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Crisa latentă.

Tot mai mult se lățesce păre
rea, că în curend va isbucni o crisă, 
care va face imposibilă rămânerea la 
cârmă a cabinetului Banffy. Pentru 
întâiu se mai putea crede, că pu
nerea în vedere a unei astfel de 
crise în timpul cel mai apropiat 
este numai o dorință a oposiției ma
ghiare, dbr acum se vede, că acele 
faime au un temeiu mai real și că 
în adever, cu tbte serbările mile
nare, situațiunea politică este cât se 
pote de nefavorabilă cabinetului 
Banffy.

Deja multele preumblări ale lui 
Banffy la Viena și înderet nu prea 
sunt, de bun augur. Acestea sunt 
pricinuite mai cu semă de cestiu- 
unea ardentă a înoirei pactului cu 
Austria, care cestiune s’a încurcat 
binișor și nu mai vre se facă nici 
un pas înainte spre resolvarea ei.

Seim, că stabilirea cuotei for- 
meză greutatea principală în con
sfătuirile ambelor guverne. Despre 
Banffy se afirmă cu tot mai mare 
hotărîre, că ar fi luat bre-carl an
gajamente față cu guvernul austriac, 
că va face, ca din partea ungară 
cuota să fiă ridicată cu câte-va pro
cente. Acestă promisiune se-o fi fă
cut el în urma declarărilor ministru- 
lui-presedinte Badeni, că altfel nu 
pbte garanta primirea pactului de 
cătră parlamentul din Austria. De 
aci vine, că pretensiunile comisiunei 
austriaco pentru stabilirea cuotei au 
fost de astă-dată atât de mari în 
raport cu trecutul, și că au cerut, 
ca cuota, ce se vine pe Ungaria 
pentru cheltuelile comune ale mo- 
narchiei, se fiă urcată cu peste 10 
la sută.

Anevoe se p6te admite, că 
din partea austriacă s’a ridicat de
odată acestă pretensiune, fără ca 
se fi avut guvernul din Viena pro
misiunea lui Banffy, că el va stărui

pentru o urcare, deși nu tocmai așa 
de mare, a cuotei.

Comisiunea ungurdscă pentru 
cuota a tras însă o dungă peste so- 
cotela chibzuită între Badeni și 
Banffy. Renunțiul acestei comisiuni 
este un refus categoric, în ce pri- 
vesce pretensianea austriacă de-a se 
urca cuota Ungariei și br. Banffy a 
fost adus prin acest refus într’o si- 
tuațiune forte critică, căci s’a vecjut 
silit a declara la Viena, că nu p6te 
face nimic, că dela dieta actuală un
gară nu se pdte dobendi nicî cea 
mai mică urcare a cuotei.

Situațiunea cabinetului Banffy 
este în cestiunea pactului și pentru 
aceea forte critică, fiind-că nu se 
pdte răzima pe-o majoritate împu- 
netdre în cameră, căci nici fracțiu
nile stângei estreme, nici partida 
națională apponyistă, nici cei înafară 
de partide nu sunt dispuși a-i da 
nici cel mai mic sprijin pentru apla
narea divergențelor cu Austria în 
cestiunea pactului economic și finan
ciar. Acțiile fusiunei au căcjut sub 
zero și tote acele partide se dau la 
o parte și așteptă cu flegmă sosi
rea 4’lelor d0 crisă pentru guvernul 
Banffy.

Tote acestea au contribuit, se 
Țice, a sdruncina posiția lui Banffy 
în Viena și foile oposiționale fac de 
pe-acuma socotela, pe când are se 
sufere naufragiu corabia lui.

Poimâne se întrunesc delega- 
țiunile, cari vor dura cam trei săp
tămâni; până atunci se vor termina 
și serbările milenare și astfel se 
crede, că la finea lui Iunie său cel 
mult la începutul lui Iulie va is
bucni crisa ministerială.

Ori cum va fi însă, de se va 
împlini ori nu acestă preejicere, una 
e siaur: că conflictul iscat în ces
tiunea cuotei între Ungaria și Aus
tria nu se va pute delătura așa ușor 
și fără de nici un fel de sguduire

într’o parte s6u alta, seu în amân
două. Crisa rămâne der latentă și 
așteptă numai momentul, ca se is- 
bucnescă cu putere.

încoronarea Țarmui.
Alaltăeri s’a săvârșit în catedrala Us- 

penski din Moscva cu mare pompă și ce
remonia încoronarea părechei imperiale 
rusăsoi. Deja înainte de 7 ore dim. anun
țară 21 salve de tun sărbarea, și îndată 
dup’aceea înoepură a suna clopotele uriașe 
ale catedralei de încoronare, la ceea-ce 
imediat răspunseră clopotele dela tâte bi- 
serioele din Moscva.

Intrâgă lumea adunată în vechia ca
pitală a Țarilor începu a pleca spre Kreml 
ale cărui cupole străluceau în colori au
rie, argintie, verdi și albastre, er crucea 
de aur de pe turnul numit al lui Ivan Ve
liki se ridica mărâță spre cerul azuriu și 
se vedea strălucind din depărtare mare.

Pe piața „roșiău a Kremlului se pu
tea vedâ un amestec admirabil de popâre. 
Lângă representanții Rusiei și Poloniei 
îmbrăoați în haine negre și roșie steteau 
Kirghiși cu cușmele lor de piele, Batumi 
ou turbane, TuroomanI armați cu iatagane 
și pumnale, Tauri și Grusi, Tartari și 
Caucasianl în haine bogate și împodobite 
cu pietri scumpe; apoi Osțjaci și Siberianl 
cu blanele lor scumpe; Chinezi și Co- 
reani în vestminte de mătase. Represen
tanții aprope ai tuturor poporelor de pe 
două continente steteau aci și așteptau să 
se înoâpă ceremoniile încoronărei puterni
cului Țar.

La 7V2 ore se adunară în palatul 
Kreml personele, cari aveau să ia parte 
la procesiune, er aceia cari nu luară parte 
la ea, întrară la 8 6re în catedrală. La Sy2 
sosiră în Kreml ambasadorii și trimișii estra- 
ordinari ai țărilor străine, representanții cor
pului diplomatic și alțl dignitari înalț! cu 
soțiile lor și merseră apoi în catedrală 
pentru de a-șl ocupa locurile destinate lor. 
Pe cale dela Kreml pănă la catedrală, pe 
unde avea să trâcă procesiunea, se postă

șpalierul grenadirilor de curte și al celor 
lalte trupe, comandate anume spre scopul 
acesta, cu stogurile și stindardele lor.

După-ce se ceti în oatedrală o scurtă 
rugăciune, preoțimea în ornat complet 
păși spre portalul oatedralei pentru de-a 
întâmpina pe împărătesa văduvă Maria 
Feodorowna, care întră în catedrală cu oo- 
rona pe cap și împodobită cu o manta de 
purpură. Ea era însoțită de toți membri 
casei imperiale rusăsci, principii și princi
pesele străine cu suitele lor, cari, conform 
programului, nu luau parte în prooesiunea 
părechei imperiale. La ușa bisericei înlpă- 
rătâsa-văduvă fu primită de Mețropolitul 
din Mosova și de preoțime ou cruce și cu 
aghiasmă; împărătesa ocupă apoi tronul 
destinat anume pentru ea, er ceilalți prinți 
se așezară p° locurile lor.

