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Ce fac tepffintelE Asociaținnei ?
Brașov, 14 Iunie v. 1895

Nu peste mult vom ave se ne 
întrunim la o nouă adunare gene
rală a Asociațiunei transilvane, unde 
comitetul central și representanții des- 
părțemintelor vor ave se-șî dea semă 
despre activitatea desfășurată în de
cursul anului și despre modul, cum 
au esecutat hotărîrile adunărei ge
nerale de anul trecut.

Intre aceste hotărîrî era și în
ființarea de agenturi prin tote co
munele, întemeiarea de biblioteci 
poporale și arangiarea unor colecte 
în bani prin câștigarea de membri 
ajutători în masse. Tote acestea 
erau de-altmintrelea de mult prevă
zute în statutele A soci ați un ei, er 
adunarea de anul trecut a hotărît 
numai, de a stărui cu totă energia, 
prin comitetul central, ca aceste 
puncte ale statutelor să nu mai ră
mână numai pe hârtiă, cum au ră
mas Zeci de ani, ci să fiă traduse în 
praxă.

Pe cât seim, comitetul central 
a și trimis la timpul său o provo
care tuturor despărțămintelor în acest 
sens. Lui îi va fi ușor, așa-dăr, de-a 
sta țață cu viitărea adunare gene
rală, căci cel puțin s’a asigurat în 
contră acusațiunei, de-a nu fi făcut 
nimic pentru esecutarea acestui im
portant conclus. Der cu ce-și vor 
spăla ureebia comitetele despărță
mintelor, cari stau în nemijlocită 
atingere cu poporul și pe cari în 
prima liniă le privesce acest con
clus ?

S’au luat, ce-i drept, din partea 
unor despărțăminte ore-cari măsuri 
pentru înființarea de agenturi prin 
comune, der numărul acestora, pe 
cât am putut afla, este încă fărte 
mic și nu seim să se fi pornit ni- 
căirl o acțiune sistematică și deplin 
seriosă pentru esecutarea hotărîrilor 
din vorbă. Seim însă positiv, că 

unele, decă nu chiar cele mai multe 
din despărțămintele Asociațiunei nds- 
tre, n’au făcut încă absolut nici un 
pas în direcțiunea acesta, ca și cum 
n’ar ave nici o datorință și nici o 
răspundere înaintea nimănui.

Cu ce vor sta față conducătorii 
acestor despărțăminte la viitărea adu
nare generală dela Blașiu ?

Despărțămintele Asociațiunei tran
silvane au o misiune mare în mijlo
cul poporului român și nu ajunge 
din partea lor numai a improvisa 
odată în an câte-o adunare generală, 
de multe-ori și acestea lipsite de tot 
entusiasmul, curat numai pentru îm
plinirea formei. Când s’au adus ho
tărîrile de mai sus, era vorba de 
inaugurarea unei acțiuni simțite, care 
pe popor să-l aducă în nemijlocite 
legături cu Asociațiunea, să-l facă a 
simți în mod direct binefacerile aces 
teia și să se entusiasmeze pentru 
scopurile ei.

Nu se pote trage la îndoălă, că 
înființarea de biblioteci poporale în 
fiă-care comună ar fi unul dintre 
mijlocele cele mai cu efect pentru 
ajungerea acestui scop. Poporul nos
tru este însătat de carte și e mare 
perdere, mare păcat din partea con
ducătorilor săi, că nu se grăbesc a 
face tot posibilul pentru a-i pune 
fără amânare la disposițiune o lec
tură sănătosă, bună și folosităre, din 
care să se cultive și edifice în pri
vința morală și națională.

Ori cât de mari și necontesta
bile ar fi serviciile, ce le face Aso
ciațiunea transilvană causei nbstre 
culturale, ele însă au fost și sunt 
pănă în present puțin simțite din 
partea masselor poporațiunei năstre, 
deore-ce activitatea desvoltată pănă 
acum de Asociațiune a fost mai 
mult intensivă și prea puțin exten
sivă. De aci se și esplică indiferen
tismul masselor față cu Asociațiunea, 
pentru care totă suflarea românăscă 
ar trebui să fiă entusiasmată.

Chiămarea de a desvolta o ac
tivitate extensivă, care să pătrundă 
tbte păturile societății nbstre româ
nesc! dela sate, ca și dela orașe, o 
au însă despărțămintele Asociațiunei, 
cărora le stă la îndămână, ca un 
puternic mijloc pentru ajungerea sco
pului, înființarea de biblioteci popo
rale. De acestea are lipsă simțită 
poporul nostru și ar fi un mijloc 
puternic pentru a-i câștiga interesul, 
iubirea și recunoscința față cu Aso
ciațiunea.

Câștigată fiind prin o asemenea 
activitate extensivă inima poporului, 
ne va fi ușor de-a eși și din impa
sul, în care ne aflăm în privința nu
mărului membrilor. Asociațiunea tran
silvană, care representă interesele 
culturale a trei milione de Români, 
abia avea anul trecut 650 de membri, 
în timp ce „Kulturegylet“-ul arde
lenesc, care representă interesele 
unei jumătăți de milion de Maghiari, 
dispune actualmente de 14,527 mem
bri. Cine ar pute Zice, că acestă dis- 
proporțiune nu este cât se pbte de 
îngrijitbre pentru noi?

Cine cunosce cât de puțin ma
rea inimă, ce o are poporul nostru 
față cu interesele sale de cultură 
națională, nu se va îndoi un mo
ment, că disproporțiunea acăsta îșl 
are căușele sale esclusiv în condu
cătorii săi, cari au întrelăsat de-a 
pune pe popor în atingere cu Aso
ciațiunea, pentru care și cel mai să
rac țăran ai noștri este în tot-deuna 
gata a-șl da dinarul său, numai să 
scie când să-l dea, cui să-l dea și 
pentru ce scop să-l dea.

Chiar și numai din aceste con
statări reese imperiosa necesitate a 
agenturilor prin comune, a căror 
înființare le este impusă comitetelor 
despărțămintelor Asociațiunei. Ces- 
tiunea este mult mai importantă și 
mai seribsă, decât ca să mai putem 
trece cu vederea indiferentismul ma
nifestat în privința acăsta.

Dorim să vedem o acțiune demnă 
și seribsă, căci de vom continua cu 
nepăsarea, alții vor ocupa terenul, 
ba în parte Pau ocupat și pănă acum. 
Comitetele despărțămintelor să-și 
aducă aminte, că au o grea răs
pundere și nu se vor plăti cu îm
plinirea simplă a formalităților, căci 
causa cea mare, ce li-s’a încre
dințat, așteptă dela ele luptă sin
ceră și devotată, aștăptă o activitate 
rodnică și stăruitbre.

Românii și conferența interparla
mentară.

ErI am semnalat pe scurt, că după 
cum este informat „Magyarorszâg* comi- 
siunea Conferenței interparlamentare, în
sărcinată ou pregătirea luorărilor, a primit 
propunerea grupului român, ca la Congresul, 
ce se va ține în 12 August, să se pună la 
ordinea cailei cestiunea naționalităților.

