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Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nefîRxicRto nn 

primesc. — Hanuocri.pt© nu se 
retrimet.

INSERATE fio primesc la Adml- 
nlitroțlune în Brașov și ia ur- 
mătârele Birouri da anunolurl: 

In Vicna : Jf. Rums, Somrich 
Schalck. Rudolf Mos&t, -A. Oppoliks 
Nachfolgor; Anton Ovpelik, J. 
Rannebcr, în Budapesta: A. 7. 
Goldbsrgerg, Eckstein Bomat; în 
EucureacI: Agones Ravas, Suo- 
oursnie de Konmanie; în Ham- 
burț,: Karoiyi & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o senă 
garmond pc o colină 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o pubîi- 
oare. Publicări mai dese după 
tarifă ai învoială.

Beciamo pe padina a 3-a o 
seria 10 or. s^u 30 bani.

^ZLTTTXu XjIZZ.

„GazBta“ iese în flâ-care fii.
Abonamente pentru Ansirn-Unearia: 
Po un an 12 fi., pe șese luni 

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

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

Se prenumără la tâte oticiele 
poștale din întru și din arara 

și la dd. colectori-

Alriamantiil poitri Brașov 
adminÎEtratiunea, piața mare. 
Târgul Inului Ni. 80 JJ etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe aiae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în oasâ: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esempiar 5 cr. v. a. 
sân 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Gestiunea Sachsentagului și noi-
Nu de mult am semnalat la lo

cul acesta vocea organului Sașilor 
„vere}!41 din Brașov, care reclamă 
conchemarea unei conferențe națio
nale săsesc!, și pe basa acelei recla- 
mațium am susținut, că Sașii cer 
„Sachsentag44.

Organul săsesc din Sibiiu, „Sie- 
benbiirger deutsches Tageblatt44, re
producând în estras articolul nostru, 
întrebuințeză ocasia de-a răspunde in
direct Țiarului „Kronstadter Zeitung44 
desfășurându-ș! părerile sale despre 
neoportunitatea întrunirei „Sachsen- 
tagului“.

Certele și dissensiunile dintre 
f6ia săsâscă sibiană și cea brașovână, 
pe noi nu ne privesc. Am fost și 
suntem departe de-a ne amesteca în 
ele. Ceea ce însă nu ne pote lăsa 
nepăsător! este tactica, cu care foia 
sibiiană ne trage pe noi în joc pen
tru de-a pute aplica o lovitură riva
lei sale din Brașov.

Mai întâiQ observă ironic „Sieb. 
d. Tgbt-44, că nu-i este cunoscut, ca 
Sașii se fi cerut întrunirea unui „Sach
sentag44, căci „Kronstadter Ztg.44 „nu 
este identică cu poporul săsesc41.

Ei bine, nu înțelegem distinc- 
țiunea acăsta prea subtilă, ce o face 
c|iarul sibiian. Este curios a răspunde 
la afirmarea nâstră, că Sașii cer 
„Sachsentag44, cu constatarea, că foia 
săsâscă, care-1 cere, nu e identică 
cu poporul săsesc. Seim noi fărte 
bine acesta, ba seim, că nici chiar 
tâte foile săsesc! la olaltă nu sunt 
încă identice cu poporul săsesc. Alta 
este cestiunea, decă majoritatea Sa
șilor, ori numai o minoritate cere 
conferența. Noi nici n’am susținut 
una seu alta, ci am arătat numai, 
că un organ săsesc, care representă 
vederile unei părți însemnate a Sa
șilor dela noi, pledeză pentru întru
nirea conferenței naționale săsesc! 
și pe basa acesta am 4is: Sașii cer 

„Sachsentag44. Am cjis’o, credem, 
cu tot dreptul, deârece vedem, că 
însuși „Tageblatt44, cu tote veleită
țile, ce li-le atribue, de-a face causă 
politică comună cu Românii, consi
deră pe cei dela „Kronst. Ztg.44 ca 
Sași.