Intr’aceea sunetul clopotelor anunță, 
că din Kreml a plecat și prooesiunea im
perială spre catedrală. Era la 9%, când 
Țarina §i Țarul apărură în grandiosul por
tal al Kremlului. Trupele presentară ar
mele și mulțimea imensă de popor erupse 
în strigăte frenetice de entusiasm, oâri nu 
încetară pănă în momentul, când părechia 
imperială dispăru dinaintea ochilor mulți- 
mei, intrând în oatedrală. Majestățile Lor 
fură întâmpinate la ușa bisericei de întrâgă 
preoțimea, Metropolitul le stropi cu agas- 
mă și le ținu o ouvântare. După-ce Țarul 
și Țarina sărutară crucea, intrară în cate
drală și.-și ocupară tronul.

Acum se începu ceremonia încoronărei. 
Coronele Majestăților Lor erau așeejate în 
mijlooul celor patru columne puternice, 
cari țin boltitura bisericei. De-a drâptă 
tronului erau postate marele ducese ru- 
sesol, de-a stânga principii și principesele 
străine; pe cea dintâiă trâptă lată și ridi
cată a tronului steteau în drâptă damele 
de curte, âr în stânga corpul diplomatic 
și membri senatului. La spatele Majestă- 
ților erau representanții autorităților și 
provincielor. Internul catedralei, ai cărei 
păreți și columne erau împodobite de sus 
pănă jos cu pietri scumpe, cu aur și ar
gint, făoea o impresiune orbitore cu mul
țimea de dmeni îmbrăoați splendid și cu

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ oiune, binecuvântând din când în când po
porul. Tot pe acest amvon cetesc diaconii 
evangelia, închipuind pe ângerul, ce a stat 
lângă mormânt și a vestit învierea Mân
tuitorului. Apostolul de-asemenea se ce- 
tesce de pe acest loc prin diacon.

In partea drâptă dela acest amvon, 
dâr oevașl mai îndărăt, răcjimat de părete, 
e tronul împărătesc, în cară se află un tron 
și mai mio cu figuri de leu pe ambele 
părți. Pe partea răcjimată de părete a 
acestui tron, aurit peste tot, de-ți fug ochii, 
e eorâna împărătâscă cu sabia și cu scep
trul imperiului sub dânsa; ea-i aurită. De
asupra tronului e pajura imperiului. Acest 
loc îl ocupă numai împăratul ori repre- 
sentantul Maiestății Sale.

In partea stângă dela amvon, cevași 
mai îndărăt, e alt tron cafeniu, mai mic 
și mai puțin lucsurios. Pe partea lipită de 
părete e emblema țării: capul unui bour 
eu trei stele pe trei părți, âră de-asupra 
oapului e o coronă cu cruce în vârf. Acest 
scaun e menit pentru oăpitanul țării. Dâr 
dec.ă ar fi oăpitanul, seu — după cum îi 
mai <j’2 — mareșalul țării, un străin, atunoi 
ce se va face cu scaunul acesta! ?... Atunci 
e bine, ca acest scaun să se coloreze cu

negru, ca semn de doliu, și să se dăruescă 
museului țării spre suvenire ca un lucru, 
oe va avâ ore-când un mare preț istoric.

In partea drâptă a nausului, în semi
cerc, sunt strane negre pentru Domni, de- 
asemenea și în partea stângă, tot în semi
cerc, dâră pentru Domne.

Tot în partea acâsta a bisericei se 
află atârnate trei candelabre: cel din 
mijloc ou cinoi-cjecl și patru de sfeșnice, 
cele laterale cu câte opt-spre-cjece. Ele 
sunt frumos aurite. In partea spre altar, 
care e cu 2 trepte mai înaltă, e tronul ar- 
ohieresc, rădimat de păretele drept, cu stra
nele pentru archimandriți și consilierii con
sistoriali pe partea drâptă și cea stângă 
dela dânsul. Și lângă păretele stâng, aprâpe 
de altar, sa află vre-o trei strane tot pen
tru dignitari bisericesc!. Iconele oatapi- 
tesmei sunt și de astă-dată tot cele vechi: 
ele’s numai curățite prin pictorul Fuchs,

Dâră să trecem în altar. Aici ceva 
ou totul nou e tabernaculul și pictura de 
pe păreți. Tabernaculul e așezat de-asupra 
mesei, unde se preface pânea și vinul în 
trupul și sângele lui Isus. El e pe patru 
stâlpi de lemn și-i aurit și decorat frumos. 
Are forma unui cort și-i înzestrat pe din-

lăuntru cu coldrea ceriului albastru, fiind 
împodobit cu stele de aur. Sub masă se 
află un stelp de petră în mai multe dungi, 
sub care este îngropată o părticică din moaș
tele unui sfânt, după cum și pretinde da
tina bisericâscă.

In dosul altarului pe păretele spre 
răsărit sunt înfățișați pe ambele părți ale 
fereștei câte două rânduri de sfinți. Cevași 
mai sus, de-asupra fereștei, e aședat Isus 
pe un tron străluoit; în,fața lui de-adrâpta 
și de-astânga stă Maica Domnului și un 
sfânt cu crucea în mână, pare-mi-se, că-i 
apostolul și evangelistul Ioan, sub al cărui 
sout a încredințat Isus pe Maioă-sa. împre
jurul lui Isus se află în patru cornurl un 
ânger, un vultur și alte două feară apoca
liptice — după părerea mea: un leu și un 
vițel ou corne și aripi.

In drâptă lui Isus se văd o mulțime 
de ângerl purtând crucea, un toiag, o scân- 
durioă cu inscripția: I. N. R. 1.. și altele; 
în stânga lui se află ârăși înfățișați o câtă 
de ângerl purtând o scară și alte acareturi. 
Scenele acestea de ângerl și de sfinți sunt 
atât de pline de fantasiă biblică, de-ți iau 
ochii prin un timp mai îndelungat.

Rădimat de păretele răsăritean e tro-

Biserica catedrală, din Cernăuți 
șl ceva despre pictiura sacră.

(Urmare).

Rădăuți, 10 (22) Maitt 1896.
In cupolă sus sunt împrejur ângerl, 

zugrăviți în mărime de peste un metru. 
Intre dânșii e Isus, ou literele grecescl 
aija și omega pe pept, ceea ce însemnă: 
Duinnecjeu e Începutul și sfârșitul a tote. 
Isus e pe lângă aceea înconjurat pe am
bele părți de oheruviml. La pola cupolei 
sunt înfățișați împrejurul ei sfinți din Tes
tamentul nou, âr la cele patru dungi, cei 
patru evangeliști cu cărțile deschise și cu 
simbolele lor: Mateitî cu un ânger lângă 
dânsul, Marcu eu un leu, Luca cu un bou 
și loan cu un vuitur, ca semn, cumcă el a 
pătruns în misteriile dumneQeesci mai de
parte decât cei dintâiu. De jos par îngerii 
de tot mici.

In naus, și anume în mijloc se mai 
află: amvonul archieresc, pe care se îm
bracă urchiereul și petrece ore-care timp — 
mai ales la începutul, liturghiei — în rugă-

I
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preoțimea în omătul ei bogat. Prin feres- 
trile înguste str&băteau ra4ele sorelui, oarl 
în legătură ou nenumăratele luminări de 
ceară din candelabrele puternice și strălu- 
citore răspândeau o lumină feerioă.