Completăm a^î soirea acâsta îmbuou- 
rătore pentru noi Românii, prin următdrele 
informațiunl, ce i-se dau numitei foi ungu- 
rescl și în urma cărora totă pressa ma
ghiară țipă ca din gura șarpelui.

„Valahii au inscenat acum un nou 
asalt — Zice „Magyarorszâg“ — și doresc 
a-se desbate în Bruxella, înaintea tuturor 
membrilor parlamentari din Europa, grava- 
minele lor contra Maghiarilor. Ei au făcut 
încordări uriașe, ca să câștiga pentru pla
nul lor comisiunea pregătitore, care constă 
mai ales din Elvețieni; acâsta li-a și succes, 
deore-ce nici membrii germani, nici fraucesl, 
nici englesl ai comisiunei, nu au fost pre- 
senți în Berna. De față erau numai mem
brii italieni, români și elvețieni, față cu cari 
in zadar Pâzmândy Denes a pretins omite
rea așa numitei „cestiunl polyethnice“. 
Comisiunea a hotărît pentru cesliunea de 
naționalitate, motivând, că și așa ordinea 
de stabilită, este numai provisoriă, în- 
irucât Congresul stabilesce sui protestați 
definitiv ordinea de Zi.

„Românii așa-deră au învins.1 — es-

FOILETONUL „HAZ. ȚRANA“

Din Hotre-Dame pănă pe pămentul 
Zulu.

(Amintiri din vieța prințului Louis Napoleon.)

Eminentul scriitor franoes Verly Al
beit, lucrâză tocmai acum la istoria impe
riului al doilea. Un fragment forte intere
sant din acestă scriere a publicat Zilele tre
cute foia parisiauă „RevueBleu*. Fragmen
tul acesta cuprinde mai multe episode in
teresante din vi ița prințului Lulu Napo
leon, fiul împăratului Napoleon III și a 
Eugeniei.

Și fiind-că tocmai în Iunie 1879 prin
țul a fost rănit, ca oficer engles în lupta 
cu Zulukaferii, e interesant a ouubsoe câteva 
din aceste episode.

*
In 16 Martie 1856 t6te clopotele din 

Paris sunau de bucuriă, se audiau salve de 
tunuri și pe vârful Tuilleriilor fâlfăia vesel 
tricolorul francos.

Părechei împărătesei i-se născu un fiu, 
moștenitorul tronului frances.

Parisul sărbătorea în acâstă ZL grația 
domnitorilor nu-șl uită nici de săraci, și su

me uriașe s’au împărțit între bătrâni, vă
duve și orfani.

Peste 4(?ce Z^6 împărătesa Eugenia, 
deși puțin cam palidă, însă forte fericită 
primi omagiile curții. Ea, îmbrăcată într’o 
rochiă albăstră de mătase împodobită cu 
dantele veritabile de Bruxella, ocupă loc 
pe un otoman, lângă ea era aședat într’un 
lâgăn,ornat cu vulturul frances, micul prin
cipe împărătesc, un băețel frumos, cu față 
rumenă, care abia rar îșl deschidea ochii 
albaștri umbriți de nisce gene lungi și 
blonde.

Părechia împărătâscă plutia în fericire, 
Parisul se bucura....  Cine ar fi putut pre
simți atunci catastrofele grozave ascunse 
de vălul binefăcător al viitorului!

Fiul lui Napoleon III a fost botezat 
în biserica Notre-Dame din Paris, la 14 
Iunie 1856. Pe lângă nume nu i-au dat 
nici un titlu deosebit; el era numit de obi- 
oeiu „prințul împărătesc*, er în armată ’i 
Ziceau numai „micul prinț*.

De aid înainte, sub totă durata im
periul n «1 se sărba tot-dâuna în
Tuilleri multă pompă, Z’ua nascerei moș
tenitorului de tron, și în fiă-care an acesta 
era diua cea mai fericită a părinților.

In 1862 prințul împărătesc era de 7 
ani; atunci el fu dat din manile bonelor 
într’a crescătorului. Damele, cari înoungiu- 
rau pe moștenitor era Bracion, nevasta ami
ralului Bruest și dâmna Bigot, care în de
cursul timpului, pier4endu-șl unicul fiu, 
acâsta a intristat’o așa de mult, înoât fu 
silită să părăsâscă curtea.

Cel dintâiu profesor al prințului a 
fost Manuier, renumitul învățat și profesor 
dela liceul Henrio IV din Paris, și de care 
băiatul se alipia forte tare. De-altfel el era 
fârte bun și fârte blând cu toți cei oe-1 în- 
cungiurau.

*
In 1862 s’a arangeat în Tuilleri 

un mare bal de băețl și copile în onorea 
dilei nascerei moștenitorului de tron Lulu 
— căci așa îl numiau confidențial. — Două 
sale împodobite cu flori erau reservate pen
tru băețl; în a treia s’a făout un buffet, 
unde aoestia erau serviți mereu cu dulce
țuri, portocale și fructe.

Petrecerea fu caracteristică, și la pom- 
pâsa ojină moștenitorul de tron presidâîm
brăcat ca Pierro. La drâpta avea pe d-șora 
Waleska, la stânga pe prințesa Metternich, 

fiica principelui Richard Meternich și a so
ției sale, născută contesa Alesandru Paula.

După ojină se continua dansul, și la 
cuadrille lua parte însăși împărătâsa, ju
când nu odată chiar vi-sa-vis cu fiul ei.

Fiind-că timpul era tocmai înainte de 
Pasol, sub durata cotilionului erau purtate 
printre dausatorl ouă roșii, care de care 
mai frumose, făcute din mătase și catifea, 
și arangiate în coșuri mari; fie-care âspe 
putea să-și ia, putea să-și ducă acasă din 
ele, ca amintire. Intre ouă erau și de ace
lea, pe cari se aflau gravate portretele îm
păratului, împărătesei, Bău a moștenitorului 
de tron; se înțelege, că acestea erau oele 
mai căutate.

La 6 ore se înserase binișor, când 
împărătesa a dat semn, oa „publicul“ să se 
împrăscie, și petrecerea s’a sfîrșit.

*
Iu 16 Martie 1870 era deja începutul 

sfîrșitului.
Orisonul imperiului începu să se în

tunece forte tare.
Emil Olivier nu era privit ou ochi 

buni; sub el se sdruncinâ forte și eticheta, și 
el a fost, care în Zilele mari de primire în 
Tuilleri a introdus obiceiul, că păte cineva 
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clamă cu multă durere „Magyarorsrâg“ — 
Nici o îndoială însă, că Congresul din 
Bruxella va hotărî din potrivă (??), mai ales 
dâcă membri grupului maghiar se vor su- 
fulca puțin și se vor presenta în număr 
mai mare în capitala belgiană

„Membri Ligei din BucurescI cutreeră 
acum întrâgă Europa și iniormâză în par
ticular pe membri Congresului de ou bun 
timp. Pressa cotidiană din străinătate, scrie
rile periodice străine varsă din abundanță 
plângerile valahe. Ei s’aruncă asupra nostră 
acum de curând în „Levant Heralda din 
Constantinopol. Nu este o singură țâră de 
unde să nu ațițe focul mistuitor. Intr’a- 
devăr e un zel acesta vrednic de-o causă 
mai bună, dâr în contra oăruia și noi Ma
ghiarii trebue să ne luptăm ou mijloce mai 
energice și cu stăruință mai potențată“.

