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încoronarea Țarului.
Astăzi cele șese-spre-fiece sute 

de clopote dela bisericele din vechia 
capitală a împărăției rusescî anunță 
sevîrșirea încoronărei Țarului tuturor 
Rușilor.

Splenddrea și pompa estra-ordi 
nară, ce se desfășură acum în Moscva, 
stă în proporțiă cu puterea cea mare, 
peste care dispune afiî Țarul Nicolae 
AlexandrovicI, care s’a suit pe tron 
înainte cu un an și jumătate.

Este o putere, despre care fiicea 
Țarul răposat, că ocupă a șeptea 
parte o globului pămenten. Kremli
nul va cuprinde astăfil pe trimișii și 
representanții statelor din lumea în- 
trâgă și ai tuturor curților princiare 
din Europa.

Nici-odată nu s’a severșit acestă 
ceremoniă în condițium mai favora
bile pentru marele imperiu al Țari
lor. Rusia în timpul clin urmă, er 
mai ales dela răsboiul franceso-ger- 
man încdce a progresat și s’a întă
rit în mod neașteptat. Marea ini- 
micițiă între cele două națiuni culte 
ale Occidentului a contribuit, ca 
acăstă vastă împărățiă se aibă o in- 
fluință decisivă și asupra constela- 
țiunei politice din Europa și tinerul 
Țar, pe a cărui frunte va străluci 
afli corbna lui Petru cel mare, este 
afiî, am pută fiice, arbitrul păcii și 
al răsboiului în Europa.

Puternicul imperiu din Occident, 
Francia republicană de astăfi', care 
odinioră sta în fruntea concertului 
popbrelor și statelor europene, în 
care votul ei cumpănia mai mult, 
a ajuns să alerge astăfil după alianța 
acelei Rusii, pe care înainte numai 
cu vre-o patru-fieci de ani a combă- 
tufo chiar cu armele.

împăratul Nicolae II. dispune 
așa-deră nu numai asupra armatei 
colosale a Rusiei, care numai în 
timp de pace atinge cifra de un mi
lion de omeni, der în cașul unui 
răsboiu mai pbte conta și la concur
sul puternic al oștirei și al flotei 
franc ese.

împrejurarea acesta îi dă Ța
rului Nicolae Alexandrovicî, care 
abia acuma împlinesce 28 de anî, 
o însemnătate și o vadă cum n’a 
avufo nici unul din predecesorii săi, 
mai ales, dăcă vom mai adauge, că 
el este un puternic stăpânitor și 
peste popbrele asiatice și eserciteză 
o influență hotărîtăre pănă și asu
pra împărăției chineze.

După vechiul obiceiu, Țarul a 
trebuit să postescă mai multe fiile, 
er astăfil nu i-a fost permis se mă
nânce nimic pănă ce s’a spovedit 
și cuminecat înainte de încoronare.

Cronicarii raportăză, că în vre
murile trecute Țarii, cari au usur- 
pat tronul, n’au vrut să țină sămă 
nici de prescrierile de postire cu 
ocasia încoronărei și astfel au că
șunat mare nemulțumire în popor. 
Acâsta nu se așteptă dela Țarul 
Nicolae AlexandrovicI, care s’a ur
cat pe tron în nisce condițiunî mult 
mai liniștite și favorabile, decât ta
tăl său, și care, deși pănă. acuma 
nu s’a pronunțat, nici ca autocrat, 

nici ca reformator, și-a atras în 
mare măsură simpatiile poporațiu- 
nei, ca om cu multă iubire pentru 
progres și pentru dreptate.

Poporul rusesc înalță adî rugă
ciuni la ceruri, ca se-1 învrednicescă 
și pe el de-un regim mai blând, mai 
drept și care se scie prețui mai 
mult aspirațiunile lui de-a progresa 
și de-a deveni mai liber, 6r celelalte 
popbre, ai căror representanțl în- 
cungiură afiî tronul Țarului și al 
Țarinei în Kremlin doresc, ca acest 
puternic împărat se fia un sprijin 
și un scut marei probleme a păcei 
și civilisațiunei lumei.

La ©garârea confe^ențeă.
Este bătător la ochi, că foile 

unguresc!, cari de obiceiu fac mare 
sgomot și nu sciu cum să-și mai 
esprime plăcerea și bucuria, când 
guvernul ia câte-o măsură de res- 
tricțiune arbitrară în contra Româ
nilor, au tăcut tbte față cu decisiu- 
nea, prin care primarul Sibiiului a 
interfiis întrunirea conferenței națio
nale române, și s’au mărginit numai 
a reproduce, parte în estras, parte 
verbal espectorațiunile nesărate ale 
oficiosei corespondențe de Buda
pesta, cari au premers oprirei fap
tice.

E natural, că nu le dă mâna 
„liberalilor11 și „constituționarilor11 
dela pressa ovreo-maghiară să facă 
mult sgomot cu acea flagrantă căl
care a constituționalismului, ce-o în- 
volvă oprirea din Sibiiu. Așa au 
făcut și atunci, când vestitul Hiero- 
nymi a născocit ordonanțele sale cu
noscute în contra partidului nostru 
național.

Caracteristic este pentru stările 
de față din statul acesta, că dintre 
tbte foile maghiare, s’a găsit numai 
una, și încă una ce este în prepus 
de-a fi condusă de-un spirit clerical 
reacționar, — care să cuteze a (fl06 
câte-va cuvinte în contra poruncei 
guverniale și în apărarea principiu
lui libertății constituționale, pe basa 
căreia trebue să fiă libere și națio
nalitățile de-a forma partide poli
tice .

Acestă foiă este organul catolic 
„Magyar Allam*, care scrie despre 
oprirea conferenței convocată de 
Dr. Rațiu următorele:

Autoritatea Sibiiană nu a permis ți
nerea conferenței partidului autonomist 
ardelean, așa numit partid național român. 
Din acdstă oausă conferența s’a amenat. In 
contra oprirei s’a făcut recurs. Motivul re
cursului este hotărîrea principiară a auto
rității administrative din Sibiiu, prin care 
se enunță, că în Ungaria, îu virtutea legi
lor, nu se pot suferi deosebite grupări de 
naționalități, și că nu este ertat a organisa 
un partid în oontra legilor fundamentale. 
Naționalitățile, prin urmare, pe basa aces
tei hotărîrl nu pot forma partid politio.

Decisiunea de oprire a conferenței 
conține o teonă cu totul nouă, căol în rea
litate chiar și Sașii an partide politice și 
înoă două, er însu-șl Banfîy a pactat ou 
una din ele. Și Serbii au partide. Una din 
ele s’a înființat incă pe timpul lui Tisza 

Kalman și a fost ohiar sprijinită de cătră 
acesta, dr așa numitul partid moderat ro
mân a ținut și adunări (Alusiune, credem, 
la oonferența partidei „Viitorului11, ținută 
la Budapesta în Februarie 1884 — Trad.) 
Ba anul trecut guvernul a permis chiar 
ținerea unui congres al naționalităților.