La rugarea Metroplitului, Țarul ceti 
mai întâii! dintr’o oarte mărturisirea credin
ței ortodoxe la ceea-ce Metropolitul cjiae: 
„Binecuvântarea spiritului sânt să fiă ou 
Line, Amin!“ Apoi se ceti evangelia și 
imediat dup’aoeea Metropoliții din Moscva 
și Kiew, între rugăciunile usitată, îl îmbră
cară pe Țar în manta de purpură. Țarul luă 
apoi corona și și-o puse însu-și pe cap, er 
în mâni luă sceptrul și mărul imperial și 
apoi se așecjâ pe tron. Țarina îngenunchiâ 
înaintea Țarului, care acum îșl luă corona de 
pe cap, atinse cu ea capul împărătesei, și apoi 
ârășlși-o puse pe cap. După-ce împărătăsafu 
împodobită asemenea ou manta de purpură și 
ou lanțul ordinului S. Andreii! se așe4â 
pe looul ei. împăratul luă apoi din nou în 
mâni sceptrul și mărul imperial, 6r proto- 
diaoonul ceti t6te titlurile Țarului și rugă- 
oiunea pentru îndelungata vieță a Majes- 
tăților. Intre sunetele clopotelor și bubui
tul a 101 salve de tunuri se cânta ooralul 
festiv. împăratul fu apoi felicitat de oătră 
împărătâsă, membrii casei imperiale și prin
cipii streini, și după-oe predete soeptrul 
și mărul imperial personelor cari le-au 
adus în prooesiune, îngenunchiâ și 4ise ru- 
găoiunea îndatinată, cetindu-o din cartea 
oe i-o întinsă Metropolitul din Petersburg. 
Tot/publicul adunat în oatedrală îngenun
chiâ de-odată ou Țarul.

După o scurtă felicitare din partea 
Metropolitului din Petersburg se ceti erășl 
evangelia și după-oe se întonâ o cântare, 
se deschise ușa împărătesoă. împăratul îșl 
predete atunol sabia unui asistent, și, în
soțit de împărătesa Alexandra Feodorotvna, 
de purtătorii insigniilor și alțl oâțl-va, 
păși la altar, unde metropolitul din Peters
burg cu oeremonia usitată, între sunetele 
clopotelor și salve de tunuri, unși cu mir 
părechea imperială. După o rugăciune sourtă 
Majestățile Lor fură împărtășite cu sâuta 
ouminecătură, și sărutară crucea sântă.

Cu acestea se fini ceremonia încoro- 
nărei. După ce Majestățile Lor fură din 
nou felicitate, întregă prooesiunea pleca 
la celelalte catedrale din Moscva și la 1272 
ajunse îndărăt în Kreml.

Prâncțul festiv îl luară Majestățile Lor 
în palatul Granowitaja. Păreohea imperială 
percurse calea dela Kreml pănă la Gra
nowitaja ârășl în prooesiune și în or- 
natul de încoronare. Ajunși în sala pala
tului, Majestățile Lor uroară tronul unde 
sub un baldachin era așternută o masă cu 
trei tăcâmurl. La un semn dat de împă
ratul, ministrul de finance predete împă- 
răteselor medaliele bătute din inoidentul 
înooronărei, oarl fură apoi împărțite și în
tre oelelalte persone asistente. Țarul îșl 

nul archiereso și sintronurile seu scaunele 
pentru preoții împreună-Jiturgisitorl. Aici 
stă archiereul și preoții pe timpul cetirei 
apostolului. îndărătul mesei altarului e 
atârnat un candelabru cu două-spre-4ece 
sfeșnice, nou aurite, eră lângă păretele 
stâng stau lipite — ca pironite — patru 
strane negre, vechi.

Trecând cu vederea catedra predica- 
torială, amintesc aici, cum-că ea-i așe4ată 
în partea mai de sus a nausului, lipită de 
păretele stâng și întărită pe un pilastru. 
Ea-i cea vech’ă.

Qatredala e pardosită pe jos cu pâtră 
scumpă în feliurite colori. Ea are cinci 
clopote : două mari și trei mai mici. Pe 
vârful turnurilor stau înfipte cruci de aur, 
cari arată spre cer, spre unioul loo, unde 
pot creștinii - afla mângăere sufletâsoă și 
liniște adevărată, și unde pot să fiă ei 
scutiți de toți inimicii lor răutăcioși — 
vă4uțl și nevă4uțl. T6te sunt bune și frumose 
dâr ore orarele de pe turnuri de-ce nu-s 
depline: pote nu-s bani!... der e mai bine 
să se vadă cele două borțl de pe ele?... 
Ciudat luoru! ceva totuși trebue să lipsescă, 
ca să-ți belâscă obrazul...

Mai observ, cum-că temelia bise- 

luâ apoi cordna de pe oap și acum se în
cepu prân4ul, binecuvântat de metropoli
tul din Mosova. In momentul acela oorpul 
diplomatic, precum și personale neînvitate 
la prân4, părăsiră sala. In decursul prân- 
4ului, ridică marele păharnio un toast în 
sănătatea împăratului, a împărătesei-văduve 
Maria Feodorowna, și a împărătesei Ale
xandra Feodorowna, a întregei oase impe
riale și în fine în sănătatea preoțimei și a 
supușilor fideli. După finirea toastului se 
dădură 61 salve de tunuri pentru împăra
tul, bl pentru fiă-oare împărătesă, 31 pen
tru membri fumiliei împărătesei, și 21 pen
tru preoțime și popor.

După fiinirea prândului Țarul ârășl 
îșl puse corona pe oap, luâ în mâni soep
trul și mărul imperial și prooesiunea plecă 
îndărăt la Kreml, unde împăratul predete 
insigniile imperiale respectivilor dignitarl, 
și Majestățile se retraseră în apartamen
tele lor, pănă când persânele învitate de 
curte se așe4ară la prândul așternut în 
corturi în curtea Kremlului.

Etă manifestul Țarului cătră popâ- 
rele sale, dat din inoidentul înooronărei:

„Cu ooasia încoronării nâstre și a 
funoțiunei ce am primit prin grația lui 
Dumne4eu, rugăm în mod sincer pe Dum- 
ne4©u să binecuvinteze domnia nâstră pen
tru binele mult iubibitei nostre patrii și 
pentru ea să ne susție în îndeplinirea do
rinței nostre sfinte, de a dasvolta în mod 
oredinoios în patria nostră credința, bunele 
moravuri și operile de civilizațiune.

„Recunoscând, că toți supușii noștrii 
credinoioșl trebue să se buoure la acâstă 
serbare comemorativă, mai cu deosebire 
în ceea ce privesoe pe aceia cari au fost 
loviți fie din propria lor greșală, fie din 
uitarea datoriilor lor, urmăm sfaturile ini- 
mei nostre și decretăm o amnestie pentru 
aceia cari sunt în întârziere cu plata im
pozitelor lor în Rusia europenă și în Polo
nia. Impozitul fonciar se reduce la jumă
tate pe o periodă de 10 ani. Se suprimă 
amen4ile sâu datoriile cătră stat. Se amnes- 
tiază aceia cari sufer condamnațiuni pentru 
greșeli ușore, afară de furt, faliment frau
dulos, uzură, etc.