Atât este, oe scie să grămădâscă peste 
olaltă „Magyarorszâg“ și după el tâte 
sfîrlezele maghiare, ațițând pe „parlamen- 
tarianii“ unguri contra cestiunei naționali
tăților și în deosebi oontra oestiunei ro
mâne.

Rescolă din Macedonia.
După soirile telegrafice, ce so

sesc din Sofia, nu mai pdte fi tras 
la îndoială, că în Macedonia a is- 
bucnit o adevărată rescolă. Etă 
soirile mai nouă referitore la acesta:

Sofia, 24 Iunie,
Intre răsculațl și trupele turcesel lup

tele sunt oontinue, Răscola s’a estins pe 
teritorul dintre linia ferată Uskub-Salcniki 
și granița bulgară, adecă în vilajetul Uskiib. 
Arnăuții din Pristina au trimis bașibozucl 
pe câmpul de luptă, cari au asaltat satele. 
Poporațiunea, formând cete, s’a retras în
tre munți, unde răsboesce mereu cu mi
liția tnrcâscă și cu bașibozucii. Una dintre 
aceste cete stă de 5 cțile in luptă continuă 
cu Turcii lângă satul German, fără ca 
aceștia s’o potă respinge. In Egri-Palanca 
au fost transportați mulțime de Turol ră
niți. Se spune, că pe stradele din Palanca și 
Presovo se portă in triumf capete de omeni 
in suliți. Câta resculaților, care șl-a luat 
posițiă în cercul Kiciovo, constă din mai 
multe sute de omeni și bine e provădută cu 
arme. Comitetul macedonen ține o conferență 
în oare se va consulta cu toți conducătorii 
partidelor bulgare, că în ce direcțiă să ia 
posițiă pe viitor. Guvernul îșl dă silință se 
împace pe răsoulați, și se speră, oă prin 
garantarea reformelor pretinse, ei se vor 
mai liniști.

Sofia, 24 Iunie.
„Pravou (organul comitetului maoedo- 

nân) publică mereu telegrame despre lupta, 
oe s’a întâmplat într’o câtă de răsculațl și 
ostași turci în cercul Palanca. Așa, se cjice, 
că lupta avisată alaltaerl a ținut 5 cjile în

tregi. Vineri o bandă din 45 membri a 
avut o ciocnire lângă Kratovo cu oștile 
turcesol și cu bașibozucii. Turcii au împre
surat pe răsoulați, cari numai cu iataga
nele și-au putut sparge drum.

Sofia, 24 Iunie.
Soirile venite din Kustendsi au făcut 

pretutindeni o adâncă impresiune. Publicul 
aștâptă cu mare încordare soirile mai nouă. 
Domnesce părerea generală, că aici este 
vorba de-o rescolă bine pregătită, care, ce-i 
drept se restrînge la un teritoriu mic, dâr 
care pâte servi ca punot de mânecare la 
răscularea întregei Macedonii. După soirile 
de pănă acum lupta între răsoulați și oștile 
turcesel a decurs în ținutul Germani în 
apropiere de claustrul Karpinsk. O câtă a 
răsculaților a fost respinsă după lupte sân- 
gerose de 2 cjile. Ei au pierdut 3 morțl, 1 
rănit, 4 prisonierl; Turcii 6 morțl și 16 
răniți. O altă câtă a răsculaților împărțin- 
du-se în două aripe în strîmtorea dela Ko- 
ciansko, a măcelărit total o companiă tur căscă. 
Răsculații au aprins satul lstibanja, care a 
fost prefăcut în cenușă. Intre poporațiunea 
turcâscă domnesce panică nespus de mare.

Sofia, 24 Iunie.
Intre poporațiunea bulgară s’a răs

pândit următorea proclamațiune:
„Bulgari și Macedoneni! Frații noștri 

din Turcia nu mai pot purta jugul turoesc; 
ei s’au răsculat cu arma în mână, ca să 
se lupte pentru drepturile de om. Implo
rând ei ne întind mâna, căutând ajutor la 
noi, frații lor, sprijin material și fisic. Ar 
fi o rușine și batjocură, dâcă am sta indi
ferenți față de sortea lor tristă și nu i-am 
sprijini în luptele lor grele și grozave. Să 
arătăm lumei întregi, că ne iubim patria 
și că suntem gata a muri pentru libertate. 
Înainte!“,

Gestiune morală.
Din parlamentul italian

Din Roma se telegrafiază cu data de 
24 Iunie, că la sfîrșitul șed’nței, s’a petre- 
out următorea scenă rară în parlamente :

Bovio (radical): Cer cuvânt.
Președ.: Pentru-ce?
Bovio: Vrâu să sciu, decă în acâstă 

cameră suut jăfuitorl, sâu calumniatorl ?
Voci singuratice: Ori acusatorl sâu 

acusați ?
Bovio: Nu, amândoi sunt acusați, și 

consciința îmi spune, că salutea țării cere, 
ca la întrebarea mea să primesc răspuns 
hotărît.

Cavalotti: Cer ouvent.
Președ.: Nu-țl permit să vorbescl.
Cavalotii: Bovio a reflectat la mine.
Președ. : Bovio nu ț’a amintit nu

mele.
Cavalotti: Mă rog, dor nu trăim în 

lună, și scie ori și care, că Bovio a înțeles 
pe Crispi și pe mine.

Bovio: Da, pe D-vostre.
Cavalotii: Ei, atunci am drept de-a 

vorbi.
Președ.: D-ta n’ai drept să vorbescl; 

dă ordine de di.
Cavalotti vorbesce mai departe și se 

nasce un sgomot grozav; președintele îl 
întrerupe mereu, dâr când vede, că n’a- 
junge la nimic, desperat suspendă ședința. 
După redeschidere

Bovio se pronunță asupra aouselor lui 
Cavalotti aduse contra lui Crispi, și întrâbă, 
că ce intenționâză a face acești doi, de- 
ore-ce trebue să se pună capăt odată aces
tei afaceri. întrâbă camera, decă voesce să 
aducă în acâstă direcțiă un oonclus.

Președ,. declară, că decă se va așterne 
în causa acâsta un proiect de resoluțiune, 
atunci, corespundător regulamentului ca
merei, se va desbate ; dâcă însă nu, atunci nu 
mai dă cuvânt lui' Bovio.

