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Brașov, 15 MaiQ v.
Pe când la noi, în partea mo- 

narchiei așa numită tranalaitană, s’a 
pornit de sus un curent, care tinde 
săomore în germene ori-ce formațiune 
de partid, ce are pretenția de-a nu 
fi patriotică maghiară, pe atunci în 
jumetatea cislaitană suflă un vent, 
care face se se regenereze vieța de 
partid și s6 se schimbe aprope cu 
totul constelația parlamentară de 
pană acuma prin reorganisarea par
tidelor diferite pe base naționale, 
representând cu mai mult zel încă 
ca pănă acuma interesele națiuni
lor din imperiul poliglot.

Reforma electorală, ce a dus’o 
la sfirșit ministeriul Badeni, creând 
o nouă lege electorală, în urma că
reia la viitdrele alegeri vor fi 72 de 
mandate noue de deputațl, cari vor 
contribui a schimba fisionomia ac
tuală a parlamentului central aus
triac, a produs acesta nouă mișcare 
în sînul partidelor. Și e semnificativ, 
că tocmai acea partidă este mai 
mult sguduită de nouele esigențe ale 
timpului, care odinioră mergea pănă 
a-șî identifica interesele ei cu ale 
statului, cum și-le identifică astăcjl 
dinedee partida maghiară dela pu
tere.

E vorba aici de partida libe
rală germană din Austria, care la 
Inaugurarea dualismului luase asu- 
prăși să întemeeze pe base constitu
ționale supremația germană peste 
poporele țărilor austriaco, tocmai 
așa, cum a încercat dinedee așa flisa 
partidă liberală maghiaiă s’o facă, 
durere, pănă acuma cu mai mult 
succes.

Ei bine, acăstă puternică par
tidă liberală germană a ajuns la un 
punct, încât numai printr’o temei
nică reorganisare mai sperăză se păta 
scăpa de totala descompunere, ce-o 

amenință. încă mai de mult s’au 
fost rupt din sînul ei fracțiuni, cari 
cu timpul au câștigat o însemnătate 
destul de mare și au ajuns s’o bată 
chiar și în capitala imperiului. înțe
legem aici fracțiunea creștină so
cială anti-semită și cea germană na
țională anti-semită.

Cu tote acestea, partida libe
rală germană a jucat încă un rol 
destul de însemnat pe timpul mi
nisterului de coalițiune, der cu ve
nirea la putere a cabinetului Badeni 
și cu reformele electorale, ce le-a 
introdus acesta, s’a schimbat de-o- 
dată radical posiția acestei partide, 
care se răzima pe guvern și forma, 
cum cjise numai de curând unul din 
conducătorii germani, un fel de 
„grup de senatorl“, cari formau un 
fel de „sfat special legislativ41.

Nimic nu caracteriseză mai 
mult acestă mare schimbare, decât 
mărturisirea propriă a principalului 
organ de publicitate liberal-german. 
„Austria pe timpul împăratului Io
sif și a împăratului Francisc44 — 
Țice „N. fr. Presse44 — „a fost un 
stat german. Și absolutismul Ba- 
chian s’a răzimat pe-o administra
ția germană, 6r când s’a creat con
stituția de astăcțî era speranță de-a 
preface acest stat german dintr’un 
stat absolutistic într’unul constitu
țional. încă la întemeiarea dualis
mului esista acestă părere și una 
din presupunerile ei era să fiă ele
mentul german cel conducător și 
alcătuitor de stat dincăce de Laita, 
ca dincolo de Laita cel unguresc. 
Cu acesta s’a sfirșit de tot, am perdut 

jocul111.
Așa esclamă organul liberalilor 

nemți. Se tânguesce, că era Taaffe 
a nimicit acea presupunere, er noua 
lege electorală i-a adus pe Germani 
acolo, încât trebue să recunăscă, că 
au devenit și ei numai o naționali
tate între alte naționalități, că nu 

mai pot fi o partidă a statului, ci 
trebue se devină o partidă în stat 
și să represente nu poporațiunea lui 
î ttrăgă, ci numai poporul lor pro-

Germanii liberali din Austria 
sunt în urma acesta hotărîțl a-și 
reorganisa partidul dela rădăcină. 
Inițiativa au luat’o Germanii din 
Boemia și în curend se va întruni o 
mare conferență a partidei în Linz 
(Austria de jos) cu scop, de-a stabili 
un program pentru organisarea nouei 
partide germane în întreg imperiul.

Cu Dumnedeu înainte ! Pbte, că 
luptând astfel alături și în aceleași 
condiții ca partidele naționale ale 
celorlalte popore din imperiu, Ger
manii liberali vor porni pe-o cărare 
mai bună și mai priinciosă pentru ei 
și pentru întrega monarchiă.

De ocamdată nu putem, decât 
să felicităm pe Nemți, că au ajuns 
aici. In tot cașul vor fi mai profi
tați, decât cumetrii lor unguri din 
Translaitania, cari prin succesele 
aparente, ce le-au dobândit, se cred 
deja petrificați în partidă de stat și 
scăpați de-a mai fi supuși, pentru în
gâmfarea și despotismul lor, verdic
tului timpului. Cu atât mai rău pen
tru ei !

CRONICA POLITICA.
— 15 (27) Maid.

„Borsen Courier^ din Berlin asigură, 
că săptămâna trecută au ținut membrii 
casei domnitore austro-ungare un consiliu 
familiar, in care s’a discutat asupra snc- 
cesiunei la tron. Numitul diar afirmă, că 
luându-se în considerare starea sanitară ne- 
mulțămitdre a presumptivului moștenitor 
de tron Francisc Ferdinand, s’ar fi hotărît 
în acel consiliu intim, ca moștenitorul tro
nului să fiă arohiducele Otto.

In ședința de alaltăerl a camerei ita
liano deputatul lmbriani desvoltâ interpe

larea sa privitor la politica esternă in Eu
ropa, accentuând, că cel mai mare riu îi 
provine Italiei din politica africană și din 
tripla alianță, pe care o numesce mai mult 
protectorat decât garanțiă. Vorbitorul se 
ooupă apoi cu pohtioa englesă și face res
ponsabilă Anglia pen-ru masacrele din Ar
menia. In fine se plânge, că nu s’au între
prins pașii de lipsă pentru ca să se dela- 
ture neînțelegerile dintre Italia și Francia, 
ci se lucră într’aoolo, ca Italia să devină 
supusă Germaniei. Ministrul-președinte Ru- 
dini răspunzând la aoâstă interpelare de
clară între altele, că tripla alianță este o 
absolută neoesitate, și după-ce ea are în 
vedere numai pacea, Italia trebzie să țină la 
acestă alianță. In urma acesta lmbriani 
declara, oă nu e mulțămit cu răspunsul lui 
Rudini și propuse o moțiune, în care gu
vernul este provooat să urmeze o politică 
esternă națională și corăspuncJStdre drep
turilor Italiei. Moțiunea se va pertracta 
după desbaterea bugetului.