Exilații din JSiberia pot alege după 
12 ani un domilidă într’un ținut afară din 
Siberia, apoi după 10 ani se vor putea sta
bili unde vor voi afară de Petersburg și ca
pitalele ținuturilor.

Făcitorii de rele internați în Siberia 
seu în ținuturile depărtate sunt amnestiațl 
cu a treia parte a pedepsei lor; aoelașl lucru 
și pentru condamnații la munca silnică. 
Munca silnică pe viăță se reduce la 20 de ani.

Ministrul de interne și acela al jus
tiției sunt însărcinați să propus reducerile 
de pedepse, în afară de amnestie, in favdrea 
prisonierilor politici, cari sunt demni de aceste 
reduceri. Vor presents de asememenea un 

ricei și pictura ei veohiă a fost pusă la 
cale de episoopul Enghenie Hacman, „âră 
piotura ast nouă de mitropolitul Silivestru 
Morar-Andrieviciu : fiă-le țărina ușoră 1

Pictorul catedralei e renumitul măies
tru Cari lobst, acela care a colorit și re- 
sidența metropolitană în fresco, dimpreună 
cu fratele său, după cum spun unii. D-l 
lobst e o persână în vârstă, cu părul alb 
și rumăn în față, de-țî pare, că-i un ânger! 
Cele 80.000 fl. au trecut prin urmare tot 
în mâni străine, căci străini erau oei ce 
luorau!...

Fiind acest lucru măreț acuma adus 
la .oapăt, ași dori să văd proieotată și o 
casă pentru oăiugărl și cjidită cât mai 
curând, ca să nu rătăcâscă mnealor prin 
oraș, dând bani pentru ovartir Polecilor.

Acestea sunt ideile, pe cari mi-le-am 
format eu în trâcăt și pe fugă despre bi- 
serioa metropolitană: de voiesce cine-va 
să scrie despre dânsa și despre lucrurile, 
ce stau în legătură cu dânsa, mai mult și 
mai bine decât mine, îi stă în voiă, ba 
ohiar m’așl bucura....

(Va urma.) 

raport în'privința restituirei drepturilor ci
vile exilaților, cari au o oonduită minunată.

Crimele politice, cari nu sunt prescrise 
de lege, nu se vor mai pedepsi deoă dela 
comiterea lor au trecut deja 15 ani.

Parti cipanții la rescdla din Polonia, 
oarl n’au comis crime de drept comun, vor 
depune jurămănt de credință și se vor întorce 
în patria lor. In timp de 3 ani vor fi puși 
sub supravegherea poliției."

SOIRILE SSSLEO.
— 16 (28) Main.

Citați din nou. învățătorul P. Oostin 
și St. Hereț, împreună cu 6 țărani oa mar
tori, sunt din nou citați la judele instruc
tor în Arad pe 4'ua de 6 Iunie, pentru 
pretinsa agitația contra națiunei maghiare.

Comitetul diu Brașov al Asociațiunei 
transilvane ar face bine, dâoă ar țină mai 
mult eâmă de așteptările poporului român 
de pe teritorul acestui despărțământ. In 
trei rânduri am fost rugați din partea plu
garilor români din Herman să le spunem, 
deoă comitetul din Brașov al Asociațiunei 
are dre de gând să înființeze și pentru ei 
o bibliotecă poporală, cum a înființat în 
Feldidra, ori nu are de gând ? Ni-s’a spus 
tot-odată, că bunii plugari români din Her
man, unde Agentura Asociațiunei s’a dis
tins anul trecut oa cea mai activă, doresc 
să se pună și în anul aoesta cât mai cu
rând în lucrare coleotarea taxelor de oâta 
1—10 or., numai să potă ajunge și ei mai 
curând în posesiunea unei astfel de biblio
teci. De aceste bune și nobile porniri, ce 
atât de mult se observă la poporul nostru, 
trebue să țină sâmă comitetul despărță
mântului brașovean al Asociațiunei, căci 
prea s’ar deochia lucrul, când poporul de 
rând ar arăta mai mult interes față de 
causa culturei sale naționale, decât înși-șl 
conducătorii ch’ămațl pentru acâsta.

Păduri în flăcări. Fiind timpul forte 
secetos, pădurile, al oăror teren e acoperit 
acum cu frunde uscate, sunt forte espuse 
la foc. Aoestei împrejurări este a se atribui 
și faptul, că în pădurile din apropierea 
Clușiului s’au ivit în 4il0l0 din urmă mai 
multe inoendiurl. Mai întâiu s’a ivit un foc 
în pădurea dela Feleac, apoi în cea dela 
Mănăștur, er acum s’a iscat up asemenea 
foc în pădurea dela Potfalău, oare pădure 
însă este proprietatea orașului Clușiu. Lui 
„Erdelyi Hirad6“ ’i se scrie din Gilău, că 
pădurea erarului aflătore pe hotarul Some
șului rece încă a fost aprinsă „de nisce 
tineri valahi", fiind în present în flăcări 
vre-o 500 jugăre de pădure. Tot „Erd. Hir." 
spune, că mai snnt actualmente în flăcări 
și alte păduri ale Clușului, între cari și 
pădurea dela Feleao. Foia guvernamentală 
„Kolozsvâr" încă aduce scire despre aceste 
inoendiurl, der nu-i trece prin minte să 
arunce vina asupra Românilor. Armenii re
negați dela „Erdâlyi Hirado“ însă sunt mai 
invențioșl. Ei 410> că xfrațti lor valahi le 
fac iluminuțiă pentru mileniu, cre4end, că 
erășl a sosit anul 1848“. „Voeso doră să 
reîmprospăteze epooa lui Horia și Cloșca 
și să pună în groză acestă parte a țărei 
prin inoendiurl și pustiiri ?“ — se întrebă 
fițuica armeno-maghiară, oare cere graonioa 
întrevenire a poliției și gendarmenei. Se 
vede, oă-i mustră consciința pe „patrioțl“, 
și încep să țîțăe de teama răsbunărei.

— o—
Alegerea funcționarilor comunali în 

Brașov, este fixată, cum aflăm, pe 4iua de 
15 Iunie n. o. Sunt a se ocupa, prin alegere, 
la magistratul de aici, posturile: de pri
mar, 4 senatori, de fiscal, asessor orfana], 
comptabil, oassier, controlor, tutor orfanal, 
inginer orăș., forestier, ooleotor de dare și 
controlor de dare. Petițiunile pentru oou- 
parea posturilor vaoante sunt a se așterne 
la viceșpanul de aici pănă în 12 Iunie n.

—o—
Canalul dela Porta de fler, țliarele 

maghiare anunță, că dilele trecute au ple
cat mai mulțl bărbați de specialitate ro
mâni și sârbi dela Gladova spre Orșova și 
de aci la Turnul-Severin și au constatat 

unanim, că oanalul construit la Porta de 
fier nu oorăspunde chiămărei sale. S’au fă
cut mai multe probe cu un vapor, ce re- 
presintă 700 puteri de cal, și acela numai 
în timp de 30 minute a fost în stare, pe 
lângă cele mai mari sforțări, să parcurgă 
canalul pe Dunăre în sus. Corăbii și va- 
pore mai mici nu sunt de loo în stare să 
înainteze prin canal contra cursului apei. 
Este destul de trist, deoă și după atâtea 
cheltuell enorme, inginerii maghiari n’au 
fost în stare de-a construi un oanal corăs- 
pun4§tor.

