opuri, dintre cari ce? mai bună este 
operata „Der Millionenvetter“.

— o—
0 sinucidere crâncenă. Din Constanța 

se scrie, că Tătarul Soli lliaz din comuna 
Circacei, în Dobrogea, fiind la câmp, a 
luat o jumătate litru de gaz, pe care și-l’a 
turnat pe cap și apoi i-a dat foc. Nenoro 
citul Tătar a murit în durerile cele mai 
crâncene.

— o —
Diletanții român! din Șebeșul săsesc 

vor arangia Duminecă, în 23 Iunie n,, o 
Producțiune teatrală în pavilonul de vară 
dela otelul „La Leul de aur11. Intrarea : 
de personă: 50 cr. Venitul curat e desti
nat pentru scop filantropio. începutul la 
8 ore sera. După representațiune petrecere 
cu dans. Se va represents opereta comică 
„Harță Bezeșul1* și comedia cu cântece 
„Cinel-Cinel11.

— o —
Rectificare. In poesia „Sub stejari11 

publioată în nr. trecut de Duminecă al 
foiei nostre, s’a strecorat în strofa 3, vers 
3, o erdre de tipar, dicându-se: „Și fre- 
mătul, ce se deprinde11, în loc de: „Și fre- 
mătul, ce se desprinde11, ceea ce prin acesta 
rectificăm.

Dela raportorul nostru din Bla- 
șiu am primit, cu privire la cele publicate 
despre instalare, o rectificare, ce însă pri- 
mindu-o prea târdiu, n’a putut să mai în
tre în numărul de Duminecă. Anume între 
personele înșirate în nrul 118 al „Gazetei11, 
cari au asistat la instalare, ne spune, că s’au 
străcurat unele erori. Și adecă deputatul 
Serb n’a fost de față și nici vre-un deputat 
Banffy. Asemenea s’a scris din erdre d-1 Eme- 
rio Pop, în loc de Alexiu Pop, advocat în 
Clușiu. Altmintrelea în notițele fugitive, 
ce s’au luat, nici că se putea să nu se stră- 
core și asemeni erori.

Mai observă raportorul nostru, că prin 
foile din Clușiu s’au colportat unele inesac- 
titățl tendențiose cu privire la toasturile 
ținute la masa cea mare din (19) 26 MaiQ. 
Așa au susținut, că d-1 advocat Dr. Amos 
Frâncu ar fi ținut un toast „agitatoric11, în 
oare ar fi implicat și pe întemnițați, etc. 
Acesta este ou totul neadevărat. D-1 Dr. 
Frâncu a toastat pentru preotul român dela 
țeră, care luptă în brazdă alături cu talpa 
țărei, ou opinca. Acest preot, dilnic mar
tir, a fost conducătorul firesc al unui po
por, care îosu-șl e martir, și luptând îm
preună cu poporul, ni-a conservat limba și 
legea. Preotul dela țeră, îmbrăcând haina 
bisericei, n’a încetat de-a fi Român, pen- 
tru-că la din contră noi am fi adl creștini, 
der pote n’am mai fi Români, etc. etc. Prin 
urmare insultele, ce se adresâză din acest 
incident d-lui Dr. Frâncu,- se reduo ia ura, 
ce o au gazetarii din Clușiu față ou acest 
talentat advocat român.

împrumutul ruso-chines.
Representații guvernului rus au în

cheiat cu grupul băncilor francese, în nu
mele cărora trata „Banque de Paris et de 
Pays-Bas,11 convenția pentru punerea în 
circulație a noului împrumut.

Multă lume nu a oredut în posibilita
tea realisărei acestui împrumut, deore-ce 
nu credeau, ca Rusia să ia într’adevăr 
asupră-șl garantarea capitalului și a do
bânzilor. Astăcjl a dispărut însă orl-ce în
doială. Convenția s’a încheiat.

împrumutul e de 400 milidne franci, 
cu o dobândă de 4 la sută, și fiind pe 
deplin garantat de Rusia, pote fi conside

rat, ca și un împrumut pur rusesc. Rusia a 
și fost aceea, care l’a propus, negociat și 
încheiat.