*
Soirile mai nouă sosite din Mosova 

anunță, oă Dumineca s’a cetit înaintea po
porului a doua oră proclamația încorona
re! Țarului, er alaltăerl a trei și ultima 
6ră. Se Zice» că Țarul postesoe de câte-va 
Zile încoce și peste tot observă fârte strict 
tdte datinele religidse, cari premerg înoo- 
ronărei. Alaltăerl la 3y2 s’au transportat 
în Kreml insigniile imperiale, și la 4 o. și 
Majestățile Lor s’au mutat în palatul Ța
rilor. Se asigură, că din incidentul înooro- 
nărei se va oassa în întrâgă Rusia pedâpsa 
cu vergi si bastâne.

*
Am anunțat Zilele trecute, că regele 

Alexandru al Serbiei s’a hotărît definitiv, 
ca să supună constituția unei reviBuirl ge
nerale. Se Zice, că tdte partidele politice 
au asigurat pe rege, oă-i vor sprijini în 
acestă lucrare, și pănă când se va face re- 
visuirea, Alexandru a declarat, oă nu va 
lăsa să dimisioneze ministerul-Novaoovici. 
După revisuire probabil oă se va constitui 
un minister de coalițiune. De present cer
curile înalte din Belgrad sunt îngrijate din

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Biserica catedrala din Cernăuți 
și ceva despre pâclura sacră,»

Rădăuți, 10 (22) MaiQ 1896.
Biserica catedrală din Cernăuți e 

așeZată pe partea stângă a șoselei, ce duoe 
spre Ardeal, într’o grădină mare, spațiosă, 
cuadrată, lungărâță, împodobită ou feluriți 
arbori: ou salcâmi, mesteaoănl, stejari, 
mălini și alte soiuri. Spre amâZ^'Z1 dela 
densa e strada catedralei, spre răsărit cea 
domnâscă, âră spre mieZui-nopței cea a 
episcopului Haoman.

Biserica e îndreptată spre Răsărit, are 
cinci turnuri: două în fruntea ei cu clo
pote într’însele, și trei în rând, unul lângă 
altul, așeZate de-a lungul pe spinarea ei. 
Dintre ele cel mijlociu e mai înalt.

Intrarea în biserica aoâsta e din par
tea spre apus. Dela șoseaua Ardealului 
pănă înlăîntru ajungi într’o minută, ba și 
mai degrabă. Ea s’a reparat din nou: re- 
paratura ei s’a început or fi acuma aprope 
patru ani de Z1^- Cred, că voiîi face un 
serviciă plăcut cetitorilor, decă void de- 
sorie, pe cât mi-a fi cu putință, pictura 

de pe pâreții lăuntrici ai acestei biserici, 
cere este fala ortodoxismului și a întregei 
țâri, și alte lucruri dintr’ânBa, și acesta cu 
atât mai mult, dedre-ce reparatura ei costă 
aprope la 80.000 fl. v. a.

Void începe deci dela ușă: de-asupra 
ușei, sus în păretele triunghiular, e înfă
țișată corâna metropolitului, aurită și așe
Zată între cruce și toiagul arohieresc: 
acestea două din urmă sunt aședate cruoiș 
sub coronă și de-asemenea aurite. Mai jos 
stă sens cu litere cirilice: Unuia în trei 
Ipostasurl Bumnecțeu. Și mai jos stau lite
rele și datul: A. D. 1844. Anul aoesta e 
cel al fundărei bisericei.

Pe ușă intri într’o tindă: pe partea 
ei dreptă intri mai departe printr’o ușă 
într’o cămăruță, er prin alta duc trepte 
de petră atât sus în turnul ou clopote, cât 
și pe galeriă, unde cântă corul seminariș
tilor ; pe partea stângă dai din tindă ârășl 
într’o cămăruță, de unde ajungi ori pe 
galeriă, ori îutr’al doilea turn cu olopote.

Tot din tinda amintită intri prin trei 
uși, — ce-s așeZate într’un părete de lemn, 
provâZut cu ochiuri de sticlă — sus în 
pronaus, în despărțitura, unde petrec mai 
ales muierile și preposiții seminariall. 
Iconele, ce-s cam de patiu metri euadrați 

de mari, unele mai mici, altele chiar și mai 
mari, și cari împodobeso cu atâta frum- 
seță păreții din lăîntru, te inspiră și te 
înalță la cele mai sublime virtuți ale cre
dinței, speranței și iubirei. Ele inlățișâză 
atât pe cei mai renumițl și mai geniali bărbați 
din Testamentul vechid, cât și faptele 
mântuirei geniului omeneso prin Isus 
Christos.

Un părinte bisericesc ZRea: „Iconele 
îs biblia și îuvățătură pentru cei neînvă- 
țațl și fără carte44. AstăZl nu-s ele numai 
învățătură pentru cei neculțl, ci și un mij
loc spre împodobirea și înfrumsețarea bi- 
sericelor. Icona cea dintâid de pe păretele 
drept din pronaus înfățișeză zidirea tem
plului lui Solomon: aci veZl o mulțime 
de lucrători, unii dau petră, alții ridică 
cu drucii, alții zidesc, oare de oare par’că 
îșl dă mai multă silință să ducă lucrul 
mai bine la capăt, âr Solomon cel înțe
lept, ou corbna împărătâscă pe cap, stă în 
apropiere și privesce ou frunte senină, 
gânditore, la casa lui DumneZeu, oe din 
ce în ce se înalță mai mult.

A doua îcdnă înfățișâză legedarea 
pe muntele Sinai între tunete și fulgere: 
ângerii dau semn cu buciumile, Dumne- 
de.u-Savaoft dă cîele Z^ce porunci, âr Moisi 

cu fața strălucită de mărirea dumneZeâscă 
le primesce pe două table: pe una patru, 
er pe cealaltă șâse, oa să le faoă cunoscute 
poporului Israilitean. In aceste Zeoe po
runci se ouprind tote poruncile lumei, pe 
cari, deoă le-ar împlini qmenimea, încă 
aici pe pământ ar îmbrățișa raiul feri
cire).

Sus de-asupra ferestrei și pe ambele 
părți se află trei sfinți din Testamentul 
vechio. Pe unul din ei l’am văZut ținând 
o arfă în mână: acela tr-bue sg fiă de 
sigur psalmistul și parochul David. Pe 
păretele în partea stângă e zugrăvit raiul 
cu fel de fel de pomi, ou vietăți și ver- 
dâță. In mijlocul lui e pomul cunoscinței 
binelui și al râului. Sub dânsul șede Adam 
cu părul c’am creț, eră în fața lui Eva ou 
părul despletit; în pom sus e șerpele — 
spiritul necurat — cam de vre-o doi me
tri și jumătate de lung, stând încolăcit 
împrejurul lui și cu capul bine înurechiat, 
îndreptat spre protopărinții genului etne- 
neso, oarl în urma ispitei au devenit vic
timă înșelăciunei lui.

Adam și Eva au fost sooșl din raid, 
pentru-oă au mâncat din aoest pom, mă
car oă DumneZeu li-a oprit aoesta. Ei au 
mâncat, căci au fost înșelați de oausatorul
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causă că tinărul rege a rupt’o cu totul cu 
tatăl său Milan, reproșându-i acestuia, că 
el pârtă vina la Btarea aoțuală încurcată a 
Serbiei. Se t}i°e că ex-regina Natalia in- 
fluințâză forte mult pe tinărul rege, îi aran- 
gâză petreceri peste petreceri, și modul de 
trai din Konakul sârbesc e în stare să facă, 
ca tâte casele princiare să-și înohidă ușile 
dinaintea regelui, care ar intenționa să se 
căsătorâsoă.