Se pare însă, că tăia sibiiană 
s’ar teme, că pâte în adevăr s’ar 
pute lăți dorința esprimată de-o 
parte mare a Sașilor din Brașov și 
ar pute cuprinde în cele din urmă 
majoritatea poporului săsesc, căci 
prea își dă silința să discrediteze 
idea convocărei unui „Sachsentag44, 
susțiind, că acesta ar servi spre bu- 
curiă numai cțiarelor române, cari 
sperâză, că și conferința săsâscă va 
fi oprită și că printr’asta „Sașii ar 
fi împinși în oposițiă și în tabăra 
română44.

Se fîă însă pe pace foia săsescă 
din Sibiiu. Noi Românii nici-odată 
n’am așteptat, cu atât mai puțin am 
pretins, ca Sașii ardeleni să-șî întoc- 
mâscă politica lor după vederile 
nostre și nu după interesele națio
nalității lor. Din contră, noi am ere- 
dut și credem, că este un interes 
capital al naționalității săsesc! să 
pârte o politică națională săsâscă, 
âră nu oportunistă-banffystă, se spri- 
jinescă causa națională săsescă, âră 
nu interesele de supremațiă și de 
maghiarisare ale „milenarilor44.

Numai din acest punct de ve
dere ne-am bucurat, că cel puțin 
Sașii vere}! au început se înțekgă, 
că totuși un popor nu-și pâte asi
gura posiția și viitorul său, tăindu-și 
însu-și crânga de sub piciâre și că 
de aceea stărue să nu amorțâscă cu 
totul lupta națională în sînul Sași
lor, ci să li-se dea ocasiune prin- 
tr’un „Sacsentag44 a se convinge 
mai bine despre adevărata lor situa- 
țiune.

Intr’adevăr, că acâsta din urmă 
n’ar fi o politică săsescă, cum au 
purtat’o compatrioții noștri de un 
șir lung de ani încoce cu puține 

variațiunl. Ea însă ar fi, după noi, 
o politică forte sănetâsă de recule
gere și salvare națională.

Dâcă însă cei dela „Tageblatt44 
nu vor cu nici un preț să apară 
măcar, că ar putâ să stea pe-o basă 
de luptă principiară egală cu Ro
mânii, le stă în voiă se se isoleze 
și de aci încolo cât le va plăce; le 
stă în voiă să se lase se fiă înghițițl 
de molochul maghiarisărei, ca o bu- 
cătură deosebită spre deliciul special 
al lui. Se nu vrâ însă a face pe cona
ționalii lor să crâdă, că foile române 
ar dori, ca Sașii să-și îndrepteze po. 
litica lor după interesele naționale 
ale Românilor.

CRONICA POLITICA.
— 17 (29) Maiă.

Etă ce sorie diarul „Osideutsche Rund- 
schauu cu privire la corupțiunea politică și 
economică din Ungaria: „Maghiarii au ore- 
4ut, că vor pută tracta acasă cum vor voi 
ou Germanii, Românii și Slavii, și străină
tatea nu va soi nimic despre acesta. Spre 
scopul aoesta ei au crecjut, că se vor aco
peri, câștigând pe partea lo 41 pressa jidană 
și simpatia întregului jidovism din Europa, 
oare intr’adevăr lucră mult pentru Pales
tina de astăcjl, pentru Ungaria liberală, ou 
banii săi, cu interesele sale de negoț și ou 
4iaristica sa. Liberalismul maghiar a ajuns 
în timpul din urmă la aoea miserabilitate 
și oorupțiune jidană, de oare s’au sfărîmat 
resturile liberalismului german și austriac. 
Pressa germană nu este tocmai întrăgă în 
mâni jidovesol, și Ungaria oficială cel pu
țin acum înoepe a înțelege, că mai esistă 
o vooe germană, afară de Ungaria, pe care 
niol Maghiarului îngânfat nu-i este per
mis s’o ofenseze nepedepsit, și contra că
reia niol ohiar Jidanul nu pote ajuta 
nimio44.