— o—
Concert în Alba-Iulia. Din Alba-Iulia 

nî-se scrie: „Reuniunea română de mu- 
sică“ din Sibiiu, sub conduoerea distinsului 
nostru artist, d-l George Pima, va da Du
minecă, în 2 (14) Iunie a. o. un concert; 
în Alba-Iulia, în sala otelului „Hungaria“. 
Programul concertului va fi variat și ro
mânesc, așa că publioul român din aceste 
părți va avă rara ooasiune de-a se pută 
delecta în frumosele arii românesol, eseou- 
tate precis și artistic. Sperăm, că Românii 
vor profita de ăoâstă ocasiune, participând 
în număr mare. După cum sunt informat, 
aici se rac deja pregătiri pentru primirea 
membrilor reuniunii, dame și domni, și se 
iau măsuri pentru de-a reuși concertul. 
După producțiune va urma dans, âr’ invi
tările speciale se vor trimite în curând“.

Mileniul unguresc în America. Foile 
unguresol vesteso lumei, că în șâse biseriol 
reformate ungurescl din statele unite s’a 
serbat la 10 Maia mileniul unguresc. Bise- 
rioele erau împodobite cu flori și cu stin
darde ungurești, 6r preotul reformat Har- 
sânyi Sandor a ținut o vorbire „patriotică“. 
— In adevăr, Ungurii pot să se mire când 
văd, că emigrații lor din America sunt 
liberi, și mai aoasă de cum suntem noi, 
Românii băștinași pe pământul nostru și 
îu patria nostră, supusă stăpânirei lor...

— o—
Un polițist asasinat. Luni noptea a 

fost asasinat polițistul Andreii! Antal din 
Budapesta de cătră un 4^er cu numele 
Andreii! Huz'cska. Voind adecă polițistul 
să dețină pe Huzioska, deoreoe făcea sgo- 
mot pe strade, acesta scose un pumnal și’l 
străpunse pe Antal, apoi o apuoâ la fugă. 
Polițistul urmări oâțl-va păși pe asasin, dâr 
per4indu-șl puterile, plin de sînge oă4u la 
pământ și imediat muri, făr’ de-a fi apucat 
să spună oă cine-i omorîtorgl. Asasinul 
Huzicska a fost prins numai din întâmplare, 
în altă stradă, unde unui polițist îi păru 
suspectă persdna lui, mai ales că era și 
stropit cu sînge pe haine. Asasinul îșl măr
turisi fapta. Pe polițistul asasinat îl de
plâng afară de văduva sa, trei copii mi- 
norenl.

—o —
Trenurile de lux, ce sunt puse în cir

culația pe linia Predeal Budapesta și portă 
nr. 601 și 602, cu începutul dilei de 21 
Maid sunt puse în privința taxelor alături 
cu trenurile accelerate, ciroulând tot în or
dinea de mai ’nainte, dâr fără de-a plăti 
mai mult. Pote oă acâstă măsură s’a luat 
din partea direoțiunei căilor ferate ungare 
în speranța, că vor pute atrage mai mulțl 
visitatorl la esposiția „milenară", mai ales 
din România.

Invitare ia maial. Sodalii români din 
Brașov vor aranja un maial în Stejeriș, 
Duminecă în 19 MaiU v. o., la oare invită 
publicul din loc și jur. Plecarea va fi la 
P/2 ore p. m. din Groverl. Societatea So- 
dalilor români din Brașov, prin A. Vlaicu, 
președinte.

Ospeții, cari viu la Brașov, pot afla 
cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, âr bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant ^i musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
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tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fi. pănă 
la 4 fi. la

— o—
O specialitate austriacă. Pațienților de sto

mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un medicament deja aprobat și fdrte bun, 
pentru digesdune. 1 Cutie 1 fi. Se pite căpăta 
•dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provinciă se se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provădute cu subscrierea 
,și marcă de contravenție.

Dela wRomânîa-Juiiâ“.
Viena, 16 Maifl n. 1896.

Onorată Rpdaoțiune! In numele so
cietății aoademioe social-literare „România- 
Jună" facem cunoscut, că din incidentul 
jubileului de XXV ani sooietatea a denu
mit de membri onorari ai săi pe domni: 
Dr. loan Rațiu, Cooiov, România; Prof. 
Gustav Weigand, Lipsea; er de membrii 
emeritațl pe domnii: Onoriu Tilea, Sibiiu ; 
Silvestru Moldovan, Alba-Iulia; Dr. Al. 
Pop, BlașiO ; Dr. C. Teochari, România; 
Dr. Al. Popa, Speising (Viena); Dr. V. 
Tebinea, România; Dr. Teofil Lupu, Buco
vina ; Prof. Virgil Onițiu, Brașov; Dr. Al. 
Codarcea, BlașiQ; Dr. Lazar Popoviel, 
Graefenberg; Dr. Niou Țuroan, Viena; 
Dr. Modest Popescul, Viena; Dr. Nicolae 
Hacman, Stockerau; Dr. Filipescu-Brăiesou, 
România.

Rugăm pe acostă cale pe d-nii Dr. O. 
'Teochari, Dr. V. Tebinea, Dr. Filipescu- 
Brăiescu să binevoiâscă a ne comunioa 
adresa d-lor

Ne va fi o deosebită plăcere și onâre 
a trimite tuturor sus numiților domni diplo
me de denumire.

Pentru comitet:
Președinte: Secretar:

G. Popoviel, ' Titu Periia,
stud, techn. stud. med.

£> e I a JL1 g ă.
„Voința Națională" de Mercur! 

publică din partea membrilor fostu
lui comitet al Ligei un protest, în 
•care aceștia, după ce au părăsit con
gresul, declară, că nu vor se recu- 
noscă legalitatea procederei și a vo
tului dat de membrii independenți 
ai congresului Ligei.

Acest protest este adresat „că- 
-tră membrii Ligei culturale" și da
tat „Bucuresci 13 Maiu 1896". Etă’l 
-din cuvent în cuvent:

Congresul din anul acesta al Ligei 
oulturale a luat, în urma a 3 ședințe, în 
cari o parte din membrii săi au căutat prin 
strigăte si soene de scandal se teroriseze 
adunarea, mai multe decisiunl cu desăvâr
șire contrare disposițiunilor precise și ca
tegorice ale statutelor Ligei.

Congresul din Maiti 1895 alesese, pe 
timp de 2 ani, conform art. 37 din statute, 
un comitet central esecutiv, ale căruia pu
teri și indatorirl trebuiau să înceteze la 
Maiti 1897. In cursul anului s’au produs 4 
demisiunl de membrii din comitet si 1 de 
censor. D-nii I. C. Grădișteanu și M. Balș, 
aleși membri în comitet, nu au luat parte 
la nici una din ședințele acestuia; de altă 
parte, au mai demisionat d-nii G. C. Can- 
■tacuzino, V. A. Urechiă, membri în comi
tet, și C. Cesiauu, censor.

Congresul convocat pentru anul aoesta, 
în virtutea art. 28 din statute, trebuia să 
complecteze oomitetul prin alegere de noi 
membri în locurile vacante.