*
Din Sofia se depeșâză, că alaltăerl 

au sosit acolo aprope 'o miiă d9 âspețl 
sârbi, între oarl și mai mulțl oficerl. Ei au 
fost primiți în mod entuBiast și s’au dat în 
onârea lor banchete, serate și alte petre
ceri. La banohetul festiv dat alaltăerl seră 
în onorea bspeților s’au ținut mai multe 
toasta, în cari s’a aocentuat solidaritatea 
între poporele slave', s’a beut în sănătatea 
prințului Bulgariei, regelui Alexandru al 
Serbiei, a Țarului Rusiei și a prințului din 
Montenegro. Peste tot pressa din monar- 
ohia austro-ungară nu privesce ou drag la 
acesta visită și escursiune „suspectă4.

*
Din Atena se depeșâză cu data de 

eri, că pe insula Creta a erupt o revoluția 
generală. Se 4ioe, că trimișii oonsularl gre- 
oescl și rusescl au fost omorîțl, asemenea 
și agentul grecesc lohn, împreună cu tâtă 
familia sa. O panoerată englesă și alta ru- 
sescă au primit ordinul să plece imediat la 
Creta.

Adresă, de condolență.
Episcopatul bisericei gr. or. ro

mâne a adresat Majestății Sale din 
incidentul decedării archiducelui Ca
rol Ludovic următbrea adresă:

Maiestatea Vostră Gesară și Apostolică- 
JRegăscă! Preagrațiose Domne.1

Cu adânoă mișcare în suflet și ou inimă 
sfâșiată de durere am primit eu și episco
patul biserioei gr. orientale române din pa- 
triă, dimpreună cu totalitatea organelor, 
cler și mireni, părtași în guvernul biseri
cesc, nunoiul trist despre pierderea, oare 
tocmai sub decursul sărbătorilor iubilare o 
ați îndurat Maj estates Vostră, prea înalta 
casă domnitore, întrâgă monarchia, în spe
cial, patria și biserica nostră, prin neaștep
tata deoedare în 4’ua de eri a Alteței Sale 
Cesare și Regesol a Domnului Archiduce 
Carol Ludovic, care era cel mai aprope de 
tronul p.reaînalt și de gloriosa corână re
gală.

In durerea nostră adâncă pentru aoestă 
pierdere mare, totă atențiunea ni-o atrage 
asupră-șl cașul trist; momentul surprinderii 
sguduitore ne înâcă graiul și un singur 
simț deprimător ne preocupă, care ne re
vocă în sufletul nostru o seriă întrâgă de 
pierderi grave, oe le-a suferit de un timp 

încoce prea înalta casă domnitdre și cu ea 
toți supușii credincioși ai Majestății Vostre, 
toomai oâud basa cea mai sigură a spe
ranțelor nostre pentru consolidarea statului 
și pentru binele oomun o căutăm în întă
rirea internă a preaînaltei case domnitâre, 
cea ou inimă pentru fericirea poporelor sale.

Când îmi iau voiă ou aoeste a depune 
prea umilit la treptele tronului prea înalt 
al Majestății Vâstre și în numele oierului 
și poporului întreg cele mai sincere simțuri 
durerdse ale episcopatului acestei biserici 
asupra oașului de doliu neașteptat, ou sen
timente nealterabile de fidelitate și alipire 
omagială cătră Majestatea Vâstră, implor și 
implorăm cu toții grația lui Dumnezeu, ce
lui ce jdirige sortea prinoipilor și a popo
relor: oa pe Maiestatea Vostră cu prea 
înalta casă domnitâre și cu monarohia în
trâgă să Vă mângâie în aoâstă pierdere 
mare ou darurile sale cele abundante și să 
Vă ferâsoă pentru totdâuna de asemenea 
lovituri neașteptate 1

Care de-altmintrea rămân cu oea mai 
profundă reverință omagială.

In Sibiiu, la 20 Maifl 1896.
Al Majestății Vâstre

credincios supus 
Archiepiscop și Metropolit 

greco-oriental român 
Miron Romanul m. p.

Un deputat kossuthist despre ces- 
tiunea naționalităților.

Alaltăerl și-a ținut deputatul Kossu
thist, Geza Polonyi, darea de sâmă înaintea 
alegătorilor săi din Hajdu-Szoboszlo. In 
vorbirea sa el atinse între altele și ces- 
tiunaa naționalităților. Etă frasele gole și 
neadevărate cu cari șovinistul deputat, de 
origine jidan, a amețit pe alegătorii săi:

Contrarii sufragiului universal afirmă, 
că nici oestiunea naționalităților nu per
mite introducerea sufragiului universal. 
Acesta însă este unul dintre cele mai ne
norocite argumente, cari pot ieși din gura 

■ politioianilor maghiari. Să nu dăm nutre- 
ment agitațiunei valahe cu ast-fel de frase, 
căci dor Valahii necontenit strigă în gura 
mare, că noi n’avem dreptul să domnim 
într’o țâră, în care suntem în minoritate. 
Aoâsta însă nu e adevărat. Chiar Maurițiu 
Jokai, laureatul (!) scriitor maghiar a spu- 
s’o într’o fâiă din Viena, (Și aoesta pentru 
d-1 Polonyi e argument.—Red.) că în Un
garia sunt 8 miliâne Maghiari (Nici îm
preună cu Jidanii nu sunt atâția — R.) și 
numai 7 milione de altă naționalitate, din
tre cari cea mai mare parte sunt buni 
patrioțl (11). Deci maghiarismul e în supe
rioritate, n’avem să ne temem. Să nu-i 
timbrăm înainte ca trădători de patriă 
(Forte mărinimos !) ci să urmăm esemplul 
străbunilor, oarl tot-dâuna și-au împărțit 
drepturile cu alții (Da, dâr alții au fost

----------- --------------?-----------------------------  

tot-deuna Jidanii). Să pedepsim numai pe 
acela, care păoătuesoe contra patriei sale, 
și să-i luăm dreptul de-a vota.

Nu-i destul, ca cine-va să scie numai 
scrie și ceti unguresce, ci e de lipsă să 
sistăm școlele confesionale, și să introducem 
instrucțiunea obligătore de stat; căci pănă 
oând vom permite Sașilor să-și țină soo- 
lele speciale germane, Valahilor, școle va
lahe, și Sârbilor șoâle speciale sârbesc!, 
pănă atunci nu vcm ajunge ca scrierea și. 
vorbirea în limba maghiară să devină ge
nerale.