*

Din Viena se anunță, oă clubul anti- 
liberal al consiliului comunal de acolo a ți
nut alaltăerl o adunare, unde s’a desbătut 
asupra cestiunei, oa să se alăture seu nu 
clubul la propunerea partidului progresist 

în privința ocupărei posturilor de senatori 
orășenescl, deoreoe în lista aoestora figu- 
răză și numele jidanului Wilhelm Știaszny. 
După o disousiune mai lungă în fine se 
hotărî, oa peste tot să nu se admită niol 
un jidan pentru de a oonoura la postul de 
senator. Astfel acum clubul antisemit își 
va formula o listă deosebită de funcționari 
orășenescl.

*
Din incidentul serbărilor de încoro

nare dela Moscva 4iarul german nNordd. 
Allg. Ztg“. 4i°0 între altele următorele: 
„O astfel de pompă mărăță abia s’a mai 
putut vedă la vr’o serbare de încoronare. 
Afară de dignitarii rusescl, au fost de față 
representanții tuturor statelor europene 
precum și misiunile număroselor popore 
asiatice, pentru de a-șl depune omagiele 
înaintea unei puteri, oare domnesoe peste 
teritorii imense ale Asiei pănă la marea 
paoifioă. Politica rusescă urmăresce intențiunl 
pacinice atât in Europa, cât și în Asia, și fap
tul acesta servesce ca o garanțiă pentru pacea 
dintre popote.11

încoronarea Țarului.
Din inoidentul înooronărei Țarului 

s’au făcut următârele numiri, înaintări, da
ruri și deoorațiunl:

Marele duoe Sergiu, guvernorui Mos- 
cvei, a fost numit loooteuent-general; ma
rii duci Nicolae Nicolaeviol și Dimitri Con- 
stantinovicl au fost numiți maiori-generall; 
marii duci Petre Nicolaeviol, George Nico
laeviol și ducele George de Mecklenburg 
Strelitz sunt numiți coloneii; marele duoe 
Sergiu Nicolaeviol este numit oăpitan și 
prințul Petru d’Oldenburg adjutant al îm
păratului. Nanul de Khiva este atașat cor
pului Cazaoilor din Orenburg ou rangul de 
loootenent-general.

S’au mai făcut și alte înaintări și s’au 
distribuit deoorațiunl numerose.

împăratul a dat portretul său marelui 
duce Wladimir; ordinul Wladimir de clasa 
I-a s’a acordat marelui duce Nicolae Nico
laeviol, acela de olasa Il-a marelui duoe 
Paul și acela de clasa IlI-a marelui duoe

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Biserica catedrală din Cernăuți
și ceva despre pictura sacră.

(F ine)

Cu acesta ocasiune fiă-ml permis a 
face o privire pe cât se pâte de sourtă 
asupra desvoltărei istorice a picturei dela 
începutul creștinismului pănă în 4lua de 
astă4l. Pictura era cunoscută din timpurile 
cele mai vechi creștine. Cumcă acăsta este 
așa, ne documenteză abuudanța cea mare 
a picturei de pe păreții oataoombelor ro
mane și neapolitane din secuiul al doilea, 
pote chiar din secuiul întâilea după Christos.

Creștinii aveau chiar atunol înțeles 
vioiu — sens comun — pentru arta pio- 
turei. Totuși pe timpul acela era ea o în
fățișare mai mult simbolică-alegorică seu 
tipică. Așa de esemplu: puteai vede pe 
atunci înfățișată orucea, forma pescelui, 
mielul, porumbul, cerbul, vulturul, oocoșul, 
păunul, delfinul, arca lui Noe, anghira, 
vița de viie, păstorul, sămănătorul, Adam 
și Eva, trei magi dela răsărit și așa mai 

departe. Dela Constantin cel mare a luat 
pictura un avent puternic realistic.

E drept, oă prin secolul al patrulea 
erau încă unii, bună-6ră: Eusebie din Ce
sare0, Asteriu, episcopul din Amssa în 
Pont, episoopul Epifanie din Salamis pe 
Cipru ș’ alții în oontra iconelor și a intro
ducerii lor în biserică, dără ei nu o făceau 
acesta din altă oausă, ei mai mult de aceea, 
ea să nu devie creștinii păgâni, închinân- 
du-se la idoli. Unii 4lceau) că-i mai bine 
de avut pe Christos în inimă, decât pe 
iconă.