Cavalotti: Vrâu să spun numai câteva 
cuvinte și aștept, ca camera să mă asculte 
liniștit. (Mișcare). Dorința acesta e echita
bilă. In aoâstă oră seriosă doi bărbați, 
Crispi și eu, așteptăm cu drept, ca camera 
să ne urmărescă cu atențiune consciențiosă. 
(Mare sgomot). Amicul meu Bovio are drep
tate ; nici un parlament al lumei culte n’ar 
suferi, ca o cestiune morală, care ne apasă 
greu piepturile, să rămână măcar un mo
ment neresolvată. De 22 ani stau în ser
viciul poporului. Sunt gata a primi dilema 
lui Bovio: jăfuitorl, ori calumniatorl, și aș
tept cucunoscință liniștită judecata camerei 
și a națiunei, fiind-că nici un păcat nu-mi 
apasă sufletul. Mă pun la disposiția camerei 
și sunt gata a da, în orl-ce formă s’ar dori, 
dovadă, că ceea-ce am dis despre Crispi, e 
mai pe sus de tote adevărat, și repet pe 
cuvântul meu de bărbat și deputat în acest 
loc, că dela început pănă la sfîrșit e adevă
rat tot din cuvent în cuvent. (Contraziceri 
sgomotâse pe băncile majorității). Sciu 
bine, ce-i drept, că D-vostiă de mult sun
teți lipsiți de orl-ce simț de rușine (ară
tând spre guvernamentali. Sgomot uriaș în 
care se înâcă cuvintele oratorului).

Președintele îșl pune pălăria pe cap și 
declară, că nu și-o ia, pănă când Cavalotti 
stărue pe lângă intenția de-a vorbi. După 
o scurtă pausă ședința se redeschide.

Crispi, ministru președinte, faoe ur
mătorea declarația: Resping necondiționat ces- 
tiunea referitore la onor ea mea.

Bovio: Am pus cestiunea numai pen- 
tru-ca să ridic camera într’o atmosferă mai 
curată; lucru destul de trist, că mulțl nu 
vrâu să mă înțelâgă.

Președintele închide șădința.
Cavalotti (arătând spre Crispi, care se 

depărtâză): Vedeți-l cum fuge, fuge, fuge.
Stânga estremă face mari ovațiunl lui 

Cavalotti.

scimiE OSLO,u
— 14 (26) Iunie.

Condamnat pentru „lesă-maj estate®. 
Luni s’a pertraotat la tribunalul din Buda
pesta procesul de „lesă-majestateu al preo
tului român din Var (comitatul Caraș-Se- 
verin) Nicolae Bistrean, acusat fiind, că la 
18 August nou la Zlua nascerei monar- 
chului nostru, nu s’a rugat pentru iertarea 
păcatelor și sănătatea Majestății Sale, ci 
pentru eliberarea întemnitaților noștri Rațiu 
și Lucaciu. Denunciantul a fost învățătorul 
român de acolo loan Bâlint, despre oare 
forte potrivit Zi°e „Magyarorszâg“, oă nu
mai prin cișmele, ce le pbrtă, se deosebesce 
de ceialalțl martori agravatorl — țărani. 
Denunoiantul a Zis, că după celebrarea li
turgici a interpelat pe preotul Bistreau, că 
pentru-ce nu s’a rugat și pentru împăra
tul, la ce preotul să fi răspuns, că: „Pentru 
Majestatea Sa nu merită să ne rugăm, fiind 
că dânsul este prioina tuturor nenorocirilor 
nostre. Densul ne-a vândut pe noi păgâ
nilor de unguri. In locul lui mai bine m’am 
rugat pentru martirii națiunei române, cari 
se luptă, pentru ca să ne scotă din ghiarele 
păgânilor de Ungurlu. Acusa a susținut’o 
procurorul Barâth Zoltân, la propunerea 
căruia tribunalul a adus verdictul, prin oare 
preotul Nioolau Bistreau este condamnat 
la 8 luni închisore și la trei ani perdere 
de oficin. Apărătorul Ioan Cimponeriu a 
apelat sentința.

Rectificare. La informația „Afacerea 
maturisanților din Blașiuu, publicată în nu
mărul de ieri al foiei nostre, s’au străcurat 
două erori de tipar, pe cari le reotificăm; 
anume: în loc de „12 1. c.u să se cetâscă 
22 1. c. și în loc de „corpul profesoral din 
Clușiu“ să se cetâscă „Corpul profesoral 
din Blașiu“.

—o —
Despărțementul Săliste al „Asooia- 

țiunei transilvane“, care după patru ani 
de trăgănare păcătosă s’a constituit abia 
în anul trecut, și-a ținut, după cum seim, 
prima adunare generală în Zilele trecute. 
Cu acâstă ocasiune, cum spune „Telegraful 
Român“, s’au adunat aprope 400 fi. Direc
torul despărțământului, d-1 Dr. Liviu de 
Lemeni, a ținut o vorbire de deschidere 
forte frumosă și înouragiatore.

— o—
Candidați la postul de inspectori ma- 

tricularî, după cum spune „Pești Hirlap“, 
sunt colosal de mulțl. Pentru 23 de pos
turi, câte s’au dat în ooncurs, s’au insinuat 
pănă acum de dece ori atâția candidați, și se 
prevede, că pănă la espirarea terminului 
de concurs vor mai petiționa cel puțin încă 
odată atâția. Cei mai mulțl dintre concurențl 
sunt funoționarl administrativi. Se află în
tre ei vice-spanl, mai mulțl notari comita- 
tensl, fisolgăbirăi etc. Intre concurențl se

Bă între în palat in loc de pantaloni sourțl 
pănă la genunchi, cu pantaloni lungi.

Femeile se bucurară și ele, și cu cât 
îmbrăcămintea era mai negligeată, cu atât 
spiritul în salonele împărătesei era mai de
primat.

Anul 1870, începând din 1 Ianuarie 
și pănă în 16 Martie, a fost atât de bogat 
în evenimente estra-ordinare, încât tot- 
dâuna era obiect de vorbit și disoutat. De 
pildă : ministeriul din 2 Ianuarie; casul- 
Troppmann; depărtarea baronului Haus
mann ; tragedia lui Victor Noir, pe oare 
prințul Petru Bonaparte l’a pușcat în duel; 
apoi un alt duel sângeros; polemia Roche
fort; apoi cașul ne mai pomenit, când în 
Conservatoriu și în presența împărătesei 
Eugenia, a fost fluerat corul peregrinilor 
din Tannhauser.

Poporul și moravurile începură a dege
nera tot mai mult — și se puteau audi 
glasuri, cum pănă atunci nicl-odată nu s’au 
audit sub imperiu.

piua de 16 Martie 1870 însă a fost 
sărbătorită ârășl în modul obiolnuit, și pri- 
legiul aoesta a făcut să se adune în capela 
din Tuilleri întrâgă curtea. Impărătâsa su- 
rîdea, ca în Zilele ei bune și frumose, și 
provoca pe domnii și damele de față, să-și 

aducă oopiil la serata obicinuită, oăcl „e 
lucru firesc, ca Ziua nascerei lui Lulu, să 
fiă și pentru copiii aparținători curții, Zi 
de bucuriău — observa grațios Eugenia, 
oare era încă tot frumâsă.