In fine vorbind Polonyi despre starea 
politică în general, dise următorele:

Este lucru curios, că pe când serbăm 
în capitală serbarea păcei (!!) arangiăm o 
esposițiă estraordinar de frumâsă .(!!) tre- 
bue să vedem și aucjim cum se agită în 
străinătate contra nostră. Și pentru ce? 
Pentru-că în tote părțile simt âmenii, că 
Ungaria nu e independentă, nu e stat pu
ternic, ci depinde dela Viena și e slabă. Ne 
urăsc in România, ne oalcă în piolâre stâ- 
gul în Serbia, ne murdăresc emblema în 
Croația, nu ne lasă să acățăm placate mi
lenare în Italia, și satisfacțiă nu căpătăm de 
nicăirl. Țâra acesta e lovită de sortea ne
fericită, de-a fi guvernată în era mileniului 
de cătră oel mai slab ministru-președinte. 
Ore ar fi cutezat undeva să batjooorâscă 
stâgul negru-galbin ? De sigur, că pe un 
astfel de oraș l’ar fi bombardat făr’ de 
nici o milă, dâr oând se profanâză stâgul 
maghiar, nici o baionetă nu se mișcă (!!)

mio,
i

— 15 (27) Main.

Țarul Rusiei — principe al Ungariei.
Din inoidentul serbărilor de încoronare 
delaMoscva, „Petit Journal4 din Paris pu- 
blioă amănuntele oeremoniei, și între al
tele și titlurile, pe cari le portă Țarul, și pe 
cari Metropolitul trebua să le spună pe 
rând oând îi pune Țarului oorâna pe cap. 
Intre aceste titluri figureză și cel următor : 
„prince de Hongriea (principe ăl Ungariei). 
Diarele maghiare sunt turbate din causa 
aoâsta, și se tot întrâbă, că ore de unde 
de când și cu ce drept a ajuns „Țarul 
museălesc4 să pârte astfel de titlu? Pole 
cu acelaș drept, cu care au purtat Ma
ghiarii stâgurile și emblemele provinoiilor 
danubiano la încornarea din Pesta.

— o—
Erâși o încercare de omor ritual, 

țliarul „Alkotmany" primesce- din Balas- 
sagyarmat o scire sensațională, despre care 
so dice, oă țin'* de present în agitatiă în
treg ținutul de acolo. Cașul e următorul: 
Intr’una din cailele săptemânei treoute de- 
părtându-se Jidanii din comuna Bercele de 

I cătră seră din sinagoga lor, trei dintre ei 
rămaseră îndărăt în templu. In curtea sina- 

gogei se jucau doi băețl creștini: unul de 
11 si celalalt de 13 ani. Cei trei jidani ră
mași în sinagogă chiămară pe unul dintre 
băețl să le ajute să stingă luminările și 
oând aoesta păși în sinagogă, Jidanii în
chiseră ușile, prinseră pe copil și-l legară 
bine și apoi sooțind dintr’un dulap un ou- 
țit mare și un vas, înoepură a face pregă
tirile pentru junghiarea copilului. Intr’a- 
ceea însă copilul celalalt se uită pe gaura 
ușei în lăuntrul sinagogei și, văzând oe se 
petrece, începu a striga. Atunci Jidanii se 
spăriară și imediat liberară pe oopilul le
gat. Astfel e desoris cașul în „ A.lkotmauy“, 
care pretinde să se facă o oeroetare strictă, 
deâre-ce oopiil au mărturisit faptul în mo
dul desoris mai sus și s’a constatat, că cei 
trei Jidani rămași în urmă în sinagogă au 
fost: un șachter, altul ou numele Eckstein, 
âr al treilea un anumit Rosenfeld.

F. Z. M. Francisc de Knhn, fostul 
ministru de resbel comun, a răposat alal
tăerl 1» moșia sa dela Strassoldo. Baronul 
Kuhn de Kuhufeld a fost unul dintre cei 
mai vredniol și harniol generali ai armatei 
austriaoe. In timpul dela 1868—1874, oât 
a fost ministru de resbel, Kuhn și-a câș
tigat forte mari merite prin reorganisarea 
armatei comune conform recerințelor mo
derne. La 1874 a fost numit comandant* 
general peste provinoiile Stiria, Carintia și 
Carniolia. Pensionându-se după câțl-va ani 
se retrase la bunul 6ău în apropiarea Gră- 
discei. Ca scriitor militar br. Kuhn s’a bu- 
ourat de un renume frumos; mai ales opul 
său întitulat „Lupta în teren muntos4 
este privit în cerourl militare ca o lucrare 
de rangul prim.

— o—
Un student eliminat pentru mileniu. 

Din Gherla se scrie, oă corpul profesoral 
dela gimnasiul armenesc de stat din Gherla 
a eliminat din gimnasiu pe studentul ro
mân lustinian Juga, din oausă, oă ou ooa- 
siunea pregătirilor pentru, mileniu, studen
tul român a îndemnat pe mai mulțl colegi 
români ai săi, ca se nu porte cocarde națio
nale ungurescl și se nu ia parte la serbările 
mileniului! Faptul aoesta caraoteriseză în 
colori destul de vii situațiunea bieților ti
neri români, pe cari sortea i a osîndit să-și 
facă studiul la soole unguresol!...

— o—
Programa convenirei colegiale, oe se 

va da Sâmbăuă în 18 (30) MaiQ din partea 
Reuniunei române de gimnastică și de cân
tări din loc în sala otelului Nr. I. este ur- 
rcătorea : 1) Cânteo de escursiune, cor
mixt, de Rheinberger. 2) Cânteo sooțian, 
cor mixt, de Dîirrner. 3) Trei oântece pen
tru cor mixt, de Mendelssohn B. a) Pre- 
simț de primăvară, b) Viorica, o) Serbarea 
primăverii. 4) Piano. 5) Două cântece po
porale p. oor mixt, de G. Dima, a) Sub

minoiunei în lume. Meditând eu asupra 
aoestei scene triste, petrecute în raifi, am 
venit, fără să vreu, la gândul, că și Ro
mânii bucovineni sunt aprope sooșl din 
raiul desfătării, dâră nu prin Dumnedeu, 
oi prin nechibzuiala lor propriă, vâncjen- 
du-și locurile și moșiile, ce le posed, celor 
de ahă lege.

Pe a doua iconă vedem pe patriar- 
ohul Avram, întorcându-se dela biruința, 
oe a avut’o asupra inimicilor săi, șl pe 
Melchisedeo, preotul lui D.umne4eu, pe 
împăratul păcii și al dr°ptății, eșind spre 
întâmpinarea lui, binecuvântându-1 și adu
când sacrificiu lui Dumne4eu : pâne și vin, 
închipuind prin aoâsta, cum-că și Isus 
Christos, când va veni în lume, va da tru
pul și sângele său sub chipul pânei și al 
vinului. Așa-dâră Melchisedeo, împăratul 
Salimului, bine-cuventă pe Avram: oel 
mai mare bineouvântă pe oel mai mic.

A treia ioână ne arată, cum fii lui 
Iaoob vând pe fratele lor nevinovat, pe 
Iosif. Neguțătorii IsrailitenI, ce mergeau la 
Egipt ou cămilele lor, numără cei două- 
4eol de arginți penr.ru sânge nevinovat. 
Tristă soenă!... Câți frați de ai noștri ne 
vând pe noi, însă nu fățiș, ci pe asouns, 
mai ales neguțătorilor sosiți ierl-alaltă-erl 

din Galiția... Vân4area bunului Iosif ne 
arată, ce pâte face ura. Din ură au vân
dut acești frați pe fratele lor. Intre noi 
fraților, să nu fiă așa, ci când se nasoe 
între noi scânteia urei, ce vrâ să ne strioe, 
s’o stingem de timpuriu, oa să nu ne bi- 
ruâscă. Unii de alții să ne bucurăm, unii 
pe alții să lăudăm : așa se ouvine oelor de 
un neam și de un sânge.