Este, deci, îndreptățit reoursul contra 
oprirei. Ceea-oe afirmă autoritatea Sibiiană, 
că adecă nu este iertat a forma un partid, 
oare să aibă ca țintă sohimbarea unei legi 
fundamentale, acesta e un principiu, oare, 
devenind general, ar aduoe cu sine, ca să 
fiă imposibilă ori-ce fel de organisare de 
partid oposițional, și astfel ar fi paraiisată 
însă-și libertatea coustituționaiă. Vor face 
deol bine oposiționalii noștri (unguri), deoă 
și numai din zel patriotic nu vor lăsa ne
controlată politica de naționalitate a gu
vernului.

Rămâne acuma să vedem și să 
cunbscem recursul, despre care e 
vorba mai sus, și pe care, cum seim, 
l’a înaintat d-1 Dr. Rațiu săptămâna 
trecută primarului din Sibiiu.

CRONICA POLITICA.
— 14 (26) Maiii.

Țiarul „Alkotmdng* primesce din Viena 
soirea, oă guvernul austriao sa înțeles cu 
cel maghiar, să continue pertractările pri
vitor© la pact, numai la tomnă, Guvernele 
voeso adecă s6 renoiescă pactul dualistic 
cu parlamente nouă, de dreoe la tomnă 
vor fi alegeri parlamentare atât în Aus
tria cât și în Ungaria. Numitul fi'ar afirmă 
a scl din isvor sigur, că în Ungaria se 
vor faoe nouăle alegeri în dela
10—30 Octomvre c.

*

Din Moscva se depeșdză, că archidu
cele Eugen, a sosit acolo Vineri pentru de-a 
asista la serbările încoronărei Țarului. 
Sâmbăta, în 23 o., se anunța în mod fes
tiv poporului, că Duminecă în 24 o. va fi 
încoronarea. Anunțiul se făcu de cătră un 
secretar de stat în mijlocul pieței princi
pale din Moscva, între sunetele trimbiților. 
Poporul asoultâ anunțiul cu capul gol și 
intona apoi imnul Țarului. Tot Sâmbătă 
au fost primiți de cătră păreohia imperială 
rusescă in audiență prinoipii străini, amba
sadorii. și plempotentații statelor străine, 
cari au fost trimiși să ia parte la înco
ronare.

*
In Bulgaria sa lățit faima, că guver

nul bulgar deja sa alăturat în mod formal 
la alianța ruso-francesă. Se înțelege că 
faima acesta nu li-e neplăoută Bulgarilor, 
și de aceea este cu atât mai curios faptul, 
că 4iaru^‘fiu^ar „NarodmPrava*, organul 
lui Eadoslawow, scrie contra unei ast-fel 
de alianțe, accentuând, că .Rusia n’are deo
sebite coneiderațiunl față cu Bulgaria, și 
reamintind cum a tractat Rusia cu Ro
mânia in 1877, oând în loc să-i mulță- 
mdsoă acesteia pentru ajutorul ce ’i-la dat 
în resbelul cu Turcia, i-a luat frumosa 
Basarabiă.

*
Ti Agenta Havas* anunță, că pe insula 

Creta domnesc stări forte neliniștitore. De 
cât-va timp încoce nemulțămirea popora- 
țiunei cresce mereu, și în timpul din urmă 
s’au întâmplat mai multe cioouirl între 
CretenșI și armata regulară turcdscă. Ast
fel în Yoxans a fost asediat timp de 14 

fiile un despărțământ de soldați turci ș 
18 dintre aceștia au fost omorîțl; la cioc
nirea dela Dramia Turcii perdură 10 vieți 
de omeni. Peste 1600 de țeranl mohame- 
danl s’au refugiat la Retymo.

Oin Bucovina.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Cernăuți, 20 MaiQ 1896.
Sânțirea catedralei, instalarea' Mitropolitului 

Arcadie Ciupercovicl.
Catedrala din Cernăuți, fiidită sub 

episcopul Hacman, era în interiorul său 
fără de nici o podobă. Astădi însă cine o 
vede stă uimit și ochiul nu se mai satură 
a privi ornamentala podobă a icânelor de
pinse în fresco de pe.păreții ei. Ceea ce 
însă ne înstrăindză în contemplațiune este, 
că renumitul pictor în pens Cari lobst, 
care a lucrat și la biserica Votiv din Viena, 
a uitat, că oatedrala din Cernăuți este 
orientală, și nici decum nu este biserică 
ocoidentală, și de aoeea sunt unele lucruri, 
cari nu i-se pot ierta din punot de vedere 
dogmatic ortodox.

Ar fi fost mult mai consult, că în pro
naosul bisencei în locul celor 6 icbne din 
testamentul vechiu, să se fi pus icâne din 
istoria biserieescă bucovinână. Noi avem 
în țeră prin biserici încă pictură biserieescă 
de un trecut măreț istoric, și, din punct de 
vedere pitoresc, neprețuit. A.oeste se dau 
uitării, cine soie, de nu oumva cu scop ca 
într’un viitor apropiat să ni-se fiioă, că 
suntem străini îu țâra nostră?!

Toți lucrătorii au fost străini, plătiți 
ou bani de-ai fondului religionar. Cu doi 
ani în urmă iesuiții, fiidind o biserică a lor 
îu Cernăuți, n’au permis să se aducă alțl 
lucrători, deoât numai romano-catoliol. Orien
talii însă sunt mai indulgenți!

Destul că aoum catedrala merită a-se 
numi catedrală și a devenit un loc căutat, 
numai Eva și Adam nu sunt nimeriți de 
fel. Eva nu-i frumosă în nuditatea ei, cu 
trăsuri grosolane; âr Adam oam subțire, 
svelt. Causa o pricepe pictorul, pote oa să 
nu se atragă atențiunea închinătorilor, — 
atunol însă era mai consult, ca într’o ca
tedrală națională să fiă stampe naționale.

Der acum lucrul e făcut; critici în 
ale pioturei pe la noi sunt rari, banii s’au 
plăt't, nu se mai pote schimba nimic. Pio- 
torul n’a avut inimă de neam și lege, ci 
dor de bani.

Duminecă în 17 Maiti st. n. sera s’a 
făout privighere; predicatorul Saghin a 
ținut predica; Luni în 18 MaiO st. n. s’a 
sânțit de cătră archimandritul Calinescu 
cu-o mulțime de preoți din Cernăuți și din 
Archidiecesă. Biserica era frumos împodo
bită cu ghirlande și stindarde de tot felul, 
numai tricolorul național român nu se 
putea găsi, din causă, — cum fiioea un hâ
tru bun de glume : — oă nu era pânză prin 
dughene, căci catedrala este inter-națională. 
Lume era multă, mai ales dame tinere, 
și bătrâne venise de pe la țâră, — cu Iote 
că și ’ în Cernăuți sunt multe, — căci săra 
era să fie serată cu dans pentru asilul de 
băeți români.

Ar fi fost de dorit se fiă și mai multă 
preoțime de pe la sate, căci dâră Mitro
politul este al preoților. Causa însă a fost 
circulariul consistorial dat de Calinesou în 
care se 4lcea: Preaouvioșii ArchimandrițI 
din sântele mănăstiri și prea - cucernicii 
protopresviterl districtuali cu câte un asis- 
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tent pzotopresviterese și un epitrop bise- 
rioeso din protopresviteriă se invită a par
ticipa la aceste două acte solemne (sânți- 
are oatedralei și instalarea) și a sosi la 
Cernăuți ou-o 4* mai înainte, adecă în 5/17 
Maia 1896“. — A se vedâ foia ordinațiuni- 
lor Nr. 10 dela 27 Aprilie (9 Maid 1896.)