In ultima ea ședință, ținută acjl, s’a 
.propus însă o moțiune de neînoredere în 
întreg comitetul. Acestă moțiune, fiind o 
cestiune relativă la persâne, trebuia, con
form art. 25, al. b din statute, să întru- 
nâsoă două treimi din membrii congresului 
ca să fiă adoptată. Etă cum sună acel ali
niat: „Asupra cestiunilor relativ la per- 
„sâne, se cere o majoritate de 2/s". Majo
ritatea biroului Congresului, într’aceeașl 4i 
și într’o cestiune analoagă relativă la per
sons, — prin care se urmărea escluderea 
din congres a delegaților din 9 secțiuni — 
aplicase acestă disposițiune. Sub presiunea 

olamorilor și a scandalului, cari luaseră 
proporțiunl ne mai vă4ute în congresele 
Ligei, majoritatea biroului a anuntat însă, 
că pentru moțiunea de neîncredere, va 
primi oa valabil votul chiar cu simplă ma
joritate.

In presența acestei ilegalități, noi, 
membrii comitetului și censoni nedemisio
nați, am protestat contra violărei statute
lor și ne-am retras din sală, împreună cu 
un forte mare număr de delegați, oarl, 
odată cu noi, au refusat să ia parte la 
votul asupra moțiunei de încredere, care a 
fost apoi adoptată cu 57 voturi din 176 
delegați ai congresului.

Atunol acea parte din membrii con
gresului, oarl adoptaseră moțiunea, au vrut 
să prooedeze la alegerea unui nou comitet 
și a unor noi censorl, înlocuindu-ne forțat 
și pe noi odată cu membrii demisionați. 
Deși președintele oomitetului și al congre
sului părăsise deja sala; deși doi din pre
ședinții de seoțiunl, membri ai biroului, au 
părăsit de-asemenea sala și au lăsat bi
roul descompleotat; fără a se căuta alțl 
președinți de seoțiunl spre a se întregi bi
roul în mod legal și oonform statutelor, ci 
recurgeud la persâne fără calitate de a fi
gura în biroul oongresului, delegații rămași 
au continuat lucrările și au procedat la 
alegerea comitetului și a censorilor.

Acâsta constitue o nouă călcare a 
statutelor, căci noi am fost înlocuițl fără 
ca să fi putut măoar declara, în urma ne
legalei adoptări a moțiunei de neîncredere, 
dâcă demisionăm său nu. De-altmintrelea 
art. 26, al. b din statute se opunea oate- 
gorio la prooederea delegaților rămași la 
congres. Art. 26, al. b 4i°e: „Alte cestiunl 
„decât aoelea cari sunt la ordinea 4^“ 
„lei nu se pot discuta în nici o adunare a 
„Ligei". La ordinea 4ilM a oongresului nu 
era însă înscrisă decât alegerea a 4 mem
bri în comitet și a unui censor, âr nu a 
întregului comitet, care nu s’ar fi putut 
face în nici un oas acum, ohiar dâcă noi, 
in urma moțiunei de neînoredere, ne-am fi 
dat demisiunea. Alegerea întregului comi
tet central esecutiv nu putea fi făoută de
cât de un nou congres, ohiemat într’adins 
pentru acest scop.

Precedentele chiar, împreună cu art. 
26 din statute, vin în favorea nâstră. In 
congresul din 1894 producendu-se inopinat 
4 demisiunl din comitet, congresul, pen- 
tru-că nu avea mandat dela membrii Ligei 
să alegă comitetul, căci nu fusese chemat 
pentru aoăstă, a refusat să aooepte demi- 
siunile și să înloouâscă pe demisionarl, ci 
a decis ohiemarea unui alt congres estra- 
ordinar, care să hotărască, în cunosoință 
de oausă, asupra oestiunei.

Mai mult, censorii, cari nu fao parte 
din comitetul Ligei, ci sunt însăroinațl ou 
supraveghierea gestiunei finanoiare, și în 
contra cărora nu se propusese niol o mo
țiune de neîncredere, — căci cea propusă 
privea numai comitetul de administrație — 
au fost înlocuițl și ei, fără a fi fost atinși 
de un vot de neîncredere și fără a-șl fi dat 
demisiunile.

Ou tătă ilegala adoptare a moțiunei 
de neîncredere, numai ou simplă majoritate 
și abia cu 57 voturi din 176 delegați; cu 
totă ilegala alegere a întregului comitet și 
a oensorilor prin violarea statutelor și cu 
un birou ilegal construit, noul comitet nu 
s’a putut alege decât cu 61 și mai puțin 
de 61 voturi din 176 delegați ai congre
sului.

Avem deci dreptul se considerăm 
acest comitet ca ilegal și alegerea lui, ca 
datorită unei surprinderi.

Protestând împotriva tuturor acestor 
flagrante călcări de statute le aducem la 
cunoscința tuturor membrilor Ligei cultu
rale. Lor li-se cuvine să ia măsurile cele 
mai nemerite spre a se pune ordine în 
funcționarea acestei instituțiunl, pentru ca 
să nu se compromită, odată cu densa, și 
marea idee, pentru care Liga a fost fun
dată.

St. Perietzeanu-Buzeu, Barbu St. Dela- 
vrancea, G. Bursan, I. Bianu, St. Sikleanu, 
I. N. Iancovcscu.

Lăsăm se urmeze acuma de
scrierea, ce o face organul radical 
„Ziua“ din Bucurescî despre cele ce 
s’au petrecut la congres în cestiu- 
nea votului de neîncredere dat fos
tului comitet al Ligei, la care se 
referă protestul de mai sus:

Asupra raportului d-lui Ureohie vor- 
besce d-1 G. C. Dobrescu. D-sa spuue, oă 
oomitetul Ligei nu mai pâte corăspunde aș
teptărilor țărei, scopului „Ligei". D-1 Do- 
brescu citesce o circulară a oomitetului 
central, oătră președinții de secțiuni, în 
care să spune, oă „Liga* șl-a încetat ac
țiunea și a întrerupt raporturile cu pressa 
străină în urma grațierei membrilor comi
tetului partidului național, deore-oe s’a luat 
grațiarea drept începutul împăcărei cu Un
gurii.

D-1 Dobrescu cetesoe o moțiune, prin 
oare sa blamesă aoțiunea comitetului Ligei.

D-1 M. Vlăd^scu profesor universitar, 
într’o energică cuvântare, arată necesitatea 
schimbărei oomitetului, căci el fiind oom- 
pus din persone aparținând partidului dela 
guvern, nu mai pote să aibă o acțiune in
dependentă.

D-1 I. Grădișteanu susține de-ase
menea moțiunea.

D-1 Delavrancea în numele comitetu
lui declară, oă se va supune moțiuuei, der 
cere oa să se dea o hotărîre, să nu se în- 
târdie ou votarea moțiunei.

Asupra votului se nasoe o mică dis- 
ouțiune. D-1 Periețeanu-Buzău membru în 
comitet, susține din răsputeri, oă moțiunea 
trebue să se voteze cu două treimi din nu
mărul votanților.

D-1 dr. Blasianu, președintele Ligei 
din R.-Sărat, împreună ou alt membru al 
comitetului, d-nu dr. Inotescu, susțin, oă 
majoritatea, adică jumătatea plus unul, este 
sufioientă. D-nii Periețeanu și Delavranoea 
plâcă. Atunci biroul compus din d-nii 
Belloesou, Blazianu și Inotescu declară, oă 
moțiunea trebue să întrunâscă majoritatea 
voturilor, adioă jumătate plus unul.

Se pune votul secret, ou buletine. 
Besultatul-: 71 votanțl. Bulentine albe 4. 