Sus de-asupra ferestrei și pe ambele 
părți în cele trei punote ale semicercului 
sunt sfinți din Testamentul vechili — trei 
la număr, — dintre cari unul e patriar- 
chul Iaoob cu scara în mână. In cupolă 
pe la m'jlocul ei se află cerc, împrejur 
oheruviml, eră în oele patru dungi la pb- 
lele ei se văd patru sfinți tot din Testa
mentul veohiii, mi-se pare, că-s prorocii 
Isao, Ieremie, Daniil și Iezechil. De alt
mintrelea onpola e nemărginit de frumos 
colorată în fresco.

Tot în pronaus mai sunt trei cande
labre nou aurite: oel din mijloo ou trei- 
4eci și șâse de sfeșnice, cele laterale ou oâte 
doue-spre-4eoe. Pe lângă păreți de-oparte 
și de alta sunt ră4'mate strane negre, și 
anume în stânga pentru Dâmne, oâte-o- 
dată și pentru Domni, âr în drâpta pentru 
preposiții seminariall și alte personalități. 

In cele patru cornurl ale pronausului sunt 
așe4ate patru oăsciore nouă de lemn, is- 
ousit poleite, sus eu acoperemânt în forma 
unui parasol, cu cruoe de-asupra lor, er 
jos cu uși. Acestea serveso pentru preoții 
menii pentru mărturisirea credincioșilor. 
De-asupra galeriei corului seminarial e atâr
nat de-asemenea un oandelabru ou două
sprezece sfeșnice.

Dâră să trecem mai departe: în naus, 
care-i cu trei trepte mei jos, și care 
spre ioonostasul altarului se înalță erășl 
ou două trepte, se află următorele scene 
biblice: în partea drâptă este înfățișată — 
dela tronul împărătesc ceva mai încolo pe 
păretele oel rotund în forma unui semi
cerc — învierea lui Isus Christos, atât de 
naturală, că nu se pote nimic mai mult 
aștepta dela dânsa. Isus ese din mormân
tul desfăout, un ânger e în apropriere, 
strejarii stau împrăștiațl, spăriațl, uimiți, 
care încătrău, unii plecați cu fața la pă
mânt. — Dee Domnul, ca simțul național 
la poporul nostru, ou ajutorul lui Isus 
Christos, cel eșit din mormânt, să reînvie 
și să se întărâscă și să înflorâscă așa, ca 
toți străinii — strejarii noștri, — să stea 
rușinați, privindu-ne cu fețele pleoate...

Pe a doua iconă e figurată înmor

mântarea lui Isus Christos. Aici Isus, cu 
trupul superior cevașl ridicat, e culcat ou 
oapul pe genunohii unei muerl sfinte. 
Mâna drâptă e lângă densul jos, cea stân
gă e în mânile unei muerl cevașl plecate. 
Corâna de spini zace lângă dânsul pe pă
mânt. Și alte muerl sfinte se văd în apro
piere. Iosif și cu Nicodim din Arimateia 
ii pregăteso mormântul în pâtră. Sus în- 
tr’un colț al icânef se vede muntele Gol- 
gota cu trei cruol pe vârful lui și cu o 
scară ră4imată de una din ele. Se mai 
văd și alte persone în apropierea muntelui. 
— Aoestă scenă mi-a adus aminte de amor
țirea și letargia națională, de care să ne 
ferâscă Dumne4eu 1

Pe a treia iconă Isus spală pioidrele 
apostolilor săi, Joi înainte de patima și 
răstignirea sa, atunci, când a așe4at el, 
după ce a mâncat, sfânta taină a cumuni- 
căturei, luând pâne și vin, pe cari le-a dat 
apostolilor săi spre gustare, după ce le-a 
binecuvântat. — Etă Dumnedeul și Domnul 
lumei se plâcă înaintea apostolilor săi — 
înaintea pescarilor de odinioră! Oe pildă 
bună, umihtâre pentru cei îngâmfați, pe- 
danțl și închipuiți!...

Pe partea drâptă și stângă a ferestrei 
sunt doi sfinți. Sus pe boltă, tot în semi- 

penr.ru
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ferestra mândrei mele, b) Mândruliță de 
demult. 6) Rămas bun codrului, cor mixt, 
de Mendelssohn B. 7) Fântână ou trei 
isvdre, cor mixt, de G. Dima. După pro- 
ducțiune urmâză dans. începutul la 8 ore 
sera precis.

— o—
In grădina otelului „pomul verde“ 

va concerta mâne seră, Joi, capela orășe- 
nâscă. începutul la 8 6re. Intrarea 30 or.

Stabilimentul de Hidroterapiă dela Băile 
Eforiei școldor române din loc s’a deschis 
erl, Marți, în 14 (26) 1. c. O trebuință forte 
simțită în orașul nostru a fost aooperjtă 
prin acăsta. Visitând aoest stabiliment ne-am 
•convins, că el prin instalațiunile sale este 
în tote privințele la înălțimea cerințelor 
■moderne. Importanța sa se ridică prin fap
tul, oă este singurul stabiliment de felul 
■acesta în totă Transilvania, în care se pot 
■aplioa tote procedurile hidropatice ale șco- 
■lei moderne germane și franoese. Tote apa
ratele sunt de-o construcțiă perfectă, în 
deosebi dușurile sunt cât se pbte de bine 
instalate și se pot regula esact și aprbpe 
'instantaneu în privința temperaturei și a 
presiunei.

Afară de cura cu apă rece se pot lua 
în stabilimentul acesta cure electrice, băi 
■electrice (sistemul bicelular al profesorului 
Gartner), tot felul de băi cu ingrediente me
dicale, inhalațiunl, băi de abur și de putină, 
băi reci la basen massagiu, și în special 
■cura lui Kneipp.

Un mare avantagiu al stabilimentului 
este, că instalațiunea e dublă pentru domni 

■și domne și se pot tolosi tote procedurile 
de oură în același timp de cătră ambele 
;secse.

Curele se fac sub oontrol medical. 
Medic dirigent al stabilimentului de hidro
terapiă este ounoscutul și probatul nostru 
medic Dr. G. Baiulescu, care dă oonsulta- 
țiuni în fiă-care di 'u stabiliment dela 7 — 9 
•dimineța și dela 4—5 după amedl.

Brașovul atât de frumos prin posi-
■ țiunea sa romantică, fiind deja forte agreat 
,oa loo de cură climatică, sperăm, oă prin 
crearea stabilimentului amintit va câștiga 
și mai mult ca punot de atracțiă pentru 
cei ce vor să petrâoă vara aici. Aceia cari 
pănă acuma erau avisațl, pentru folosirea 
curelor de aoest fel, să mârgă în străină
tate, vor preferi în cele mai multe cașuri 
a rămâne aici, unde, încât privesce pa os- 
peții noștri din România, pot petrece între 
•conaționali de ai lor.