In jurul împrumutului aoestuia se răs
pândiseră felurite vești. Intre altele se 
spunea și se susține și astădl, că Rusia 
primesce din partea Chinei un comision de 
1% pentru garantarea acestui împrumut și, 
pentru-că băncile din Paris au luat asupră- 
le plasarea, se vedea aci o escludere a 
Germaniei, oare partioipase împreună cu 
Franoia și Rusia la aplanarea conflictului 
iminent, isvorît din tratatul de pace dela 
Simonoseki. împrumutul, aducând folose 
materiale Rusiei și Franciei, Germania era 
privită ca desavantagiată. „Post“ din Ber
lin a publioat însă o notă ofioiosă, în care 
declară conolusiunea privitore la Germania 
oa neîntemeiată, pe cuvânt, că guvernul 
german n’a avut interes de-a se amesteca 
în astfel de transacțiunl financiare.

Programa esameneior
dela finea anului scolastic 1894—95 la scolele 

române gr. or. din Brașov,
Esamenele de maturitate.

In 14 și 15 luniu v. va fi esamenul 
oral de maturitate la școla oomercială. In 
19, 20 și eventual în 21 luniu v. va fi 
esamenul oral de maturitate la gimnasiu 
La esamenele de maturitate nu pot lua 
parte școlarii; pentru publioul mare ele 
sunt deschise,

Esamenele publice de încheiere.
A) La gimnasiu. Joi. în 22 luniu v. 

7*/2—8*/2 Geografia politică, cl. VII. — 
Dr. I. Blaga. 8l/2 — 9*/2 Limba maghiară, 
cl. VI. — Dr. I. Bunea. 91/.,—ÎO1^ Istoria 
(evul med.), cl. V. — V. Goldiș. 10*/2—117a 
Limba română, cl. IV. — P. Dan. Îl1/,— 
12 Declamațiune. 3—4 Religia și limba 
germană, cl. III. — I. Popea. 4—5 Geo
metria, cl. II. D. Făgărăsan. 5—6 Limba 
latină, ol. I. — P. Dan.

_B) La școla comercială și reală. Vineri, 
în 23 luniu v. 1l/2—8 Dreptul cambial, II. 
corn. — I. Socaciu. 8—8'/2 Merceologia, 
II. corn. — A. Vlaicu. (81/, — 9l/2 Principii 
și aritmet. comercială, I. com. I. C. Panțu. 
972—lOUj Limba maghiară, IV. reală. — 
N. Bogdan. 10’/2 — Îl1/, Fisica, III. reală. 
— I. Maxim. 3—372 Germana, II reală.— 
I, B. Boiu. 372 — 4 Istoria naturală, II. 
reală. G. Chelariu. 4—472 Limba română, 
I. reală. — I. B. Boiu. 47,—5 Geografia, 
I reală. — P. Dan.

Notă. Esamenele se țin în sala festivă 
a gimnasiului.

C) Tdte școlile medii vor ave Sâmbătă 
în 24 luniu v., 5 — 6 p. m, esamenul -,pu- 
blic din gimnastică, ce se va ține în sala 
de gimnastică a școlelor medii. — P. Roșea. 
Joi in 29 luniu v., (diua sfinților apostoli 
Petru și Pavel), după serviciul divin, la 
care vor participa toți școlarii, se va în
cheia anul școlastic 1894/95 cu un dis
curs ooasional rostit de directorul institu
tului, după care va urma cetirea clasifica- 
țiunilor și distribuirea premiilor în sala 
cea mare a institutului. La esamenele aces
tea, precum și la festivitatea de înoheiere 
a anului școlastic, se invită cu totă stima 
părinții școlarilor, amicii și bine-voitoril 
acestor școli.

Brașov, în 5 luniu v. 1895.
Direcțiunea.

©osîwocare.
Reuniunea învățătorilor români gr. or. 

din despărțământul Făgărașului îșl va ține 
a doua adunare generală din ăst au Du
minecă, in 18 Iunie n. c. în opidul Făgăraș 
la care se conchiamă toți membrii și se 
invită a participa toți binevoitorii acestei 
corporațiunl. Epitropiile parochiale și șco
lare sunt îndatorate a provedâ pe învăță
tori ou diurne de 1 fl. și paușal de că
lătoria.