Pentru moțiune au votat 57 de membrii, con
tra ei numai 10.

Trebue să spunem, că după d-nii De
lavranoea și Periețeanu au plecat vre-o 20 
de membrii.

Atunci d-1 Grădișteanu cere, ca de- 
6re-&e patru membrii din oomitet sunt deja 
retrași, er ceilalți au primit vot de blam 
și au deolarat, prin d-1 Delavranoea, oă se 
vor supune hotărîrilor adunărei, prin ur
mare „Liga" numai are comitet, să se pro
cedă la alegerea întregului comitet.

D-1 V. Ieporescu, spune, că deși re
gulamentul Ligei nu prevede cașul de față, 
totuși referindu-se la uzanțele parlamen
tare, crede, că pănă ce comitetul nu demi- 
sionâză, congresul nu pote să procedeze la 
o nouă alegere. Aoesta ar fi dreptul unui 
viitor congres.

D-1 Tanoviceanu arată, oă procedeul 
din parlament nu se pote aplica, deâre-oe 
în oașul unui conflict între cameră și gu
vern, este un al treilea, oare decide, și se 
pote întâmpla, ca Regele să disălve parla
mentul. Aci, votul de blam al congresului, 
cea mai mare putere a „Ligei", este o dare 
afară, și prin urmare când congresul dis- 
titue un oomitet, el trebue să procedeze 
imediat la alegerea unui alt comitet, pen- 
tru-oă altfel „Liga" ar fi de fapt disolvată, 
neavând comitet da aoțiune.

Biroul compus din d-nii Belioescu, 
Ar. Densușianu, Inotescu, Dr. Blasiauu și 
Tanoviceanu e de acestă părere. Deci să 
prooede la alegerea noului oomitet...

Dela societatea geografică română.
Luni, 13 Ma’fl, orele 8 și jumătate 

săra, M. S. Regele, însoțit de adjutantul 
de serviciă, a mers la palatul Academiei, 
în sala Senatului, unde M. Sa a prezidat 
ședința extra-ordinară a societăței geografice 
române. La sosire, Suveranul a fost în
tâmpinat de d. D. Sturdza, președintele 
cousiliului de miniștri; d. general Mânu, 
vice-președintele societăței ; d. ministru 
Pallade; d. Aurelian, președintele adună

rei deputaților; d. Lahovari, seoretar ge
neral al societăței, și mai mulțl membri 
din oomitet.

Majestatea Sa după-ce intră în sală, 
desohise ședința, față fiind un număros 
publio. domni și dâmne.

D. Dim. Ghica-Comăneștt dete oetire 
conferenței făcute asupra interesantei sale 
escursiunl, întreprinsă împreună cu fiiul 
său d. sub-loootenent în reservă Nicolae 
Ghica-Comănesol, în țâra Somalilor, pe 
câstele orientale ale Africei. In timpul 
conferenței, d. Ghioa fiiul indică pe o 
hartă itinerarul urmat și arăta diferite obi
ecte aduse. Câte-va proieoții eleotrioe au 
representat publicului diferite vederi din 
localitate. Acâstă oonferență a fost ascul
tată ou mare interes de publicul aflat față 
oare a aplaudat viu pe d. Ghioa.

Majestatea Sa a examinat apoi co
lecția de animale și reptile, destinaie îm
preună cu altele a fi oferite museului zo
ologic, și a bine-voit a felioita pe d-nii 
Dim. și Nicolae Ghica-OomănescI de es- 
oursiunea întreprinsă și pe d. conferențiar, 
de modul cum a expus’o, după oare s’a 
întors la Palat la orele 10 și jumătate.

âncendâasB din Sindu.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

De sub Cheia Turdei, 26 Mai n. 1896.
Onorată Rsdacțiune! A doua fii 

Rosalii în comuna nâstră Sîndu, lângă 
Turda, un foc înspăimântător nimici la vre-o 
15 /amilii tote clădirile și cu ele tot ce au 
avut pănă la cea mai de pe urmă bucătură 
de pâne și petec de haină. Focul s’a isoat 
dintr’un grajd cam la 11% ore a. m. și 
ajutat de un vânt puternic, deja la o o ă 
după am64l oam 35 de clădiri': oase, graj
duri, șuri, cotețe, grânare eto. erau 'în flă
cări. Comuna tdtă era în fierbere, fiă-care 
gândea acum numai la oasa lui, căci focul 
purtat de vânt sărea în mod înspăimântător 
dela un edifioiu la altul.

Puțin putură ajuta și pompierii venițl 
mai târ4iu din Turda, căci era mare lipsă 
de apă; er tulumba (pușca de apă) comu
nei, care lucrase dela înoeput. se dovedi a 
fi nimioa fața ou potopul de flăcări, oe se 
încinsese cu atâta repediune.

Miseria aoestor nenorociți este acum 
îngrozitore; n’au nimio deoât hainele de 
pe dânșii și și acelea de jumătate arse; 
plâng bătrânii rămași fără adăpost, plâng* 
femeile și copiii, căci nu li-a rămas ce sg 
bage odată în gură, și ce să ia pe dânșii. 
Ei trăesc acum din mila consătenilor scu
tiți de acest flagel cumplit, aceștia se în
dură a le trimite câte-o făliă de pâue și 
câte ceva, cu oe să li-se stâmpere fomea. 
Multi sunt arși la mâni, unul că4ând de 
pe oasă este mutilat, er la unii li-au ars 
chiar și pălăriile da pe cap.

Starea deplorabilă a acestor nenoro
ciți nu pote să nu misce și moie spre aju
tor chiar și pe cea mai împietrită inimă, 
care venind la fața locului, s’ar convinge, 
oe grozavă lovitură li-s’a dat acestor familii 
ajunse aoum la sapă de lemn.

Dauna totală, după estimiul oficios 
se urcă la 12.466 fl. 10 cr., dintre cari Ro
mânilor le consumase flacăra o avere de 
peste șepie și jumătate mii florini. Asigurat 
nu fusese nici unul din oomună.

Pentru ajutorarea nenorooiților, Dr. 
Domokos Andor, fisolgăbirăul cercului Tur
dei, improvisâ pe lângă antisua oomunală 
un comitet din 3 Români și 3 Maghiari 
cari primind ajutore dela oreștiol, ”să le 
împartă între nenorociți. «măsurat daunei 
avute. îot dânsul aduse dela societatea fe
meilor magtiiare din Turda 30 fl., pe cari 
îi împătțira de-ocamdată în mod egal la 
10 lamilii, anume ia 7 române și la 3 ma
ghiare.

Argus.

SOIRI ULTIME,
Bucurescî, 15 (27) Maiti. Protes

tul celor șese membri ai fostului co
mitet, al Ligei e privit aici ca semn, 
că guvernamentalii ar voi se pro
ducă o scisiune în sînul Ligei. Foile 
oposiționale acusă guvernul, că ar 
lucra în mod ocult la desființarea 
totală a Ligei.