In curând se vor împărți prospecte,
■ cari vor da informațiunl amănunțite despre 
felul și prețurile tratamentelor. Informa- 
țiunl se pot lua la administrația Băilor de 
■vapor din Brașov.

•cercul aoesta, se află Maica Domnului, de
asupra fereștei, la drânta și la stânga ei 
sunt doi ângerl în straie albe și albăstrii 
atât de frumoși, de-țl iau vederea. In rend 
cu dânșii de ambele părți, stau apostolii 
grupați. Mai sus dela dânșii, în vârful boitei, 
e Isus postat cu pioiorele într’un nor. Pe 
partea dreptă și stângă stau câte doi ân
gerl privind la Isus și trâmbițând din bu- 
oiume; afară de aceea se mai zăresc pa 
lângă Isus umbre de ângerl și de cheru- 
viml.... Ce înfățișeză aoâstă ioonă în ge
nere, nu e clar.

Prima iconă de pe păretele stâng în 
-.aemicero represintă nascerea lui Isus după 
trup. Pruncul dumnedeeso stă înfășurat în 
pânză. Lângă dânsul e Maioa sa și Iosif. 
La iesle stau legate oâte-va anim.-ie, tote 
bine nimerite. De-asupra se ved ângerii, 
vestitorii de pace, adusă prin Domnul și 
împăratul lumei. Din cer se revarsă un no
ian de rade sfinte asupra lui Isus. Stâua, 
ce s’a arătat pe cer în chip minunat, îșl 
trimite racjele sale spre locul nascerei lui 
Dumnecjeu după trup. Și păstorii, cărora 
li-au dat ângerii de soire despre acâstă în- 

.template îmbuourătore, se vâd în apro- 
,piere.

A doua iconă cuprinde în sine bote-

Dela noua societate a tinerime! ro
mâne din Miinchen.

APEL.
Onorat public român! Conduși de iu

bire sinceră față de poporul român, din 
oare am eșit, și pătrunși de necesita
tea simțită a unei societăți culturale a 
tinerilor români dela școlele superiors de 
aci, care să-i adune în sînul ei, concen
trând astfel puterile ,lor împrăștiate și ca 
atari slabe spre o lucrare comună, și cu 
atât mai roditore, noi tinerimea română 
studibsă de lege creștină în Miinchen, am 
înființat o societate de lectură cu numele 
„Romania*.

Scopul societății nostre e: cultivarea 
limbei române, lățirea spiritului de colegia
litate, ajutorarea membrilor lipsiți de mij- 
16ce și înființarea unei biblioteci.

După învingerea multor neajunsuri și 
piedecl nu numai materiale, oi și morale, 
acjl no vedem în plăcuta posițiă a putâ 
aduce la cunosoința on. publio român, că 
am obținut aprobarea statutelor societății 
din partea forurilor competente.

Suntem convinși, că on. publio ro
mân nu va râmând indiferent la o între
prindere așa de salutară și va sprijini după 
putință tinera nostră societate.

E soiul, că nici o societate nu pote 
esista fără fond material.

Apelăm deră la marinimositatea on. 
publio român cu rugarea, să binevoesoă a 
sprijini sooietatea nbstră, intrând în șirul 
membrilor ei, și donând pe sâma bibliotecei 
cărți de ori ce natură, și nu ne îndoim, că 
on. public român va îmbrățișa ou aceeași 
căldură și sooietatea nostră, cu oare a 
îmbrățișat tote întreprinderile de natura 
acesta.

Adresa societății e: „Romania*, soc. 
tiner. rom.’stud. Miinchen. Tiirkengraben 
2/0 R.

Miinchen, 23 Maid n. 1896.
Comitetul:

George Dușoiu când. arch. preș,, Constantin 
Crețoiu oand. arch, vice-preș., losif Sceopul 
stud electr, secretar, Camil Pop de Har- 
șianu stud. ing. notar, Cornelia Bardoși 
stud, iuris. oassar, Emil Crețoi stud. med. 
control., Constantin Lacea stud. phil. bibi.

Defilarea trupelor române la 10 Maiu.

Dăm următdrele amănunte, după 
„Epoca14, despre defilarea trupelor ou oca- 
siunea cailei de 10 Maid:

In general ținuta trupelor și modul cum 
au defilat, au mulțămit pe Regele Carol, 
care în tot timpul defilărei a avut la stânga 
sa pe d-1 ministru de rSsboiu, general Bu- 
dișteanu.

Defilarea a început cu școlele normale, 

zarea lui Isus. I6n botâză pe Isus în Ior
dan. Spiritul sfâDt se pogoră asupra lui 
Isus, în chip de porumb. Calea, ce o per- 
curge el, e străluoită de rncjs dumnecjeescl, 
ce se străcoră printre degetele lui I6n asu
pra capului Fiiului lui Dumnezeu. La o 
parte stau ângerii privind din apropiere. 
Tot așa și poporul, ce era adunat lângă 
apă, se vede luând parte la actul bote
zului.

Prin a treia iconă se înfățoșezi mi
nunea vindecării bolnavilor prin Isus îna
intea poporului, adeverindu-se prin acesta 
puterea lui dumnedeeseă. Pe ambele părți 
ale fereștei sunt doi sfinți cu cărțile des- 
ohise. De-asupra ei stă Isus pe un munte 
ÎDalt predicând cele nouă fericiri dumne- 
ijeescl, cari se cântă și astătjl în biserică, 
și cari sunt de mare însemnătate. Aid a 
mai dis Isus între multe altele poporului 
adunat: celor tineri și celor bătrâni, băr
baților și muerilor, ca ei sâ se împace cu 
frații lor învrăjbiți și se se feresoă de pro- 
rooii cei mincinoși. Ceriul albastru de dea
supra te încântă, ba te transplanta în altă 
lume'... In scurt: tote iconele descrise pănă 
acuma te pironeză locului, nu alta.

(Va urma.) 

a societății pentru învățătura poporului ro
mân și cea de institutori. După școli, trom
petele sună, musicele întonâză un marș 
adevărat militar și în capul unui numeros 
stat-major bine compus, apare d-1 general 
Arion, comandantul corpului 2-a de armată; 
apoi oficerii fără trupă, apoi oficerii in re- 
servă.

Urmăză școla de oficeri, în frunte cu 
comandantul sâu, d-l colonel Angelescu. 
Apoi școla de aplicația, secția preparatoriă; 
șcâla de administrated și de poduri și șosele.

Urmeză apoi comandantul diviziei 4-a 
d-1 general Argintoianu ou statul sâu ma
jor, urmat de o companie de flotilă, care a 
atras admirațiunea întregei asistențe, atât 
prin ținuta sa militară cât și prin modul 
escelent cum a defilat.

Regimentul 6 Mihai Bravul a satis
făcut și pe Regele, atât prin ținuta sa re
gulamentară și curată cât și prin atitu
dinea nesilită cu care a trecut pe dinaintea 
Suveranilor.