Programa: 1) La 8 ore a. m. serviciu 
d-deesc în biserică; 2) Participarea încor
pora la esamenul școlei române din loc; 
3) Deschiderea ședinței; 4) Conferință di
dactică asupra esamenului ; 5) „România11 
prelegere practică de I. Ciungora; 6) „Fa

solea11, prelegere practică de V. Bărbat; 
7) „Pilda sămănătorului11, prelegere prac
tică de D. Chiujdea; 8) „Triunghiul11, pre
legere praotică de M. Musat; 9) „Fenome
nele naturale: aborii, norii, ploia, zăpada, 
rouă și bruma“, prelegere praotică N. Roș
ea ; 10) Balcanul și Carpatul, declamațiune 
de N. Ludu; 11) Raportul cassarului și în- 
oassarea tacselor; 12) închiderea ședințelor.

Făgăraș, 23 MaiCi 1895.
Nicolau Aron, 1. Berescu,

președinte. secret.

DIVERSE
Cât costă armata? Susținerea întregei 

armate austro-ungare împreună ou honveeji- 
mea costă în acest an 180,496.328' fl. 
Efectivul întregei armate asutro-ungare în 
timp de pace este: 23,445 oficeri; 330.807 
ostași de rând; 59,916 cai și 1048 tunuri. 
Germania cheltuesce cu armata 498,540.909 
fl. și întreține 24,590 oficeri, 559.180 os
tași de rând, 96.844 cai și 2340 tunuri. 
Francia cheltuesce 433,597.789 fl. și în
treține 28.555 oficeri, 532.640 ostași de 
rând, 141,059 cai și 2890 tunuri. Socotind 
numărul poporațiunei din monarchia aus- 
tro-ungară cu 41.8, din Germania cu 49.6 
și din Franoia ou 38-4 milidne, resultă, că 
la noi de fiă-care cap se plătesce pentru 
cheltuelile armatei 4.311 fl., în Germania 
10'051 fl., er în Francia 11'016 fi.
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Literaitir ă.

In editura librăriei Frații Șaraga din 
Iași a început să apară o nouă colecțiune 
de scrieri, sub numirea „Biblioteca Saraga“ 
cu același format și preț, ca „Biblioteca 
Universală11 din Lipsoa. Pănă la 1 Sep- 
temvre va apăre tot la 15 dile câte un 
volum, 6r dela prima Septemvre încolo în 
fiă-care Duminecă oâte-un volum, oonținând 
scrierile cele mai de frunte ale autorilor 
celebri străini, precum și producțiunile cele 
mai meritdse ale autorilor noștri. Prețul 
unui volum este numai 25 bani (13 cr.) 
A și apărut primul volum conținând po
vestirea „Stăpân si Slugă11 de renumitul 
scriitor rusesc L. Tolstoi. In comparațiă cu 
prețul, acest volum, care conține 79 pag., 
este în adevăr cât se pdte de eftin.

*

Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol
dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 cr. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brassd) seu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei'1.

*
In tipografia „A. Mureșianu11 din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vânzare la tipografia „A- 
Mureșianu11 în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

*

„Prietinul șatenului român11. Aceeta 
este titlul unei frumose colecțiunl de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi și 
adulțl, compusă de loan Pop Bețeqanul. Cu 
un adaus de poesii alese11. Acestă cărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, precum și vre-o 
30 de poesii frumdse. Un esemplar, de 206 
pag., costă 30 cr. De vânZare la tipografia 
edițore „Aurorau A, Todoran în Gherla 
(Szamosujvâr).