Acest oiroular a oprit pe mai mulțl 
preoți din Archidiecesă să nu vină, ero
dând că, de-6re-ce nu sunt invitați, nici 
nu vor avâ parte de fericirea de-a pute 
intra înlăuntru. Așa s’a făcut și ou Cirou- 
lariul din Nro. 10 al Foiei Ordinațiuniior, 
unde tot de preoțimea de pe la sate nu 
se amintesoe. Acesta face sânge rău și lu
mea vorbesoe, oă aceste t6te s’au făout, 
ca să nu fiă pompă mare, âr străinii să 
credă, că preoțimea ar fi indispusă. Este 
adevărat că tote s’au făout să nu fiă 
pompă mare, și anume din simpla causă, 
că cine a făcut aceste, nu-i prea doresoe 
binele Mitropolitului Arcadie, pentru-că 
nu l’a făcut vicar general. Preoțimea însă 
aștâptă mult dela Mitropolitul Aroadie și 
ar fi venit ou mic ou mare, dâr, cum 410? 
oircularul a făout tdte și mulțl au rămas 
pe-acasă.

Atât residența cu porțile ei, cât și 
Catedi ala erau cu deosebit gust împodobite. 
Lumea se purta pe strade să vade, și 
mai mult să fie vădută. Dimineța până 
la 8 ore s’a făcut utrenia. La 8 6re o de- 
putațiune de șese inși — trei preoți și a- 
deoă arohim. FilipovicI, protop. Gr. Balmoș 
și Dr. prof, teolg. Voluțohi, și trei iumenl: 
I. cav. de Tabora;-"Dr. Volcinschi și adm. 
sup. de postă Ciuntulâo — au plecat la Re
ședința mitropolitană se aducă pe Mitro
politul Arcadie. Spre 8l/2 veni Mitropolitul 
într’o oalâsoă cu patru oai albi, fiind pe 
drum cu multă evlaviă salutat de cătră 
lumea, ce făcea spalir pe trotare și aș
tepta venirea înaltului prelat.

La portalul catedralei, care era ou 
deosebit gust decorat, a fost întimpinat 
I. P. S. Sa de oătră preoți îmbrăoațl în 
ornate, er cari nu aveau să liturghisescă 
erau îmbrăoațl în gală și cu potoap. Un 
batalion de infanteria reg. 41 trase cordbne 
în curtea biserioei și pe stradă su comada 
maiorului Bilecki. Dela portal pănă ’n 
naosul bisericei, Metropolitul, cu cârja ar- 
chierâscă în mână și îmbrăcat într’o man- 
tiă bogată și grea de mătasă, a fost con
dus între cântece executate de cătră teologi, 
membri ai Academiei ortodoxe. La aoestă 
ocasiune Academia ortodoxă a arătat lumei, 
că-i la înălțimea misiunei ei.

In mijlooul bisericei, pe amvonul am
bulant, Metropolitul a fost îmbrăoat de 
oătră preoți iu ornatele bisericesc!, er de- 
putațiunea amintită a mers se aducă și pe 
președintele țerii contele Goess. In sunetul 
oampanelor și împușcăturile de săeălușurl 
fu adus contele Goess ca comisar împără
tesc. La ușa bisericei îl aștepta Metropoli
tul cu cârja archierâscă în mână, și încun- 
jurat de preoțime și mireni, și-l conduse la 
tronul împărătesc din aripa stângă, er Me
tropolitul s’a urcat pe amvonul ambulant 
din mijlooul biserioei.

Catedrala era ticsită de lume : tote 
ofioiile, diferire corporațiunl. preoțimea din 
oraș și de pe la sate, — toți în partea 
drâptă a naosului șt în pronaos, damele în 
aripa stângă a naosului.

Contele Goess puse apoi pe consilie
rul Pompe de ceti decretul, prin oare este 
autorisat a fi comisar imperial la instalare 
mai intâiQ în limba germană apoi în cea 
română și rutână. Dup’aoeea însărcina pe 
consilierul Pompe să citâscă decretul de 
denumire întru Metropolit a lui Aroadie 
CiupercovicI în limba germană, pe consi
lierul Balmoș în limba română și pe func
ționarul guvernului Svoraoovsohi în limba 
rutână. Salve de batalion și de săeălușurl 
erau ecoul cetirii decretului de denumire, 
aoompauiate de sunetul oampanelor. Apoi 
contele Goess recomandă pe Metropolitul 
Arcadie adunării, spunând c’a depus jură
mântul șl-a fost sânțit de cătră s-tul sinod. 
Metropolitul arătă comisarului imperial în 
limba germană devotamentul său și să 
binevoesoă a depune în numele său la trep
tele înaltului tron asigurările de fidelitate 

și cum-că va împlini tâte așteptările prea- 
înalte.

Comisarul sinodului archid. Calinescu 
dă protopapei catedral Reus să-i citâscă 
decretul de denumire întru delegat sinodal 
pe 4iua instălării. Apoi delegatul Calinescu 
cere dela Metropolit singela și cetesce 
„syngelia sinodală* despre chirotonia întru 
arohiereu, subscris de oătră episcopii su- 
fraganl. Syncelia era scrisă în românesoe 
și slovă biserioâsoă. Trei salve de batalion 
și tragerea oampanelor răspund ecoul în 
depărtare. Delegatul bineventâză pe Me
tropolit și-l rbgă a se apropia de tronul 
metropolitan, âr pe representanții preoțimei 
si ai lumenilor din întrega Metropofia îi 
învită să-l întroniseze. Aoeștia înounjură 
pe Metropolit, i-se închină cu devotament 
și ridicându-l, îl pun pe tronul archie pisco- 
peso, apoi înohinându-i-se îi sărută pe rând 
mâna. Delegatul sinodal îi predă crucea 
de mână și I. P. S. Sa dă binecuvântarea 
archierâscă. Salve de batalion, sunet de 
săeălușurl opreso sunetul clopotelor.

Comisarul imperial ține cuvântare 
cătră publioul adunat, invitând la fidelitate 
cătră împărat și ascultare cătră noul prelat, 
dorind o bună înțelegere reciprooă. Urma 
apoi liturgia ofioiată de Metropolit în 
sobor mare. După liturgiă, comisarul lîmpă- 
răteso a fost condus de deputațiunea amin
tită aoasă în sunetul salvelor și al musicei 
militare. Metropolitul, însoțit de preoțime, 
a fost condus la palatul residenței.

La orele 2 p. m. consilierul guvernial 
Pompe a predat Metropolitului temporaliile 
în presența comisarului imperial contele 
Goess, oare ședea în drepta Metropolitului 
la masă cu inventarnle. In drâpta sălei in
stalării, în semicerc, erau membrii consis- 
toriului, proistoșii mănăstirilor și funcțio
narii consistoriului ; în stânga profesorii 
facultății teologice, catecheții soolelor medii 
și poporale, preoțimea din Archidiecesă cu 
protopopii și asistenții, er în mijlocul sălei 
representanții patronilor bisericescl și epi- 
tropii.