Prințul împărătesc era atunci de 11 ani.
In sâra aoâsta curtea desvoltâ o pompă 

estra-ordinară. S’a dat și o representație — 
și scie DumneZeu, dâr cu tote acestea șa
lele Tuilleriilor, aveau cu totul altă oolâre, 
decât în 1862. Totul avea o aparență așa 
de civilă. Niol urmă de adâncul respect de 
odiniâră față de părechia imperială; ds- 
peții veniau, eșiau, conversa cu glas înalt 
fiă-care, și întrâgă petrecerea sămăna mai 
mult o’un bal publio, decât c’o serată îm- 
păratâsoă.

Insu-șl împăratul se posomoria adese
ori, și norii de pe fruntea lui nu se îm- 
prăsciau, decât atunci, când vorbia cu 
fiul său.

Rar se mai putea afla o iubire, care 
să lege ast-fel pe tată de fiu, er încrederea 
era admirabilă între ei. Aoeste două ființe 
n’au avut nici odată secrete, niol un gând 
ascuns unul față de altul.

După representațiă a urinat dans, dâr 
și acesta decurse cam fără voiă și re- 
servat.

In pausă împăratul merse odată de-a 
lungul salei și se opri înaintea unui grup 
de tineri dela 11—16 ani.

— Oe tinerime frumosă, Z1S® el, păs- 
cându-șl ochii blânZi pe băeții ou pri
viri vii.

— Tinerimea acâsta cresce pe sâma 
prințului împărătesc, răspuns camerierul 
Mariani.

— Cine soie; Z'se împăratul șoptind, 
apoi oftă adânc și ou pași obosiți merse 
mai departe.

Prorocia lui Napoleon III s’a împlinit, 
oăcl în Tuillerii nu s’a mai sărbat Ziua de 
16 Martie.

In 1871 Ziua acâsta a răsărit în esiliu 
pentru prințul împărătesc.

*

Peste patru ani, în 16 Martie 1874, o 
mare sărbare era în Chislehurst.

Mai mult de 8,000 de FrancesI din 
tote clasele poporațiunei s’au adunat în 
Campdehouse, aducând felicitarea națiunei 
prințului împărătesc, și dând espresiune spe
ranței lor, că-1 vor revedâ oât mai curând, 
oa Napoleon IV.

Și ’ntr’ade\6r, tote erau atunci pre
gătite în Francia pentru restaurarea tro

nului francos, și bărbații conducători ai Re
publicai încă erau convinși despre apro
piatul ei sfîrșit.

Insă alt-fel a fost scris în cartea sorții, 
cu tâte că nici odată un pretendent de 
tron, n’a avut atâtea șanse de a ajunge 
la tron oa prințul împărătesc Lulu.

Despre evenimentele ulteriore, nu mai 
vorbim aici.

Tînărul prinț, ca oficer angles, a mers 
în răsboiul din Zulu și a ajuns la sfîrșitul 
glorios al Calvariei.

Inima lui tînără, care era bună, no
bilă și ouragiâsă, a fost lovită de lăncile 
sălbaticilor, și și-a dat sufletul pe solul fier
binte acela, care s’a născut în purpură îm- 
părătescă pentru un viitor plin de speranțe 
frumose.

Er oficerii englesl, acești PilațI mo
derni, chiar și acolo sub cerul înflăcărat 
al Africei și-au spălat mânile de-asupra ca
davrului sângerător, pe cum odinidră și 
le-au spălat pe St. Elena, în casa liniștită 
din Longwood, unde suspinul din urmă al 
marelui împărat se amesteca în murmurul 
tânguitor și protestător al mărei.

T. H. P. 
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află chiar și un deputat dietal. — Etă fllă- 
mâncfii, cari au să profite de introducerea 
reformelor biserioescl! Pentru aceștia s’au 
luat matriculele din mânile preoțimei, cre- 
ându-li-se posturi grase de pe spinarea po
porului.

— o —
Internat unguresc în Odorheiu. Ge

nerosul ministru unguresc de culte și in
strucțiune publică, mulțumită nesfirșitelor 
jertfe storse cu puterea de pe spinarea 
contribuabililor, a binevoit a face o nouă 
surprindere aleșilor săi Săcui, dăruindu-i 
cu un frumos internat, ce stă în legătură 
cu scola reală inferibră din Odorheiu! să- 
•cuesc. Dela toarnă începând vor fi primiți 
în acest internat 65 de studențl, dintre 
cari 40 vor ave să plătbscă la an câte 150 
fi., 10 câte 120, 10 câte 100, br 5 câte 75 fl. 
Ce ușor le est>e Maghiarilor de a-șl ridioa 
institute filantropioe și culturale, oând ei 
.singuri sunt stăpâni pe budgetul țărei!...

—o —
Monarchul și Herold. După prâncjul 

delegațional, ce s’a dat alaltăieri în Viena, 
făcendu-se Cercle, Majestatea Sa a agrăit 
pe mai mulțl delegați. Intre cei dintâiu a 
•fost delegatul Ceh-tînăr Herold. Monarchul 
i-a dis: „Mă bucur nespus de mult, că de 
rândul acesta d-ta ai vorbit mai moderate 
— „Tot-dbuna mă silesc a-ml esprima con
vingerea, Maj estate11. — „D-ta și în ces- 
tiunea Bosniei te-ai pus pe un punct de 
’Vedere fbrte obiectiv11 continua monarchnl. 
—„Tot deuna acesta a fost intenția ndstră, 
Maj estate11.

-o —
Soldați eseeutați. Tribunalul militar 

din Rzsev (Galiția) a adus dilele acestea 
sentință de morte prin glonț oontra a 13 
husari dela regimentul br. Wurtemberg din 
■Galiția, pentru-că au comis omor. Ei apar
țineau plutonului staționat în comuna Brod- 
Jtoveș, și sunt toți Unguri. Crima pentru- 
care au fost osândiți la morte a constat 
din omor înfiorător săvârșit asupra sergen
tului lor cu numele Dioszegi, care era cam 
strict cu soldații. „Gazeta Narodaîve* din 
Lemberg spune, că cei eseeutați au fost 
trași prin sorții, și că afară de ei alțl 13 
au fost osândiți la muncă silnică pe vibță.

— o —
țisristic. D-l Silvestru Moldovan, re

dactorul și proprietarul revistei literare și 
beletristice „Rândunica1,1, face cunoscut pu
blicului în Nr. din urmă (16) al fbiei, că 
strămutându-se cu locuința din Sibiiu la 
Alba Julia, se vede silit deocamdată a sista 
apariția foi ei.

—o—
Petrecerea din Bethlean, în comita

tul S.-Dobâca, anunțată în nr. de Luni, se 
va da în efiua de St.-Petru 11 Iulie st. n., 
br nu stilul .vechiu, cum din erore s’a 

ianunțat.
— o—

Cât au costat serbările dela Kiel. 
Acum după-ce s’a sfîrșit cu marile și pom- 
posele serbări ale deschiderii canalulului 
nord-ostic, Nemții din Hamburg au făout 
o interesantă statistioă de cheltuelile, ce 
s’au făcut cu banchetele și primirile fes
tive. La început se credea, că suma tutu
ror eheltuelilor nu va trece peste 500,000 
maree. La urmă însă s’a constatat, că abia 
sunt de ajuns 3,000,000 maree pentru aco
perirea tuturor speselor. Numai la banche
tul festiv din Hamburg au trebuit 350 
dmenl, cari să facă serviciile. Dintre aceștia 
95 nu s’au ocupat decât cu strîngerea far
furiilor. Lângă locul de mâncare, se afla o 
sală mare, unde se încălcjiau farfuriile mai 
mari și mai mici. Se încăldiau de odată 
,10,000 de farfurii. Lângă bucătăria uriașă, 
.se mai afla o a doua buoătănă, unde se 
,păstrau numai mâncările reci.