Urmară reg. 21 Ilfov, comandat de 
d-1 locotenent-colonel Hiotu; regimentul 
de geniu, batalionul 3 de vânători etc.

Trompetele încetâză și fanfarele arti
leriei și a cavaleriei încep a suna mărețul 
lor aer de aparițiune. D-1 colonel Vartiadi 
apare în capul brigadei sale de artileria, 
pentru a căreia ținută nu se pot adresa 
decât laude acestui distins oficer și între
gului corp oficeresc ce-i dă concursul sâu. 
Bateriele din câteșl trele regimentele sunt 
splendide în totă puterea cuvântului; ți
nuta trupei, harnașamentul, caii, buna in
strucțiune, totul se vede forte îngrijit; un 
lucru însâ sărea în ochi, trupa se vedea 
forte obosită.

Urmară escadronul 2 tren, regimentul 
2 cetate. Cavaleria, având în capul ei pe d-1 
general Candiano Popescu, a făcut un pro
gres real.

Reg. 4 roșiori, superb la aspect; 
afară de al 3-a escadron, căruia nu i-s’a 
putut nimic reproșa, celelalte ar fi putut 
ține mai bine alinierea și distanța între 
plutone. Cu tote acestea se pote cH°e sus 
și tare, că acest regiment a defilat forte 
bine. După acâsta urmeză reg, 3 de călă
rași.

Divisional de gendarml călări închide 
marșul prin o defilare ce uimește pe tdtă 
lumea. Atitudinea marțială a acestei trupe 
atrage admirațiunea întregei asistențe. M. 
S. Regele a dat semnul de aprobare.

După defilare MM. LL. Regele și 
Regina s’au reîntors la palat.

Dare de semă și muițămită publică.
Boziaș, 20 MaiO 1896.

La începutul anului curent, poporul 
român gr. cat. din comuna Boziaș (comit. 
Ternava-mică), întrunindu-se la o adunare 
generală estraordinară, a luat frumdsa ho- 
tărîre dea-șl ridica un nou edificiu de șc6- 
lă. Spre scopul acesta a pus în circulațiune 
și liste de colectare (250) pentru oferte 
benevole în bani. Espirând terminul, fixat 
pe 1 Maifi n. c. de adunarea generală 
pentru trimiterea colectelor, subscrisul, ca 
cassar îmi țin de datonnță a aduce și pe 
acâstă cale la cunosoința celor interesați 
sumele intrate pănă în 20 Maifl n. o. Și 
anume:

1) D-1 Teodor Ceontea, profesor în 
Arad, a trimis, în loo de bani, două ma
nuale (Aritmetica și Geografia) în preț 
de 3 fi.

2) Cu l'sta Nr. 73 a colectat M. O. 
D. Vicar al Hațegului Nmolau Nistor dela 
următorii: N. Nistor, vicar. 1 fl; M. lu- 
bașiu învățător 50 cr; Ios. Stupinean preot 
în Lunca Gertei 50 or. Suma: 2 fl.

3) Romul Polis 50 cr.
4) Romul S. Orbean, preot în Iclăn- 

del, cu lista Nr. 166 a trimis 1 fl. 20 cr.
5) M. O. D. Tit Bud, vicar, eu lista 

Nr. 115, 1 fl.
6) M. O. D. Moise Bocșan, protopop 

în Arad, a colectat cu lista Nr. 129 dela: 
Moise Bocșan protopop 2 fl; George Te- 
lescu protopop 1 fl: Gr. Venter advocat 
1 fl; lgnațiu Ursu când, de preot 50 cr; 
Vas. Maugra 1 fl; Dr. Sr. C. Pop adv. 1 
fl ; Dr. I. Suciu adv. 1 fl; G. Rosvan in
giner 1 fl; toți din Arad, și Nic. Raducan 
din Budapesta 1 fl. Suma: 9 fl. 50 cr.

7) L)-l Ioan Georgescu învățător în 
Scojei a colectat cu lista Nr. 119 dela: 

I. Georgescu 1 fl; D. Bulierca înv. 40 cr; 
I. Budao înv. 20 or; I. Giurca înv. 20 cr; 
G. Bărbat înv. 20 cr; Leon Vasu înv. 20 
cr; Nic. Gucu înv. 10 or; N. Diatou înv. 
20 cr; X. Y. 20 or; Dion. Ștănuleț înv. 
20 cr; Nic. Borza 50 cr; I. Bauciu înv. 
50 cr; N. Gucu înv. 10 or ; I. Pura 10 
cr; N. Albani 50 or; G. Borza 30 or; 
Solomon Făgărășan înv. 40 or; L. Solomon 
30 or; N. Cucu preot 20 cr. și I. Oana 
30 or. Suma 6 fl. 10 cr.

8) D-1 Dr. Zosim Chirtop, advocat în
Câmpeni, ou lista Nr. 51 a trimis 2 fl. _

9) Institutul de credit și eoonomii 
„Biatrițana“ din Bistrița 10 fl.

10) Institutul de credit și economii
„Fortuna* din Rodna-vechiă 2 fl. _

11) D-1 Cornel Muntean, înv. în Abrud, 
a colectat cu lista Nr. 180 dela: Comei 
Muntean înv. 50 cr; Dr. Laurențiu Pop 
adv. Abrud 2 fl; AL Oiura parooh 1 fl ; 1. 
Poruț paroch, Câmpeni, 50 cr; I. Vania 
notar 50 cr; V. Tomuția notar 50 cr; G. 
Marcu Oorcheș primar 50 cr; N. Băișan 
preot 50 or ; D. Goia preot 50 cr. Sim. 
Dandea prop, de mine 50 or; Al. Filip 
adv. Abrud, 2 fl. Suma 8 fl. 90 cr.

12) D-1 Dr. V. Bianu medicul spita
lului județan din Buzeu (România) cu lista 
Nr. 171 a trimis 20 fl.

Suma totală în bani 63 fl. 20 cr. din 
care substrăgendu-se spesele făcute ou ti
părirea și esnedarea listelor de colectare 
în preț de 13 fl.. râmâne suma de 50 fl. 
20 cr.

înainte de-a încheia, subscrisul, în 
numele poporului din comuna nostră, aduce 
și pe acăstă cale generoșilor contribuitori 
adânc simțite mulțămite pentru jertfele, ce 
le-au dat în scopul întreprinderei nostre 
culturale românescl.
# Rugăm tot-odată ca acei onorabili 
Domni, cari au primit liste de colectare, 
să binevoăsoă a ni-le retrimite, ca să ne 
putem da sămă despre ele. Pentru orien
tare însâmnăm, că terminul de colectare se 
prelungesce pănă la finea lunei August 1896.

Traian H. Pop,
cassar.

SCIPd ULTIME.
Bficuresci, 14 (26) Maiâ. Ban

chetul Ligei de aseră nu s’a putut 
începe, decât târc|iu pe la 9 bre, 
debrece membrii fostului comitet și 
aderenții lor au absentat în mod 
demonstrativ. Numai într’un târcpu a 
apărut singur d 1 V. Urechiă. Pre
ședintele banchetului, d-1 Aron Den- 
sușianu, înainte de-a începe șirul 
toastelor a dat cetire următorei te
legrame de felicitare, pe care con- 
mesenii au trimis’o d-lui Dr. Rațiu: 
„Membrii congresului întruniți în ban
chet închină în sănătatea d tale, care 
întrupezi Românismul de peste munți*.