Bucurescî, 15 (27) Maiu. Membrii 
fostului comitet al Ligei s’au întru
nit as6ră la o consfătuire și au h.o- 
tărît se nu cedeze noului comitet 
ales de Congres nici localul,nici ac
tele și nici cassa Ligei. Tot-odată 
au decis a convoca un nou congres.
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L îteraioau*ă.
Din „Biblioteca pentru toți“ edată 

de librăria Carol Muller din BucurescI, au 
mai apărut următârele numere a 30 bani, 
ce se pot procuia și dela librăria Ciurcu 
din Breșov a 16 cr. volumul. Nr. 53 Doi 
trandafiri și lacremi de copii, două forte 
duiose nuvele de Wildenbruch, unul dintre 
cei mai mari scriitori germani moderni. — 
Nr. 54 Patriotul, de Paul Bourde. Acestă 
carte admirabilă are următorea prefață: 
„Unui tînăr: Intri în vieță. Ești soldat. Iți 
dai patriei o parte din tinerețe. M’am gân - 
dit la subiectele de cugetare ce vei întâlni 
și am scris cele ce urmeză spre a-țl călăuzi 
spiritul și a-țl da o nouă dovadă de dra
gostea mea. Fiă ca acestă încercare să te 
ajute a fi vrednic de țâra ta, făcendu-te 
să-ți fiă dragă onestitatea11. — Nr. 55 Din 
inimă, poesii de Radu Rossetti. Cele mai 
noi și mai alese poesii ale iubitului poet, 
conținând un portret și autograful auto
rului. — Nr. 56 Convorbiri despre artă 
vol. II și ultimul). Aoâstă carte, care for- 
meză împreună cu primul său volum (Nr. 
50), în limba română, singura carte de va- 
lore în ce privesce arta, se recomandă tu
turor, cari doresc să prioepă un tablou, o 
statuă, în sfârșit ce este frumosul. — Nr. 
57 Din gdna vieții, - de A. Vlahuță. (voJ. 
II). Numele autorului ne dispensă a mai 
scrie ceva asupra acestui volum. — Nr. 58 
Schițe ușore de Caragiale. Pentru prima 
oră marele scriitor român dă publicului in- 
tr’un volum așa de ef't-in ceva din prețio- 
sele sale scrieri. Acest volum e pliu de 
vervă, de veselie, și de spiritul mișcător al 
autorului Nopții Jurtimdse și Scrisorii perduie.

In tipografia Seminarului gr. oat. din 
Blașiu a apărut: „Manual de stilistică’ 
pentru clasa IV și V gimnasială prepa
randii, școla reală, șcâla superiâră de fete 
ș. a. precum și pentru privați, de Ioan F. 
Negruțiu, profesor. Edițiunea II, revăzută 
și îndreptată după planul ministerial*1. — 
Form, mare 8° de 272 pag. Prețul 1 fi. 
30 cr. — Buna primire, de care s’a bucu
rat edițiunea primă, este în sine o dovadă 
pentru valorea acestui manual, care acum 
se presantă corectat și îmbunătățit, fiiind 
introduse în text, pe lângă esemple, și 
unele modele, âr în partea din urmă un 
tractat de stilistică practică, forte de mare 
ajutor pentru întroduoerea tinerimei în cu- 
noscerea și stilisarea tuturor scrisorilor, 
cari vin mai des înainte în viâța practică.

Proprietar: o»*» AsweS KIflurețiams
Redactor responsabil Gregoriw
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Bonuri rurale croate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii .... 
L jsurl pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr....................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
LosnrI din 860 .........................
Acții de ale Băncei austro ungară.

97.25
151.50
137.50
101.30
101.30
122.40
144.50
949.—

Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Aoții de-ale Băncei austr. de credit.
Napoleoadorl..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista..............................
Paris vista...................................
Rente de corâne austr. 4<J/U. . .
Note italiene........................  . .

370.50'
345.25
957%

58.70 
120.-’ 

47.62%
101.—

44.57'A

VerîtaMKe numai, «Secai Jiacwre cutia este pi*ove«țuta cu marea «e 
apărare a Iui A. Mo!l și cu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor re ai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bdle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate 1 fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

I

CmpsuS pce-lei
Din 28 MaiQ 1896.

Banonote rom. Cump. 9.48 Vând. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vând. 9.54
Galbeni Cump. 5.60 Vâud. 5.65
Ruble rosescl Cump. 127 Vând.
Mărci germane Cump. 58.40 Vând.
Lire turnesol Cump. 10.60 Vând.
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75

Sîsb'SîbII Sa bm’sss tfissn Vietia
Din 27 Maiă 1896.

Ranta ung. de aur 4% .... 
Renta de corâne ung. 4% • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4%% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
B:murl rurale ungare 4°/0 . . .

122.25
98.80

124.10
101.40
121.60
96.60

V

Fraozbranratwean și sare a lui MoOH
Vhâîîi nnivinî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu VOTlldUIIU IlUBSSd!, plumbul lui A. BKoSI.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Hpa de a lași MolSL
(Pe basa de natron Acid-salicilicv)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză căstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provețlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

'E'rlitjEies-esa prin
Faa’Biiacîstul A. 910 AjL,

c. și r. fnrnisor al cnrții imperiale Vieua, Mata 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La deposits se se ceră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 0-52,

de
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trenu 
mixtu

trenu
mixtu C

1

l 8.35 4.55 «9
a Brașov . A 7.36 1.29

10 28 6.36 E 4EQ 
V Zenieștl. 1

a» 6.06 12.05

r ® a - SIj - 4S i 8 & î t’) i
4.20
5.35

4.- ? 9.J0
5 03 glO. 28

. 6 48 Ț12 41
] 7 38 » 1.54

8 33 Ș 3.02
p 9 07 Ș. 3 41
ii 9.59 4 55

6.46
5.49

d d

Mureș-Ludoș .
Z a u .
Țagi-Bodateliefi
St. Mihaiu de câmpie 
Leciuța . 
Ș.-Măghiărcș , 
Bistrița

7.21
6.24
Ă501
3 44
2.48
2.01
1.16

©wcerdea — ®ș®rSaeiw — S€eg8a.-săsesc.

însemnate în stânga stațiunilor

Trenu 
mixtu

Trenu 
de. 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

2.25 8.10 3.11 8.59 r pl. Cucerdea . . BOB. A 7.41 2.36
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșă. . • 7.03 1.58
4 07 9.37 4.37 10.23 C:pău . . • 6.24 1.19
5 07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1 1 pl. 5.30 12.25
5.40 10.42 5.36 4

pl. 1 Oșorheiu . • Isos. 9.20
7.19 12.21 7.19 Y sos. Regh.-săs.. . pl. ca 7.49

Nota: Orele 
însemneză ârelti de nopte.

Trenu
de 

persân. mixtu
Trenu

tren* 
mixiti

6.20 11.30 5. J» Aradu ........................ C i 0.43 3.44 10.55;
7.08 12.47 6.14 Vinga........................ 9.42 2.40 1U.11
8.01 2.05 7.39 2> Timișora.................... 8.20 1.12 8.15
1.26 < .38 12.33 Segedin ........................ a 5.— 5.59

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

10 —
8:25

1.18
12.32
11.43
10.35

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tienu 
mixtu

5.30 1.36 pl. Sibiiu . so?. 7.10 9 20
5.43 1.49 „ Selemberk „ 6.57 9 07
6.<j6 2.12 „ Cisuădie pl 6.36 8.46

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . .
Ha.șfaieu .. . . 
Odoruein-secnesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

8.31
7.43
6.55
5.50
5.04
3.25

sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

3 22
AM
6.20

jos îu. sus. — Numerii îacuadrațl cu linii mai negre

m:---- a Mnrftsianu. Brașov.