Procesul verbal s’a alcătuit, oetit și 
subscris de cătră Metropolit, comisar și 
consilier. Metropolitul mulțămi comisarului 
imperial și-1 asigură, că va întrebuința ou 
demnitate temporaliile predate prin sigilul 
arohiepiscopesc și cheile. Comisarul felicita 
pe Motropolit, dorindu i ani mulțl și putere, 
și-a fost petrecut pănă la scări de Metro- 
poht, âr de deputațiunea amintită pănă la 
portalul residenței.

Sera era să fiă serenadă de musica 
militară și conduot ou torțe. Cașul de morte 
al fratelui Maiestății Sale a împedeoat însă 
atât serenada, cât și serata cu dans proiec
tată în folosul asilului de școlari români. 
S’a dat masă sus la Metropolitul, partici
pând toți capii oficiilor, — 5 fi. pentru 
tacâm, afară de vin; altă masă în refecto
riul seminarial pentru preoțimea dela țâră, 
21/, fi. taoâmul, afară de vin; la altă masă 
epitropii bisericescl, er la a patra masă 
nemurile, oari venise. Ei se mulțdmiră cu mai 
puțin, numai dsp'.ții se fiă bine primiți.

Sus în apartamentele Metropolitului 
primul toast îl ținu Metropolitul pentru 
împăratul, contele Goess pentru Metropo
litul ; jos vorbi Cosoviol, consilierul ourții 
de cssațiă, pentru împăratul, Procopovici 
pentru Metropolitul și Dr. Pascan pentru 
Rapta, archimandritul de scaun. Au parti
cipat peste 450 de persbne la masă.

Și noi dorim Metropolitului Arcadie 
mulțl ani, ca să potă aduce bine bise
ricei sale și poporului ortodox din acestă 
țâră, și atunci viitorul îl va slăvi, c’a sciut 
să fiă un păstor bun turmei sale, neuitân- 
du-se la aceia, oari îl îmbulzesc și lingu- 
șeso cu buzele, er cu inima au fost și sunt 
departe de densul. Cine sunt aceia, ar fi 
bine să-i scie, âr de cum-va nu-i scie, îi 
va demasca ;

Căletorescu.

SOIRILE piLEI.
— 14 (26) Maifi. 

înmormântarea archi ducelui Carol 
Ludovic s’a făcut Vineri la 4 6re după 
amâdl. Ceremonia a fost din cele mai im- 

punătore. Tote casele pe dinaintea cărora 
a trecut cortegiul arboraseră drapele ne
gre. Trupei0 formau garda pe rot drumul 
cortegiului funebru. Pe fețele tuturor asis
tenților se vedea zugrăvită o durere mută. 
Toți asistenții erau cu capul gol. Corte
giul era așteptat în biserica Capuținilor 
de împăratul și toți membrii familiei im
periale, afară de văduva prințului defunct 
și de archiducele Francisc-Ferdinand, că
rora doctorul le-a dat sfatul de-a nu par- 
tioipa la ceremonia. In asistență se mai 
remarcau încă prinții străini, corpul diplo
matic, miniștrii, funcționarii înalț!, gene
ralii și mai multe deputațiunl. După ce
remonia religiosă împăratul și archiducii 
au urmat cosciugul pănă la cavoul fa
miliei.

— o—,
Dela curtea română. Majestățile Lor 

Regele și Regina României vor lua reșe
dința de vară la Sinaia pe le sfârșitul 
acestei luni. Majestățile Lor vor petrece, 
în.-ă, o parte din vară’ și la curtea de Argeș, 
uude deja se fac preparative pentru pri
mirea Suveranilor.

— o —
Cestiunea înfiin țârei unui asii pen

tru studenții români în Cernăuți este 
îmbrățișată cu un prea frumos entusiasm 
național din partea fraților noștri buco
vineni. Colecta inițiată abia cu o lună și 
jumătate înainte din partea „Societății pen
tru cultura și literatura română bucovi- 
nână“, astă4l trece binișor peste considera
bila sumă de 21,000 fi. „Cu inima veselă 
și plină de mândriă națională trebue să 
constatăm“, dice „Gazeta Bucovinei“, „că 
poporul român bucovinean, pe lângă totă 
sărăcia sa, pe lângă totă amorțâla spiritu
lui său național, în oare tânjesce încă și 
adl, soie totuși să-și înțelegă marile inte
rese periclitate, și să fiă însuflețit pentru 
căușele mari ale neamului său“. „Gaz. 
Buo.“ publică în fiă-care număr lista ofer
telor contribuite în acest scop, din cari 
vedem, că forte mulțl Români bucovineni 
contribue sume însămuate de sute de flo- 
renl. Cu buouriă vedem, că acestă oausă 
a fraților noștri bucovineni a început să 
fiă primită si din partea Românilor din 
Ardeal și Ungaria, precum Caransebeș, 
Blașiu etc. La rugarea tinerimei române 
dela faoultatea teologică din Cernăuți, d-1 
Cesar Sidoli, proprietarul circului, ce jocă 
de present în Cernăuți, a dat Joi sera, în 
9 (21) Maifi o representațiă în favorul fon
dului amintit, care a avut un succes forte 
frumos atât material cât și moral, fiind 
o representațiuue de gală cu colorit aprope 
eselusiv românesc.

—o—
In afacerea arderei steagului ungu

resc la Caransebeș, representanții acelui 
oraș într’o ședință extra-ordinară, convo
cată anume pentru acest scop pe dina de 
19 MaiQ n. c., au adus o hotărîre, priD 
care se condamnă acei indivicțî, cari au pus 
arderea steagului în legătură cu elevii insti
tutelor române de acolo.

—o—
înaintări îu armata română. Cu pri

lejul dbei de 10 Mai& între alții au fost 
înaintați la rangul de generali următori' 
coloneii: Constantin Brătianu, directorul 
institutului geografic al armatei; Simion 
Stoilof, comandant al brigadei a 9 de in
fanteria, Ploeștl; Constantin Paladi, co
mandant al brigadei a 3 de infanteria, 
Craiova; Ioan Borănescu. secretar gene
ral al ministerului de răsboiQ; Vasiliu I. 
Năsturel, oomandant al brigadei & 8 de
infanteria, BucnrescI; Șerban Pascu, co
mandantul brigadei a 4 de artileriă, Iași, 
și Gheorghe Maoarovicl, comandantul bri
gadei a 2-a, Bucurescl.

—O—
Procese pentru duele casate. Minis

trul de justițiă ungar a comunicat Sâm
bătă tribunalului din Budapesta, că Majes- 
tatea Sa a dat ordin să se caseze proce
sele pentru duel pornite contra miniștrilor 
Fejervăry și Josika și contra deputatului 
Bernath, redactorului Korbuly și contra 
contelui Klebersberg.

Trecere în massă la catolicism. Ce
tim în „P. Lî.“ dela 23 c. următdrele: „In 
comuna Peterd de lângă Lipova s’au în
tâmplat desbinărl religiâse din causa săr- 
bărilor milenare. Majoritatea (?) locuitori
lor, care aparține bisericei gr. or., înfrunte 
ou învățătorul și cu notarul au cerut, ca 
din inoidentul serbărei mileniului să se 
celebreze și în biserica de acolo o litur
ghia festivă. Deore-ce însă popa nu voi se 
satisfacă acestei dorințe, popbrațiunea ho
tărî, la inițiativa învățătorului și a nota
rului, să trecă la biserioa gr. cat. Hotărî- 
rea acesta a fost urmată și de faptă. In 
21 Mai ii a și sosit în Peterd un preot tî- 
năr gr. cat. din Oradea-mare, pentru de-a 
țină noilor săi credincioși liturghia de Ro- 
salii în biserica provisoră“. Asceptăm in- 
formațiunl mai de-aprope asupra acestui 
cas, care este aprope de necre4ut.