—o—
Donmișbre „emancipate11. Dumineca 

trecută au fost prinse pe promenada din 
Clușiu trei domnișbre, despre cari poliția a 
constatat în urmă, că fac parte din socie
tatea celor mai renumițl pungași. Gentilele 
domnișbre s’au obicinuit a face cu ocasiu- 
nea târgurilor câte-o escursiune pănă la 
Clușiu, unde din plăcere furau tot ce le 
venia în mână. Două dintre ele, anume 
Amalia Fâbiân și Hermina Grofosek, sunt 

bine cunoscute și înaintea poliției din Bu
dapesta, de pe a căreia teritoriu au fost 
espulsate pentru tot deuna, după ce mai 
întâiu fuseseră închise și fotografate. A treia 
domnișbră, Teresia Preus, e încă începă- 
tore în arta pungășiei, dbr promite și ea a 
ajunge departe pe terenul emancipărei fe
meilor.

Esamene în Brasov.J
ErI după amedl s’a ținut în sala oea 

mare a gimnasiului din loc esamenul cu 
elevele din Internatul Reuninnei femeilor 
române din Brașov.

Esamenul a fost condus de părintele 
protopop V. Voina, asistând întreg comi
tetul Reuniunei, în frunte cu d-na presi- 
dentă Agnes Dușoiu și alt numeros publio.

Elevele, cari au fost esaminate din 
tote obiectele de învățământ, prin ținuta 
lor sigură și răspunsurile lor clare și pre
cise, au făcut oea mai bună impresiune; 
declamările, cari au urmat la fine, încă au 
fost deplin succese.

Preste tot, am primit convingerea, 
că acbstă șoolă se află sub o seribsă con
ducere. Zelosa invățătore, d-ra Maria Bog
dan, pote privi cu mulțămire la rodul ac
tivității sale de un an; d-sa a și fost viu 
felicitată din partea celor presențl.

*
Tot erl s’a terminat seria esamenelor 

din institutul de fete „Vantier“ din loo, 
prin o frumbsă producțiune literară-musi- 
cală, ce s’a dat erl sâra.

Esamenele, ca și producțiunea, cu 
care s’au încheiat, au probat și de astă- 
dată, cât de bine se pricepe d-ra Vautier 
în conducerea institutului său și cât zel 
desvoltă pentru a-1 ține la nivelul dorit.

E în deosebi a-se accentua sporul, ce 
l’au făcut elevele în limba francesă, ro
mână și germană. Sunt multe eleve din 
Bulgaria, cari dela înoeputul anului și pănă 
acum și-au însușit în mod admirabil aceste 
trei limbi.

Limba română s’a propus în 4 bre 
pe săptămână de un profesor dela gim- 
nasiul nostru.

In producțiunea de erl sără s’au cân
tat mai multe piese la pian și în cor, s’au 
declamat poesii și s’a dat o operetă în 
limba germană.

D-ra Irina Caniili a declamat o poesiă 
francesă de Dumas și Maria Marculescu una 
românescă: Hodja Murad-Pașa, de Vasile 
Alexandri. Succesul întregii producțiunl a 
fost forte bun. La sfârșit publioul a chiă- 
mat de 2 ori pe d-ra Vautier.

Incunosciițare.
Din Selagiu, Iunie 1895.

„Reuniunea învățătorilor români Se- 
lageni aduce la cunoscință on. public, că 
adunarea sa generală în anul acesta se va 
ține la 11 Iulie st. n. in Cățălul român, sub 
pola Meseșului, aprope de Zelau și Grasna.

La acbstă adunare, pe lângă p. t. 
membri ai Reuniunei, cu onore sunt in
vitați a lua parte toți onorațiorii și iubi
torii, cu interesare de causa și binele școlei 
române.

Cu adunarea este împreunată și o 
petrecere cu joc, ce se va arangia sera în 
diua adunărei, la care tote familiile de 
orl-ce clasă a scumpei nbstre inteligințe 
ron âne, nu numai din Sălagiu, der și din 
alte părți, cu onore se invită a lua parte.

Petrecerea cu joc, ca și în anii tre- 
cuțl, va fi arangiată de cătră corpul di- 
daotic și tinerii români din Sălagiu, er 
pentru banchet, cină și orl-ce provedere a 
ospeților, este îngrijit prin un comitet.

Cele mai aprbpe stațiuni ale căilor 
ferate sunt: Ciucea, Zelaul și Șimleul, tote 
în depărtare de 2 bre de locul adunărei.

Din încredințarea comitetului:
Vasilie Oltean, Alexia Fedorca,

aotuar — ref. reun. not. al II al reun.

Din Bucovina.
„Er năimitul fuee și n’are griiă 
de oi". Ion 10,13.

E al doilea an acuma, de când preo- 
țimea din Bucovina se întrebă, ce-a fi cu 

lefile. Păn’acuma se seie numai, că petițiu- 
nea ou signatura cea mare, s’a întors să 
umble calea mânzului. A ajuns, ca înaltul 
Consistor să-și dea părerea, dbcă merită 
preoțimea să 'i-se ridice salarul, seu ea o 
făcu. acbsta numai din sburdălnicie, cum 
s’a pronunțat un domn de cei mari.

Se vorbesce mult, care din care mai 
cu cap —și acbsta să nu oredețl, că din prea 
multă înțelepoiune, ci, precum se cjice, nu
mai din domna frică, oa nu oum-va preo
țimea, dotată așa cum se cuvine, să îndrăs- 
nbscă a vorbi și ea un cuvânt, când ar 
trebui să vorbescă. Tot iobagi să fiă preo
ții, să nu întrebe pe nimenea, de ce face 
ceea ce nu se cuvine să facă. Așa a fost 
din veciă, și aouma, oând preoțimea s’a mai 
deșteptat, îșl bagă și ea nasul „unde nu-i 
fierbe ăla*, cum <jic cei mari. Cea mai bună 
ooasiune de a-le pune scăiuși în gură este, 
de-a trăgănâ de a-șl da părerea și încă în- 
tr’un mod favoritor.

Alții mai cji0? c& acbstă cestiune nu 
se pote resolva, pănă ce nu va fi denumit 
archiepiscopul. Aștbptă, mânzule; nu pieri 
pănă ce nu va fi brbă verde! Bună con
solare! Se pare însă, că aceste sunt numai 
pretexte, ca să nu se cunoscă adevărata 
stare a lucrului, care-i învălită sub un văl 
des și negru, ca nu fiă-care să potă pă
trunde. Der la noi în țâră, toomai aceea, 
ce se faoe mai cu taină, se răspândesce mai 
curând, cu tbte-că nu se publică prin ga
zetele nostre de-aicl, cari ar trebui să ție 
cu biata preoțime dela țâră, care le hră- 
nesce mai bine, decât cei puțini de prin 
Cernăuți.