*
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Istoria împăratului Traian și a con
timporanilor sfii, de Dr. Heinrich Francke, 
traducere autorisată de Petru Broșteanu 
Fascioul I. Brașov 1895. Editura traducă
torului. Cuprinsul: Partea primă: Afacerile 
esterne ale Imperiului roman sub Traian. 
Vteța și resboiele lui Traian. I. Patria lui 
Traian. II. Numele și dignitatea lui Tra>an: 
A) Filius; B) Tribuniera potestas; C) Con
sul ; D) Pater patriae; E) Optimus prin- 
oeps; F) Germanicus; GjDacicus; H) Par- 
thicus; 1) Caesar; K) Imperator. III. Fa
milia lui Trajan: A) Traian pater; B) 
Pompeia Plotma; O) Marciana Mofcida. 
IV. Traian in Germania: A) Colonia Tra- 
iana; B) Documentes agri, Limes Roma- 
norum; C) Munimentium Traiani; D) Cas
trul la gura rîului Main ; E) Re’ntârcerea 
lui Traian din Germania. V. Goții și Dacii: 
A) Teara; B) Răsbâiele Geților său Daci
lor înainte de Traian : 1. Filip Macedonea
nul ; 2. Aleosandru ce! mare; 3. Lysima- 
ehus; 4. Galii; 5. Bastarnii; 6. M. Livius 
Drusus; 7. Crasus.

Intențiunea d-lui P. Broșteanu la tra
ducerea și edarea acestui op este, precum 
se vede și din invitarea de prenumerațiune: 
a procura poporului român ocasiunea, d’a 
cunosce mai d’aprope viața și faptele îm
păratului Traian și prin aducerea aminte 
de descedența sa gloriosă, a’l întări în vir
tuțile sale strămoșesc!, a redeștepta și cul
tiva simțământul de consciință și de dem
nitate națională, și astfel a-1 însufleți și 
oțeli pentru o resistență puternică în lup
tele funeste, ce s’au întins pe tote liniile 
vieței nostre pentru limba și individuali
tatea nostră națională.

D-l Broșteanu a făcut însă mai mult 
decât a fost promis în invitarea sa de pre- 
nnmerațiune, și spre surprinderea cea mai 
plăcută a cetitorului, ’i se presintă fasciclul 
I. pe pagina primă a învălitdrei cu o he- 
liogr avură, representând busta împăratului 
Traian după o monetă originală, apoi cu o 
ilustrațiune forte ffumosă, representând 
statua imposantă a împăratului Traian după 
cea din Museul din Neapole.

După împărtășirile primite dela d-l 
Broșteanu, se vor adauge la fiă-care fasci
cul câte una său două ilustrațiunl: împă
ratul Traian, apoi zidiri monumentale, scene 
din răsbâiele Daciei de pe columna traiaaă 
etc. etc.

Un format plăcut, un tipar curat și 
bine îngrijit, un stil ușor și fluid, pe lângă 
tote greutățile, cu oare are a se lupta tra
ducătorul la tălmăcirea cât se poto de fi
delă a ideilor, cugetelor și espresinnilor 
scriitorului originar. Tote aceste ne îndemnă, 
i<i cu privire la nobila intențiune a d-lui 
Petru Broșteanu, a-i recomanda opul acesta 
de o valore nedisputabilă, în modul cel mai 
călduros binevoitorului sprijin al publicului 
românesc.

In editura librăriei W. Krafft din Si- 
biiu a apărut: îndreptar pentru îutemeia- 
rea băncilor rurale după sistemul F. W. 
Raiffeisen, un studiu de mare actualitate 
pentru noi, scris de d-l loan Costin, preot 
și redactorul „Economului". Opul e însoțit 
de-0 prefață a autorului, în care esplică 
importanța acestei scrieri, mai ales pentru 
împrejurările nâstre de adl, și face un căl
duros apel la preoțimea română, ca să ia 
în mâna sa cestiunea întemeierei acestor 
fel de bănci, imitând clerul din Italia, care 
cu ajutorul băncilor acestora, a întrunit în 
mâna sa puterea morală și materială a cre
dincioșilor, punând în uimire și confusie 
pe vrăjmașii bisericei. Recomandăm acâstă 
scriere interesantă atentiunei publicului nos
tru, mai ales a preoțimei. Prețul 60 cr.

Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.40
Renta de corone ung. 4% . . . 99.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 125.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 103.20
Oblig, căii, fer. ung. de ost. I. emis. 123.50
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.35
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 148.-
Renta de hârtie austr.................... 101.35
Renta de argint austr.................... 101 40
Renta de aur austr......................... 123.-
LosurI din 1860 ......................... 156.75
Acții de ale Băncei austru ungară. 1078.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 490.-
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 408.25
NapoleondorI.................................. 9.63
Mărci imperiale germane . . . 59.42 y2
London vista.............................. 121.55
Paris vista.................................. 48.20
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 45.95

Cursul pieței Brașov..
Din 17 Iunie 1895.

Bancnote rom. Camp, 9.52 Vând. 9.56
Argint român. Cump. 9.48 Vând. 9.53
Napoleon-d’orI Cump. 9.58 Vând. 9.60
Galbeni Cnmp. 5.70 Vând. 5.75
Mărci germane Cump. 59.13 Vând. ~~ •
Ruble rusescl Cump. 129.— Vând.
Lire turoescl Cump. 10.75 Vând. —.—
Scrie, fonc. Albina5°/() 100.25 Vend. 101.25

Proprietar: Br„ Aurel Nlureșianar.
Redactor responsabil: Gregwriu KSaissr.

*

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potR cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.
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Orele de cassă dela 8—1
Giro-Conto
la. banca

Austro-Ungară.>«

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

Cec -Conto
la. postă
Nr. 505.

_____ c

PrifflBSCB depuneri spre fructificare Jfi lâHgB ^VIb
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOHtBZB polițe comerciale Cil 
BCCOrflB împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 6°^ 
ÎBSCfflB credite în cont corrent condițiunl;

3CC0® împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6°|oj

cffljjBră șl râde monede și liârtii de valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

reweră IX™ cnpm, uscompia cddom Xi 
ClM CIIJI
nfnphinnn înmodulăcelă î-ni 
OlUli Hu/ifi mai culantă 1111 
BSBCutâ în BomisianB °«- 
MlfflH magazine și locuri libere de depou 

sâu strada țnării' Ni’. -15, 
gara drumului de fieră de stată, 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TirilllDOPP in cafitatea sa ca representanță principală a so- nfniifn 
pllUlUubU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului IU 

PBntru asimri jb viată XX
Onorabileloru administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5°|0 ale „Albinei11 
ale căroră eupoue se reseumperă semestrulu fără nici o 

«letragcre, și cari se află <le t endere in cursul <lilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 590, 1OOO și ÎOOO de corone. 
Comparendâ cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5°|0 
suntii adl relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierefor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloră pe ba^a cărora 
se esmită, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
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erecte mw;
Tllotl Pe pietei° din ȘÎ 
Pilii străinătate;

T] lip tlQTIPQ sub cel® “aii ief-1 UU IJullllQ tine condițiunl; 
pe teri- 

, toriulă 
care, situată nemijlocita lângă 
e legată prin șine proprii cu
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Orele de ©assă dela 8—I

e Herculane
(Nlehadia).

KERCULESFURDft, (UNGARIA).
— Stațiune de Cale ferată, Poștă și Telegraf. --

de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 55° C.

SnceputuE Sesomshi la I
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez-vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Cernei. — Prome
nade și locuri de escursiuni. — Climă favorabilă.
ne 
de 
ne

— Situațiu- 
acutită de vânt. — Aer ozonic și liber de praf. — PalaturI 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiu- 
electrică. — Musică propria. — Orteu, (Teatru. Variete.)

Medici români.
Consnltaținnl în tote limbile Europene. "ÎȘBgî

Iuncțiune: cu Trenul Expresa și Orient-Express; 
Orșova cu Năile dunerene, Bilete CU prețuri reduse.

Frecuența în anul 1894: 10,000.

de la

708,4—8
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abona:a1E 1rGAZETA TAHSILVAÎHEI11
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

M X
X
g

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria 

luni 
luni 
anii

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate
trei luni. .............................................
șese luni .............................................
unu anu.................................................

Abm-niente la numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

Dumineca.

2
1

fl. -
rt. —

50 cr.

[1

Pentru Austro-Ungaria:
anu......................................................
șese luni.................... ....
trei luni.............................................

Pentru România și străinătate:
anu.......................................................................8 franci,
șese luni........................................................... 4 franci.
trei luni....................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona, din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămurită. : ^.âta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

g

**
£

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