—o—
Un preot brav. Preotul sârbesc Ga- 

vril BolarcI din Măhaciu a arătat pe în
vățătorul Dionisie IancovicI patriarohu- 
lui sârbesc Brankovicî, spunând în ară
tarea sa fără niol o reservă, că numi
tul învățător e „spion maghiar și trădăto
rul națiune! sale serbescl“. învățătorul 
JancovicI i a învățat adecă pe școlarii săi 
să declameze la serbarea șoolară milenară 
numai poesii maghiare, a împodobit școla 
numai ou steaguri maghiare și peste tot 
în școlă nu propune nimic din istoria po
rului sârbesc, ci numai din cea a maghia
rilor. Este acum întrebare, oum va resolva 
patriarohul sârbesc acestă cestiune.

—o—
Steaguri și embleme maghiare bat

jocorite. In comuna Rajecz, comit. Tren- 
cin, s’a hotărît să se țină în 18 c. serba
rea șoolară milenară. Spre soopul aoesta 
se construi deja în 17 o tribună împodo
bită cu steaguri și embleme maghiare. Iu 
diua festivă Maghiarii se trediră însă, că 
steagurile și emblemele lor tâte sunt mur
dărite cu guuoiO, âr pe tribună era scris: 
„Aoi vor ședâ vițeii și măgarii“. Ipiarele 
maghiare afirmă, că lucrul acesta a fost 
pus la cale de „panslavl“.

—o—
Liga culturală a arangiat Duminecă 

sâra, cu ooasiunea congresului, oe s’a ținut 
în sărbătorile Rosaliilor, în sala Ateneului 
român o mare serată artistioă-dramatică în 
onorea delegaților diferitelor secțiuni, cari 
au mers la congres. A doua 4i de Rosalii 
sera, Liga a dat un banchet în salonul ho
telului Bristol.

Contra reuniunilor de cântări ale 
Sașilor ardeleni. „Budap. Hirl.“ este forte 
indignat, că reuniunile de cântări ale Sa
șilor ardeleni au hotărît să ia parte la 
marea serbare musicală ce se va arangia 
în luna lui August în "Wlirtemberga. Pice 
numitul cjiar, că „la acea serbare se vor 
aduna toți Germanii „șoviniștl“ și este cu 
atât mai dureros, oă la sărbare vor fi
gura reuniunile de cântări săseeci din Si- 
biiu. Sighișora, Făgăraș, Mediaș, B'strița, 
Brașov, Cohalm, Angnita, Sebeș eto“. Se 
vede, că „Bud. Hirl.“ e gelos pe atributul 
de „șovimst“ și ar voi ca să-l porte numai 
Maghiarii, er nu și Germanii.

—o—
Poftiți dâr la mileniu! In oontra sci- 

rei, după care direoțiuuea oăilor ferate din 
România n’ar fi făcut nici o reducere a 
biletelor de drum de fier pănă la Buda
pesta la invitarea minister)ului de oomeroiu 
unguresc, se publică acuma în Ploeștl o 
îucunosciințare oficială, în care se d’°e: 
biletele de drum de fier pănă la Budapesta 
și înapoi au reducere de 30—50% și sunt 
valabile 14 dile. „Pe câtă vreme“, d’-ce 
„Epoca“, „pentru oiroulația internă prețul 
biletelor de fier s’a uroat, pentru Budapesta 
a fost redusă cu 30—50%. Poftiți, d-lor, 
la mileniu.“

—o —
Păgftnismul în Ungaria. Socialiștii 

diu Hodmezovâsârhely au hotărît în adu
narea lor din urmă se se subtragă dela 
orl-oe legătură cu biserica și să fiă necon- 
fesionall. înainte de-a aduce însă în depli- 
nire acestă hotărîre, deciseră să se înțelâgă 
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în privința acesta și cu socialiștii din Săt- 
mar și Czegled la congresul socialist in
ternational din Budapesta, ca așa apoi să 
prooâdă toți în mod solidar.

—o—
Pentru tractul Fărăgăului, din ar- 

ohidiecesa Blașiului, este numit vice-pro- 
topop d-1 Clemente Raicu, aotualmente pa- 
roch în Cohalm și . vioe-protop onorar. 
D-sa este numit tot-odată și r- paruch 
al Tecei.

Din Sofia se teLgrafiazîl., oă cu oca- 
■sia aniversării încoronării Regelui Carol al 
României, tote agențiile diplomatice au 
•fost pavoasate. D-1 Papiniu, agentul diplo
matic al României, a primit felioitările în
treg corpului diplomatic, ale ooloniei ro
mâne, ale d-lui colonel Stoiloff, prim ad
jutant al Principelui Ferdinand, și ale mem
brilor guvernului.

— o—•
Visita-va prințul Bulgariei și Româ

nia? „Epoca“ află, că prinoipele Ferdinand 
al Bulgariei îșî manifestase dorința, ca în- 
toroându-se din Mosova să trâoă prin Ro
mânia și să profite de acesta pentru a face 
o visită Regelui și Reginei. Nu se soie 
încă din ce oause prinoipele Ferdinand a 
fost nevoit să-șl schimbe itinerarul, astfel în 
cât să trâoă dela Odessa cu vaporul la Bur
gas, fără a atiDge teritorul român. Prin 
unele cercuri se comenteză forte mult acest 
incident atribuindu-i-se dre-oare importanță 
politică.

—o—
Mare nenorocire. Din Reșița se de- 

peșâză, că în minele de acolo s’a întâm
plat o mare nenorocire. In urma unei es- 
plosiuni adecă au fost greu, răniți 30 de 
ocnarl. Pănă acum nu se suie, decă au 
cătjut victime și vieți omenescl său nu.

—o —
„Hunde șeid ihr alle vom Minister 

abwârts !“ Contele Andor Festetich dase 
anul trecut, pe când era înoă ministru de 
agrioultură, ordinațiune ca să se visiteze 
cu cea mai mare stricteță porcii înainte de 
a întră în târgul din Steinbruoh. Unui ne
guțător ou numele Iuliu Latzkovioi, îi di- 
fioultâ însă veterinarul 30 de porci, (jicend 
că nu sunt sănătoși, și de aceea nu-i pote 
băga în târg. Neguțătorul atunci se înfuria 
și-l înjură pe nemțesco: „Hunde seid ihr 
alle vom Minister abwărts“ (Toți sunteți 
câni, începând dela ministru pănă la cel 
din urmă). Pentru acesta Latzkovioi fu dat 
în judecată de oătră ministru, tribunalul 
însă îl achita acuma, deăreoe înjurătura nu 
o aucjise numai veterinarul, er Latzkovioi 
afirmă că n’a 4,s °i l’a numit numai pe 
veterinar „Sohweinskerl“ (poro de câne).

— o—
Nouă liniă ferată austriacă-română. 