Ministeriul, de oe nu se prea grăbesc 
cu resolvarea și darea părerii asupra peti- 
țiunei, de-a se mări lefele preoțimii buco- 
vinene, este a-se căuta în proiectul de nor
mativ pentru ocuparea paroohiilor, care de 
present a ajuns cinstea țiganului. Acest 
normativ este așa aloătuit, că în glasul său 
mut ne dă de priceput, ce vre să (jică- 
Cum s’a publicat, începu a se măhni în- 
trbga preoțime. Drept probă este, că la 
conferința pastorală din decanatul Cernău
ților, un preoțel de abia eșit de pe scau
nele seminarului, voi să se arate mai cu 
cap, — după vorba românbsqă puiul vre să 
fiă mai înțelept, decât cloșca — și îndrăsni 
de-a propune, ca să se mulțămescă autoru
lui. Acbsta o făcu nu atât din convingere, 
că normativul ar fi bun, ci numai din sim
pla causă, ca să se lingușbscă, — așa-i 
moda la noi în țbră. Spirite mici și măr
ginite numai prin lingușiri cred a ajunge 
acolo, unde cele mari, pentru-că sunt prea 
deșchise la vorbă, deși li-se cuvine a fi, nu 
pot ajunge.

Der scițl ce păți acest preoțel? Pri
mise o lecțiă de i-a fi pentru totă vieța. 
Protopopul, adecă N. Vorobcheviol, să-i fi 
spus: „mai bine ți-ai fi mâncat vorba, decât 
ai fi făcut acâstă propunere, și te sfătuesc să 
mai aștepți câți-va ani, pănă ce-i avea trie- 
niul, și-apoi pote te vei mai incuminți*. Etă 
pe deplin caracterisat, ce este normativul, 
și N. VorobchevicI este un protopop forte 
înțelept, scie oe vorbesce. De cum-va n’ar 
fi fost așa, atunci în protopresviteria Cer
năuților sunt destui preoți înțelepți, cari 
i-ar fi replicat protopopului, dbr cu toții 
au aprobat și-au trecut peste normativ, ca 
ceva de rîs.

Când așa a făcut protopresviteria 
Cernăuților, se impune acuma, oa o sacră 
datoriă, oa și celelalte prot.opresviterii din 
țeră să fiă de aceea-șl opiniune, și anume, 
nu din dragoste sbu ură contra autorului, 
oi numai din adevărată dragoste pentru 
adevăr, ca să arate o’au fost vrednice de-a 
pătrunde, cu ochii lor, ce-i asouns în acest 
normativ, învelit așa de bine.

In interesul preoțimii bucovinenei vom 
căuta a descoperi vălul de pe normativ, și 
o fao acesta rugat fiind din mai multe 
părți și de oătră persone mai de încredere, 
de cum sunt aoele, de cari vorbesce au
torul „că persbnele diu încredere n’au să 
facă concurs11.

Să încep — și o fac acesta usân- 
du-mă de ouvintele autorului: „der fiind-oă 
pănă acuma nu s’a publicat, oredern a nu 
greși, decă și din partea nostră adarigem 
eva ia acea lu ;rareu (normativul din ceștie),

— atrăgând bine-voitbrea atențiune a ve
nerabilului Consistoriu asupra proieotului, 
cum ar trebui să fiă:

1. Preoțimea nu pricepe, de ce tot 
porunol peste porunci, dbr nimenea nu vrb 
să lucre din cei mari pentru ameliorarea 
stării preoțesol. Ni-se impun datorii, dbr 
niol de cum drepturi. Ar trebui să fiă 
cine-va la sat și să vadă, că pentru a lucra 
pentru binele poporului, nu-i de ajuns a fi 
doctor în s-ta teologiă, a avb amândouă 
esamenele cu escehnță, a fi dobă de carte,
— ci se cere, ca respectivii păstori de su
flete să aibă inimă pentru popor.

Pănă acum am ajuns de-a avea doc
tori în s-ta teologiă, dbr oine ni-ar spuue, 
câtă ispravă au făout? Care din ei au lu- 
orat contra patimei beției, seu care a dat o 
carte de valore teologioă ?

Tăcere și er tăcere !
Care-i causa apoi, că după proiect 

doctorii în teologiă sunt dispensați de esa
menul de concurs ?

(Va urma).

SCIR1 ULTIME.
Homorod-Szt.Mărton, 25 Iunie. 

Preoții reformați secui au avut alal
tăieri o conferență aici, în care au 
luat hotărîrea sS ceră dela stat a 
li-se rebonifica pierderile materiale, 
ce le vor ave prin introducerea ma
tricialelor civile.

Viena, 25 Iunie. Deputatul ceh- 
tiner Kaisl, a declarat acjl în par
lament, în numele partidei Cehilor- 
tinerl, că deore-ce nimic nu s’a 
schimbat în sistemul centralistic de 
pană acum, partida îșl păstreză ati
tudinea ei oposantă și față cu noul 
guvern, și se alipesce strîns de prin
cipiile ei de pănă acum, prin ur
mare va vota contra provisoriului 
de buget.

Budapesta, 25 Iunie. Din Arad 
i-se scrie lui „Magyarorszâgu, că s’a 
finit cercetarea cu cei doi învățători 
români din Moroda, Petru Costin și 
Ștefan Herțe. Ei s’au purtat forte 
brav în tot decursul cercetării, care 
se va estinde și asupra călugărului 
Mangra, bănuit fiind, că el ar fi „au
torul11 cântecelor „revoluționare11.

DIVERSE.
Pressa francesă. In cjilele acestea a 

apărut Almanachul ordinar al presei fran- 
oese, redactat de Henri Avenel. Din datele 
statistice ouprinse în el estragem următo- 
rele: In anul trecut apăreau la Paris 2387 
foi, în ăst an apar 2401. Intre aceste sunt 
152 (jiare, 724 foi sâptâmânale, 864 reviste 
lunare. Foile politice au soăcjut în Sst an. 
dela 174 Ia 166, așa-der cu 8. Foile umo
ristice asemenea au scăzut cu 4, dela 7 la 
3; cele gastronomice, o specialitate necu
noscută la noi, au scăzut dela 3 la 2. Ast
fel cu încetul Parisul pare a iubi mai pu
țin politica, a deveni mai puțin glumeț și 
mai puțin gurmand.

Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cble, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. sbu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) sbu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei*.

*

In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit1 de Ioan Georgescu. O carte fbrte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. șr 
costă 25 cr. De vânzare la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Alsb-Porumbâk).

ropîietar: Dr» Aurel fifflureșianu.