După acdsta mai întâiti a toas
tat d-1 Ionel Grădișteanu pentru Dr. 
Rațiu și apoi pentru fostul comitet 
al Ligei. DIM. Vlădescu, profesor 
universitar, beu în sănetatea stator
nicilor bătrâni și a entusiaștilor ti
neri, cari luptă pentru triumful 
causei naționale.

D-1 Ar. Densușianu salută noul co
mitat cu cuvinte căldurdse și însu
flețite. Au mai toastat d-nii: G. C. 
Dobrescu pentru popularisarea ces- 
tiunei naționale, studentul Cancicov 
pentru profesorii universitari, d-1 I. 
Oroveanu pentru pressă, studentul 
Tamara pentru I. Grădișteanu, Bă- 
lănescu pentru d-1 Densușianu etc. 
etc. Banchetul s’a terminat la me-

DIVERSE.
Din vieța Papei Leo XIII. Pe oând 

actualul Papă Leo Xlil era încă nunoiu. 
papal în Bruxella, fiind el invitat la o se
rată la marchisul Belleoombe, acesta în
cercă sâ-1 aducă în perplesitate. Ii arătă 
adecă un vas pe care era dspinsă o cân- 
tarăță ușuratică dela orf'eul din Bruxella. 
Nunoiul privi ou atențiune iconă și apoi o 
întinse marchisului cu cuvintele: „O femeia 
fdrte trumbsă, d-le marohis, de sigur soția 
d-tde?“ Marchisul roși și se depărta cu 
buzele umflate.

ProDiietar: Br» Ams»©! Muresiaiau;:
Redactor responsabil Gregorîu
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Cursul Sa bursa dâra Aliena»
Din 26 Maiu 1896.

fJenta ung. de aur 4% .... 122.15
Benta de cordne ung. 4°/0 ■ ■ • 98.75
Irapr. oăil. fer. ung. în aur • 124.50
Impr. căii. fer. ung. în argint4y2°/0 101.40 
Dblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
.Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 151.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.— 
Renta de hârtie austr...................101.20
Renta de argint austr...................101.10
Renta de aur austr........................122.30
Losuri din 860 ...... 144 50
Acții de ale Băncei austro ungară. 948.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 367.— 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 343.75 
Napoleondorî.................................. 9 52y2
Mărci imperiale germane . . . 58.72y2
London vista.............................. 120.05
Paris vista.................................. 47.65
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.............................  . 44.55

Picâturile o siwam

Cursul pseteă Brascjv.
Din 27 Maiu 1896.

Bancnote rom, (lump. 9.48 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Camp. 9.51 Vend. 9.54
Galbeni Camp. 5.60 Vend, 5.65
Ruble rusescl Cump. 127 Vend. —.—
Mărci germane Oump. 58.40 Vend.
Lire turcesol Cump. 10.60 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Anunchm 

(îisserțiuni și rectae)
Suniâ a se adresa subscrisei 

adlmiuistratmirol. ©asul pu-
Mică răi RBUstas aBuuffsciu msai muH 
de odaia se face scâdemenî, 
ca?e cresce cu cât pubiîcarea 
se face mai d® mreuHe-ori.

Administr. „Gazeta Trails11.

i'

IX w;.

CSV

j cari au efect escelent în contra tutu- 
I ror bolelor de stomach, sunt un hebc- 

dicamesit neaperat «fie Sîpsă. 
pesiitru. «ri-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi- 
rațiă cu miros greu, vântur), râgăelă, 

j colică, catar de stomach, flegmă, găi- 
I binare, greță și vomare, constipațiă, și 

la durere de cap, încărcarea stomachu
iui cu mâncări și beuturî, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi
cat urile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 er. Sticla ma
re 70 er. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravian

Picături veritabile sunt numai ace- 
| lea, pe a căror embalage este lipită o 

fășiă verde cu cuvintele: „Bezeuge 
die Echtheitu cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelcelius W-we, Frâng Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
lioth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Jdsef Drodtlcff.
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Acestu stabilimente este proveduth cu cele mai ^3?
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bune mijloce tehnice și fiindu bine asortata cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de 
comande cu promptitudine
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovu Terguhi Inului Nr. 30, eta- 
giulii I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămii a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovîi.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURfi, ARGINTU ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STj^TVTE.

FOI PERIODICE.
BELETE~DE~ VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGHAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AAA.Vțp'm.

a putd esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî- 
BZLJLÎTȚTTEÎ.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Convexă, in Iclă măvi/mea-

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

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.
se primeseti în biuroulu
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feQȘȚlMMT*»
institut de credit și de economii, societate pe acții.

SefiUhaas WwciaBBBs, p. u. Abrud (Abrudbanya). 
întemeiată în 1SS5.

Capitali de acții ffl. 30,000.

Primes©® depunerii spre fructificare, 
o interese fără privire iadupă care solvesce B°|, 

termimfi de abdicere.
Dare de venit după interese încă o plătește institutul.
Depuneri se pot face șî prin postă și se efectuesc mo

mentan după sosirea comandei.
Direcțiunea institutului.985,1—1

Institut de spălat și călcat 
Brașov, strada OrfaiaiSafi* W.

Subscrisa are onbre a recomanda On. Public „institutul seu 
spălat și călcat11 unde se primesc rufe pentru spă-de f

lat și călcat spre cea mai deplină mulțumire a ori și cui, spă
latul e fără întrebuințarea varului clorhidric și cu 
cele mai moderate prețuri

Primesc angagiament de-a spăla și călca la timp și CU cea 
mai mare punctualitate tot felul de albituri, trusouri de 
mirese, perdele și tot felul de articule de modă, dându-le un 
lustru briiant și făcendu le albe ca zăpada.
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ABONAMENTE.
GAZETA TftAHSILVAinST

Prețidu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni................................................. 3
șese luni........................................................6
urni anii..................................................... 12

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

X

X
fi
ți, 
fi.

10
20
40

fr. 
fr. 
fr.

X
M
X.
*, jy

Dwhecâ.
2
1

ii. -
fi. —

50 cr.

h Mmgfob ai fete &
Pentru Austro-Ungaria: 

anu. 
șese luni. 
trei luni .

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

se făcu mai , ușoru și mai repede

g

M
X
X
K 
X
X

X
X
X
M .
§ Admisfistrațiimea „Bazetei Transilvaniei.^ §
Qxxxxxxxxxxxxxxx^oooâcxxxxxxxxxxy

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona, din nou, sâ bineve escă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Sosirea si plecarea trenurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. diraineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 6re 9 min. după am, 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela București la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amedl. 
Trenul de persorie: 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sâra.
3. Dela Zernesti la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 31 min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminâța. 
Trenul accel.; 2 ore 45 min. după am,. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: 10 <5re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la București:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin,,. 
Tr. accelerat.- 5 6re 14 m. dimin.•
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl,. 
Trenul accel.: 2 ore 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesti. (Gara Bartolomeiu. 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminâța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 4 ore 30 min, dim.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