Prin o convențiune înoheiată între guver
nul român și guvernul austro-ungar b’& 
stabilit să se faoă juncțiunea căilor ferate 
ou cele austro-ungare la punctul de fron
tieră dela Riul-Vadului. Studiile aoestei 
linii, nefiind încă complect terminate, mi
nisterul român de lucrări publice a găsit 
cu cale de-a pune în exeoutare de-ocam- 
dată construirea liniei Rîmnioul - Vîlcea 
•OălimăneștI, rămânând ca mai târcjiu să 
se oontinue acâstă liniă pănă Îs Rîul Va
dului, după-ce studiele vor permite să se 
preciseze valorea acestor lucrări. Lima 
Rimnicui-Vâlcea-Căhmănesol, costând apro
ximativ 4.000,000 lei, camerile române au 
încuviințat deschiderea acestui credit pe 
aăma ministerului lucrărilor publice, votând 
legea prin care se autoriseză a face o 
emisiune de rentă amortisabilă, seu a rea- 
lisa acestă sumă printr’un împrumut sub 
orl-oe fermă mai avantagiosă va găsi de 
cuviință.

—o—
Convenire colegială. Reuniunea ro

mână de cântări din loc va da Sâmbăta 
viitore, în 18 (30) Maiti, o convenire cole
gială în sala otelului Nr. I. După produc- 
țiune, al cărei program îl vom publica 
mâne, va urma dans.

10 Maiti în București.
Cetim în „Timpul“ următdrele:
Serbarea cjdei memorabile de 10 MaiQ 

s’a făcut după programul anunțat din vreme. 
Stradele' erau decorate, casele pavoazate cu 
covore și drapele tricolore; sera s’au aran
jat foonrl artificiale.

La rele 10 și jumătate trăsura re
gală, trasă de 6 cai negri, eși din curtea 
palatului în bubuitul a 101 tunuri. Dâr 
abia cortegiul înainta puțin, și un cal dela 
trăsura regală se împedeeâ și cătju jos. 
De-odată uralele, cari umpleau aerul, înce
tară ca prin farmec, lumea speriată aținti 
ochii spre trăsură, calul care oăcjuse fu la 
moment înlocuit printr’un alt cal și corte
giul regal îșî continua drumul spre mitro
polia, în mijlocul unui entusiasm nedesoris 
al publioului venit din efori de ejiuă din tote 
oolțurile capitalei. Timpul era frumos, pe 
fața Suveranului român se putea ceti o bu
curia tainioă; aoâstă măreță di îi reamintea 
atâtea fante gloriose și aoel dulce suvenir 
când a călcat pentru înteiașl-dată în noua 
sa patrie. In uralele, cari eșiau din miile 
de pepturl, Regele Carol aucjea glasul fru- 
mosei Românii, oare într’un timp așa de 
sourt a cules atâția lauri și a devenit adl 
avant-garda civilisației în Orient.

Suverana română cu veolnioul surîs 
pe buze, mulțămea publioului, care agita 
pălăriile în vânt, pe când de prin balcone 
cădea o ploiă de flori.

La mitropolie Majestățile Lor Regele 
și Regina împreună ou micii principi au 
fost întâropinsțl de I. P. S. S. Mitropolitul 
Primat, înoonjurat de înaltul cler. După 
Te-Deum, la orele 12, Suveranul, călare 
pe un cal negru, primi defilarea trupelor 
pe bulevardul Aoademiei.

Dela defilare și pănă la miedul nopții 
miile de omeni, bărbați, femei și copii 
umplură stradele centrale, pe când spre 
Oismegiu neîncetat se lăsau noul valuri 
de lume.

„Jidanii milenari11- — Persecuțiunl 
pentru mileniu.
w

Alba-Iulia, 23 Maid n. 1896.
Amintisem în corespondența din urmă, 

că convoiul oficios dela tămbălăul milenar 
avea în frunte pe un Jidan născut în G-a- 
liția, care în calitate de ofioer al pompie
rilor voluntari din loo avea îu mână sabia 
scosă. Pentru ilustrarea vederilor pooite ale 
acelor omeni, oarî aici se gereză de Ma
ghiari și apărători ai „ideei de stat ma
ghiar11, deși n’au nici o picătură de sânge 
în vinele lor dela neamul arpadian, am 
de-a spune câteva despre omul din fruntea 
oonvoiului.

El e un neguțător falit, oare adl îșî 
face daraverile sub numele nevestei sale. 
Cu t6tă ecăpătarea lui, este un arogant și 
dușman al Românilor. In Martie 1894 a 
maltratat în <j’ua mare în piața A.-Iuliei 
pe Anghel Banciu, oăruia cu acea ocasiune 
i-a frânt un picior, și aeji acel om maltra
tat a remas șchiop și neputincios de a-șl 
câștiga pânea de tote cjdele. La întreve- 
nirea poliției, a fost bietul om dus ou oa- 
rul dela looul nenorooirei lui și mai mult 
de 6 săptămâni a zăout pe pat. Nimeni nu 
s’a aflat îndemnat a face în acest restimp 
arătare penală contra Jidanului, chiar și 
poliția a retăout cașul, călcâudu-șl dato- 
rința, așa că numai la arătarea celui mal
tratat s’a introdus cercetarea penală, oare 
nici acum nu și-a aflat sfirșitul. Și un om 
ca acesta încărcat cu o aousă așa gravă, 
s’a aflat demn de-a păși în fruntea con- 
duotului milenar spre scandalul întregului 
tămbălău!

*

Jidanii de aid nu s’au mulțumit, că 
au putut duce în <jma serbărei mileniului 
pe toți oorifeii oficiilor și corporațiunilor 
la slujba din templul jidoveso, oi dascălii 
jidovi au inițiat un maial șoolar pentru tote 
școlele creștine. Catolici, reformați și lute
rani au urmat acelei invitări, Românii însă 
au respins invitarea, pentru care a fost 
mare supărare în Israil.

Au triumfat deci Jidanii și aci asupra 
aoelora, cari nu mai au curagiu a se opupe 
spiritului jidano-maghiar, și sub auspioiilfe 
mileniului Jidanii îșî jocă mendrele. CMm- 
veliște ne mai văcjută îți oferea apea sțpfes- 
tecare a școlarilor oreștinl cu fiii lui Israiț 
în convoiul cătră looul de petrecere.

♦

Contra Românilor au să se pornâsoă 
nouă persecuțiunl din incidentul serbărei 
mileniului. Deja în trei comune a eșit ju
dele de instrucțiune dela tribunalul din loc 
pentru a trage la răspundere pe unii și pe 
alții, că au vorbit prea românesce în oon- 
tra silei făcute Românilor de-a serba mi- 
len’ul.

In comuna Ohaba, unde poporul pest> 
tot a absentat în acea Duminecă dela ser
viciul bisericesc, au introdus oeroetare con
tra neguțătorului de acolo I. Mureșan, care 
este învinuit, oă ar fi sfătuit pe locuitori 
să absenteze dela serviciul biserioeso.