Redactor responsabil: Gregarîu Sftaîor.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 25 Iunie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.50
Renta de corone ung. 4% . • . 99.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 125.85
Impr. căii. fer. ung. în arg;nt41/2°/0 103.15
Oblig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 123.60 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.30
Bonuri rurale croat e-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedm. 147.—
Renta de hârtie austr.............. 101.—
Renta de argint austr.............. 10125
Renta de aur austr................... 122.75
LosurI din 1860   157.—
Acfii de ale Băncei austro-ungară. 1078.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 491.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 407.26
NapoleondorI.................................. 9.61
Mărci imperiale germane . . . 59.27
London vista....................................121.15
Raris vista.................................. 48.05
Rente de corone austr. 4%. . . 101.25
Note italiene.................................. 46.—

PUBLICATION.
Se aduce spre cunoscință, că în 

urina hotărirei judecătoriei de cerc 
din Brașov Nr. 6459—1895, se vor 
vinde în pădurea orășânescă din Va
lea Timișului numită „Szenes bercz“ 
și anume pe locul aflătoriu lângă 
birtul din Timișul de sus, de unde 
duce drumul la pdlele pădurii „Sze
nes bercz,“ în 6 Iulie 1895, pe calea 
licitațiunii publice 2015*601 metri cu
bici de trunchi de brad, prețui ți în 
3325 fi. 74 cr. pe lângă plătire în 
bani gata, celui ce va da mai mult.

Brașov, 25 Iunie 1895.
August Keiclî, 

1 — 1 fiscal orășânesc.

Cursul pieței Brasov.
Din 26 Iunie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Seria, fono. Albina 5%

129.— Vend, —
10.78 Vend, —

100.25 Vend. 101.25

9.56 Vend. 9.58
9.48 Vend. 9.55
9.57 Vend. 9.60
5.62 Vend. 5.65

59.- Vend. — e —

Un comis
român, din casă bună, care vorbes- 
ce și limba germană și maghiară, 
fost elev într’o băcănie de frunte, 
doresc© a intra în condiția 
într’o casă bună.

InformațiunI la administrația
„Gaz. Transilvaniei.11 1

i

£l

HERCULESFUROO, (UNGARIA)
— Stațiune de Cale ferată, Poștă și Telegraf. ■—

de pucidsă și sare cu temperatură terestrică de 55° C. 
SswegMstaO Seson&slus ia I$amB 
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 escursiunl. — Climă favorabilă. — Situațiu- 

scutită de vânt. — Aer ozonic și liber de praf. — PalaturI 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiu- 
electrică. — Musică propriă. — Orfeu, (Teatru, Vaiiete.) 

dedici roma n i.
Consnltațiuni în tote limbile Europene. "5^

Iu noțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de la 
Orșova cu Năile dunerene. Bilete cu prețuri reduse.

Frecuența în anul 1894: 10,000.
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Magazinul de ghete din Modling
—as ISrașov, strada Porți W. 4S. =—

Are onore a informa pe On. Public, ca este bogat asortat 
cu mărfuri sume și de nou arangiat cu 

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

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

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

haine gata pentru 'oârhați și copii, 
albitos’T băsțilbăteș©lf șa pălăriîj 

cumpărate dintr’o magaziă în desfacere, cari se vend CU orî-ce preț.
Cu profundă stimă:

S iJEBLICH.8-12

O

Giro-Confo 
la, Toaxica, 
Anstro-Ungară.

II

e

Orele de cassă dela 8—1. ©-®@
■ s

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA Be&ȘOV
PÎÎ1116SC6 depuneri spre fructificare JO 1® 4Vo

netto, solvindtî însăși darea de interese;

SCODÎBZa polițe comerciale Cil 5120o',
JCCOfflO. împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CB (j0^ 
dnrinhidn j*x * x x sub cele mal avantagioseUuSLIlluG credite m cont corrent condițium;
(ICCra împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6° oj

Giimwa și vinis uimiși și hârtii îs Wm
indigene și străine, în speciala de cele românescl;

rescumm cdpdiib, esmoIh cupoiib —.i, 
MJffi 
efBciuâză inmT“ taffl si plăți 
Bsecuta io iMisim “«—însărcinări le hancâ 
încMza

✓ S|
Cec-Conto
la, pestă
Nr. 505.s_____ «

r

ciiDoiiB (Iola efecte mâne;
"(iți Pe pieWe ^ia ț^r& ?i l streinătate,

n sub cele mai ief- 
_____________ ____ 1 tine condițiunl;

-p q tiGri** 
magazine și locuri libere de depou, toriuia 

său sirada Citirii IWr. 45, care, situata nemijlocita lângă 
gara drumului de fiera de stata, e legata prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fiera de stata;
■""l 5.

j cietătii de asigurare 
mim

cu celti mai 
urcată prețO. 

f - - - -

• r

pȚiiiriDOPD hi calitatea sa ca representanță principală, a so- nfnptn 
plllllUuuu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lu 

asignrari se violă
a

sub condițiunile favorabile, parti
culare a acestei societăți.

Onorabileloru administrațiuni de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5° 0 ale „Albinei11 
ale eărorA eiipone se s-escuumjjeră semestrulfi fiia-îi niei o 

<Betra$^ere, și cari se află «te vemțare îtt cursul «filei a bursei 
<9iu ISuilapesta, în piese «le 50®, !«»»« și «ie cortine.
CoBiaparencIA cursurile și proelusiilA celorlalte efecte intii- 

sene, se p«»te susținea eu totu «QreptulA, că.

Scrisurile fonciare „Albina" de 5° 0 
suntu s«|i relativu cele m a i ieftine și toto«iată ni a i 
productive «lin efectele cotate Ia bursa «lin USudapesta. 

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipotecelord pe ba^a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.” 45 *

O^ele de ©assă de!a S—I
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sw' Pentru fabricarea reala a mărfurilor garantăm, -w j| o

$ Hotzo,
ÎK oierii,
V fifiudapesta, Vfifil. Uellder-Strasse Nir. IS.
Q Garnituri de treerat,

cu aburi pe stiftur, de
Cj 3, 31/., și 4 puteri de cai. 
fh Mai departe: garni- 
y turi de treerat, cu abur
Â pe șine, de 4, 5, 6, 8, 10 și
V 12 puteri de cai, cu Veia- 
fh tilator dedesubt., cu 
y parate lung'i, pentru 
rj scuturatul paelor și cu

u

o o

$

i 14
0

Ciururi estraordinar de mari, și 

cilind.ru de sortat, Locomobile-compound., 
dela fii. & A fii IE T T 4? SOS, 

neîntrecute, economie de 4O°/0 la materialul de ars.
Wnninî RPHlllIfnFllPT1 pentru cositul bucatelor, cu aparat, pentru 
lilflullll Dl dniilUl liUl j legat snopi, recunoscute de cele mai bune.

. Greble originale amencane,....
v Mașini ite semănat î wâri a 
0

( cu prăjină combinată, pentru unu seu 
j doi cai. — Mai departe

șî orî-ce alte mașini și 
oiaeSte agricole.

W Agenți pentru provincie se angajiază. 4-7 0
Numere singuratice dm Gazeta Transilvaniei 

â 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

cilind.ru