In comuna Cetea paroohul unit Raica 
încă e învinuit, că ar fi cuvântat poporu
lui în aoea di, oă „Ungurii se veselesc, 
eră noi Românii jelim pentru asupririle, 
la caii suntem espu.șl“. Comisia investiga- 
tdre și aci și-a făcut treaba. Vom vedă ce 
va urma, pentru-că șirul cercetărilor de 
acăsta natură se continuă mai în tote 
părțile, aflându-se destui slabi Români, 
cari servesc ca denunțiatorl, pentru-că în 
multe comune nici că s’au arborat flamu
rile maghiare, trimise spre acest soop de 
solgăbirăi. Astfel de investigațiuni sune 
preferite altor agende oficiose de mai mare 
îusămnătate.

Augur.

• SOIRI ULTIME.
Dela Congresul Cigei.

București, 26 Maifl. Congresul 
Ligei culturale a decurs erl și as- 
tăcji și a avut momente fbrte agi
tate. Prima ședință s’a ținut Dumi
necă după amedl sub președința d-lui 
Uiechiă. D-1 Gr. C. Dobrescu (de
putat), contestând pe mai mulți de
legați ai secțiunilor, ceru să se alegă 
o comisiuns, care se verifice titlurile 
delegaților. Acestăcerere a deșteptato 
marefortună. Partisanii comitetului de 
pănă acum al Ligei au combătut’o, 
6r independenții pledau pentru pro
punerea d-lui Dobrescu. D-1 Ionel 
Grrădișteanu susține propunerea a- 
cesta, care se și primi cu 59 voturi 
contra 48. In urma acăsta d-1 Stă- 
tescu și C. Disescu, profesor univer
sitar, apeleză la comitet, ca în fața 
acestui vot se-și dea dimisiunea. In 
urma acăsta sgomot și protestări. 
La ora 6 d-1 Urechiă închide șe
dința fără se se ia hotărîre asupra 
acestei propuneri.

A doua ședință aeji. La ordinea 
4ilei raportul comisiei de verificare, 
cetit de d-1 Dobrescu, prin care s’a 
constatat, că șepte secțiuni au tri
mis delegați contrar statutelor. Cere 
invalidarea titlurilor lor. Printre cei 
contestați erau d-nii Bianu, Sihleanu, 
Bursan, Epurescu etc. Au urmat ărășl 
mari protestări, căci rapo'tul a 
fost luat în considerațiă cu 65 vo
turi contra 54. D-1 Urechiă declară, 
că n’au fost două treimi ale voturi
lor. Mare sgomot și protestări. In 
fine d-1 Urechiă îșî cetesce raportul 
seu, care în partea istorică se ocupă 
cu mileniul și se termină cu cuvin
tele „Jos mileniul!“

In ședința a treia d-1 Urechiă 
continuă raportul său. ț)ice,că Liga 
a fost neactivă din causa neînțele
gerilor în comitetul din Sibiiu. Când 
a amintit de Dr. Rațiu, publicul a 
aplandat prelungit. Tei mină prin a 
declara, că și-a dat dimisiunea în 
mod irevocabil și se retrage.

Președința o ia d-1 Stroe Bello- 
escu, profesor în Bârlad. Urmeză ra
portul censorilor, din care se vede, 
că dela 9 Maiu 1895 pănă la 9 Maiu 
1896 Liga abia a incassat 40,000 lei, 

pe când în anul precedent a incas
sat 120,000 lei.

Altă furtună s’a iscat când d-1 
Gr. C. Dobrescu a scos o circulară 
oficială a Ligei, în care se c|icea, că 
de-orece conflictul între Români și 
Maghiari e în ajun de-a se resolva, 
secțiunile Ligei să fiă reservate în 
activitatea lor. Se nasce un sgomot 
mare și se dau semne sgomotose de 
desaprobare din partea adunărei. 
După restabilirea ordinei, d. Gr. C- 
Dobrescu cetesce o moțiune, prin 
care se desaprobă activitatea comitetului 
de pănă acum. D-nii Vlădescu și I. 
Grrădișteanu cer din nou retragerea 
comitetului.

D-1 Delavrancea răspunde, că 
comitetul n’are causă de-a se re
trage și aștâptă votul congresului.

Punendu-se la vot moțiunea de 
blam, partisanii comitetului pretind, 
ca numai cu doue treimi se se pbtă 
vota. Președintele <jice> că ajunge 
majoritate de voturi. In urma acăsta 
comitetul cu partisanii săi se retrag 
și moțiunea de blam se primesce cu 
57 voturi contra 14.

In urma acesta congresul de
cide în unanimitate, că comitetul e 
privit ca dimisionat și decide a se 
alege un nou comitet.

Se alege cu unanimitate urmă
torul comitet: Ionel Grădiștecmu, de
putat: M. Vlădescu, prof, universitar; 
C. Disescu, prof, universitar; Dr. Al. 
Obreja, prof, universitar; D. Nenițescu, 
advocat; Dr. Staicovici. medic; C. Ră- 
dulescu-Motru, profesor; D. A. Florescu, 
proprietar; V. Al. Miculescu, student, 
Censorl: Conel D. Anghelescu, Eremia 
Popa și Colonel Obedeanu, senator.

D-1 I Grrădișteanu mulțămesce 
de încredere și propune, ca d-1 V. 
A. Urechiă se fiă aclamat președin- 
et de onăre al Ligei. Propunerea 
se primesce și îndată se trimite o 
delegația, se anunțe acesta d-lui 
Urechiă.

Congresul s’a închis adl la orele 
7. La banchet comitetul vechiu cu 
partisanii sei n’au luat parte.

NECROLOG. D-na Regina Klenck, 
mama stimatului nostru concetățăn, d-I 
Alexandru Klenck, a răposat în BuourescI 
la 11 Maiti v. c. în etate de 72 ani. — 
Adresăm întristatei familii condolențela 
nostre cele mai sincere.

0 LV E H S E,
O descoperire interesantă. Ou ocasia 

lucrărilor pentru terasamentul șoselei Piua- 
Pietrei-Țăndărei (România) tăindu-se o mo
vilă mică, prin care trecea șoseua, s’a gă
sit în acestă movilă un borcan de pământ, 
în capacitate de un decalitru. Acest bor
can era plin cu cenușă și ose arse și în 
cenușă s’a găsit o jumătate covățică de 
pământ, o brățară de metal cu șmalț al
bastru, o pafta mică și trei inele de metal 
galben smălțuite albastru. Unii die că ce
nușa ar fi provenind dela cremația ome- 
nilor din alte timpuri, când ar fi esistat 
obiceiul ca morții să se ardă și cenușa să 
se păstreze în vase. După obiectele cele
lalte găsite în borcan, cenușa ar fi apar
ținut în acest cas vre-unui șef de trib de 
pe acele vremuri, dâcă vasele vor fi de 
origine romană.

Medicul de curte. August Flaubert, 
care a fost persona grata în Tulerii, odată 
se îmbolnăvi greu. Impărătâsa Eugenia îi 
trimise pe medicul ei de curte, Flaubert 
insă nu voi să-l primâscă. După ce se însă- 
nătoșâ, fiind chiămat la o serată de ourte, 
împărătâsa îl întreba pe Flaubert: „Pentru 
ce n’ai voit să primesol pe medioul meu?“ 
Flaubert răspunse: „Majestate, n’am me
ritat așa ceva, căci aoel medio are să stea 
numai pe lângă ființe nemuritore“.

Proprietar: Aus»el SSure^iairau.

Redactor responsabil ©regor-iu Maior.
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 24 MaiU 1896.

Bonta nng. de aur 4% .... 122.30
Bonta de corone ung. 4% • • • 98.80
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.30
impr. căii. fer. ung. în argint 4y2% 101.40
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.85
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 151.25
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50
Bonta de hârtie austr..........101.20
Renta de argint austr.......... 122.50
Bonta de aur auBtr...............101.20
LoeurI din 860   145.50
Aoții de ale Băncei austro-nngară. 998.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 369.15
Acții de-ale Bănoei austr. de credit. 344.40
Napoleondori.................................  9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.72*/2
London vista....................................120.05
Paris vista.................................. 47.677,
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.45

Cursui pieței Brașov.
Din 26 Maia 1896,

Bancnote rom. Oamp. 9.48 Vend. 9.52
Argint român. Oump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.51 Vend. 9.54
G-albenl Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 127 Vend. —,—
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. _•—
Lire turcesol Cump. 10 60 Vend. —.—
Scrie, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

din 20 Maiu n. 1896.
B îsr8a de Bucurescl

"V aloxi D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/f, Apr.- Oct. 100 >/,
Renta amortisabilă . . . 57o 98?/4

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.-Iul. 99?/4
„ „ din 1893 5% 99-74
n „ 1894 int. 6 mii. &7n Api.-Oct. 96.
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 17» lan.-lnlie 86>/2
„ „ (Impr. de 60 mii. 17» 87.-
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 47» h n 87.’/,
„ „ (Imp. de45m. 1891 <°/o ii n 87.-
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 47o 87 —

Oblig, de Stat (Conv. rurale,). 67» Mai- Nor. 100
Oblig. Casei Pensiunilor fr. BOI) 10 2 56.—
Oblig, comunei Bucurescl 1883 5“/° lai.-lnl. 96-74

„ „ ,. din 1884 5% Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5% 1U.-D8C. —
., „ „ din 1890 5% Mai-Nov. 97

Scrisuri fonciare rurale . . . 5'Vn lan.-lnlie 98 7,
„ „ urbane Bucurescl 6% )l 11
»» n 5) u 57o n 89 7,
»> n n ’ n >1 n 83.-

Oblig. Soc. do basalt artificial 6"/o
V.N.

n h —• “

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 loO v — r —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1578
Banca agricolă........................... bOO 150 v. 207-
Dacia-România uit. div. 35 le) 200 într. v. 407,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 420.-
Soc. Basalt. Artif. uit. div. lei 30 250 300.--
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 183. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 H îl 100,
Soc. rom. de petrol 1 om. u. d. 0 200 —

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0 100.. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei >l)u —
„Bistrița1* soc. p, f, hârtii 30 i j.( —•—
Societ. p. const, de Tramways
20 irancl aur

•» •> » 300.—
20.09

Sz. 1860-1896. tlkvi.

Arveresi hîrdetmenyi kivonat
A brasabi kir. torvenyszek, mint tlkvi hatoaâg kozhirre teszi, hogy 

Moșoiu Mbzea es târsai vegrehajtatonak Feisb-Moecs kfizsbg es târsai 
vegrehajtâst szenveddk elleni 2266 frt. 66 kr. tbke-koveteles ea jârulek. 
irânti vegrehajtâsi jiigyeben, a brassbi kir. torvbnyszek (a zerneati kir. 
jârâsbirosâg) teriiletbn levb Felsâ-Moecs kozseg hatârâa fekvo a felsd- 
moecsi 143. sz. tljkvben 8233 es 8234 hrszăm alatt foglalt iekvdkre 
nezve Felso-Moecs kOzseget. megilleto tertulajdoni jogra 67 frtban, va- 
lamint a felsb moecsi 188. szâmu tljkvben 8232/1 hrsz. alatt foglalt fek- 
v<5re nezve Alsb-Moecs kozsdget megilletd es a felsd-moecai 184. szămu 
tljkvben foglalt 8232/2 hrsz. fekvore nezve Porta kOzseg kozOnseget 
megilletd ter- es erddtnlajdoni jogra az ârverest 734 forintban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, ea hogy a tennebb megjeldlt- 
jogok az 1896. evi Augusztus ho 3-ik napjăn d. e. 9 orakor Felad-Moeca 
kbzsbg irodâjâban megtartandd nyilvânos ărveresen a megăllapitott ki
kiâltâsi âvon aloi ia elfognak adatni.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsărânak 10°/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott ea az 1881. bvi november ho 1-en 3333. az. alatt kelt îgazsâg- 
ugyminiazteri rendelet 8. §-âban kijelolt dvadekkepea ertekpapirban a 
kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ertelme- 
ben a bânatpenznek a birosâgnâl eldlegea elhelyezeserdl kiâllitott sza- 
bâlyszeru elismervenyt âtszolgăltatni.

Brass 6 1896. evi Mârczius ho 3-ân.
984,1—1 A kir. torvenyszek mint tlkvi hatosâg.

SCOMPTUBl:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 67o Petersburg . .
Casa de Depuneri 5'/, Berlin .... 37»
Londra. .... 27n Belgia .... 7»8
Viena . . . . 57» Elveția .... 7o7i8

biicării unui anunciu mai midi 
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care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administr. „Gazeta Trans4.

Anrniciuri
(mserți™ șî rectae)

Suntu a se adresa subscrisei 
admsnâstratiună. En cașul pu-

l®l | Calitate superioră» ®

III Chocoladă Thiess 5 Seidel
S » s’aââ în tote magaziile de sjecerei cu preturile fahricei, fia-care pachet si 1»!

hJ
B-i
Cl>

fS 
a

o fi
er» H

I®l Nutritor și ușor de mistuit.
®l

Stabilimentul de hydroterapie 
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Marți îm 26 Masu st'B nu 1896«
Instalațiune modernă de primul rang pentru tote 

procedurile hydroterapeutice, sub control medical.
DUȘURI perfecte de tot felul 

cu temperatură și presiune va
riabilă.

MESSAGE.
CURE ELECTRICE.
BĂI HYDRO-ELECTRICE. (Sfe- 

temul bicelular al prof. Gărtner).

isîstaSațÎMBBe diapifiă pentru bărbați șs femei.
Medicul stabilimentului: Dr. G. Baiulescu.

Deschis în decursul anului întreg. "W
Informațiuni și prospecte se pot lua la

Administrativ băilor.

BĂI MEDICALE (sare, estract 
de brad etc.)

BĂI DE PUTINĂ.
BĂI DE ABUR.
BĂI RECI (basin).
INHALAȚIUNI. 
CURA lui KNEIPP.

j©5
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Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pote face și reîno 
cri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
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Prețulu abonamentului este: 

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

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni ... ................................
unti anu.....................................................
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ÂtewsU b numerele ei bh de
Pentru Austro-Ungaria:

anu.
șese luni
trei luni................................................

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

X
X
X
X
X
X
VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»

prin

X
X
X
X
X
X
V

X

g

X
X
X
X 
X

Pe
Pe
Pe 

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede
mandate poștale.

Domnii, carl se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Adminisfrațteoea „Gazetei Transilvaniei.44 x 
(XXXXXX>

fW" Numere singuratice a 5 cr. se potu cumpăra în 
din „ Gazeta Transilvaniei „ librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