Adevărata adorare a icoDelor a în
ceput abia în secuiul al cince-lea, și anume 
prin aceea, că se aprindeau lumini înaintea 
lor, oă se sărutau și se tămâiau, și prin 
aceea, că creștinii se plecau și îngenun- 
chiau în fața lor. Acestă praesă era usitată 
mai ales în Orient, căci Occidentul a fost 
rămas în privința aoăsta încă cu mult mai 
îndărăt.

Acăsta o putem ușor cunosoe din 
purtarea lui Grigorie cel mare față cu epis
copul Serenus din Massilia. Grigorie dojă- 
nesce pe acest din urmă pentru zelul lui 
oel mare contra iconelor, dâră pe de altă 

parte el 4ice, că icânele să fiă: ad iustruen- 
das solummodo nescientium.

Cum se înfățoșa Isus pe timpurile 
acelea?—In secuiul al cincelea dăm aoum 
de aureolă său de ra4ele strălucite împre
jurul capului său, eră în secuiul al șâselea 
întimpinăm pe însuși Isus răstignit pe cru
ce. Până atunci era înfățișat numai bustul 
lui sus, ori la mijlocul cruoei, ori numai 
cât un miel la pâlele ei. Și oa purtător de 
oruoe era Isus pe unele locuri zugrăvit.

Piotură de păreți se afla încă și 
acuma în seoulul 4—6 pe păreții catacum- 
belor. Piotura plastioă era oprită în Orient, 
ohiar și cruoifixul. Ea-i "oprită și în 4^ua 
de a4l. Nu-i permis de-a forma statue său 
figuri plastice de-ale lui Isus ori de-ale 
sfinților și de a-te închina lor. Acâstă o- 
prălă s’a făout, luându-se privire la po
runca a doua din decalog, care sună: să 
nu-țl faci ție chip oioplit ș. a. m.

Adorare icânelor a ajuns în seoolul 
al optălea pănă la oulrnea înflorirei. Creș
tinii se întreciau care de care în adorarea 
lor, der pe de altă parte ei trecură în pri
vința acesta peste tote marginile bunei 
-cuviirițe și ale etichetei. Ei au fost ajuns 

așa departe, că rădiau lut și colb din ico- 
nele păreților și-l înghițiau ou trupul Dom
nului la un loc. De aceea unii împărați 
bizantini, de-și mai mult din motive poli
tice, erau contra cultului lor. Contra erau : 
Leo III Laurul, Constantin V. Coproni- 
mus, Leo IV. Chazarul, Leo V. Armănu 
Michail II, Balbus și Teofil.

Lupta în contra icăanelor țină peste 
o sută de ani. De două-orl era să fiă cul
tul lor delăturat șt stîrpit cu totul, dără 
tot de-atâtea ori a fost el restituit, și 
anume: ântăia oră, prin împărătăsa Irene 
în anul 787, și a doua oră prin împărătăsa 
Teodora, oare a sanoționat adorarea lor și 
a întărit întrebuințarea lor prin decretul 
sinodal din anul 842, într’oducendu-le în 
mod solemn în biserică. Aceea 4i memo
rabilă a învingerii iconelor ortodocse asu
pra inimicilor lor îndrăciți și a introduce
rii lor în biserică se serbeză la noi în bi
serică în Dumineca ortodoesiei — în Dumi
neca cea dintâi ii a postului mare, înainte 
de Paști.

Prin secolul al 12-lea erau Bizantinii 
în privința picturei model pentru Italieni 
ără aceștia mai târ4iu pentru Germani. 
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Constantin Constantinoviol. Ordinul Sf. 
Andrei s’a oonferit mareșalului Gurko, con
telui Șuwalow, etc.

Contele Șuwalow, duoele Alexandru 
d’Oldenburg etc. au fost numiți membri ai 
consiliului imperiului.

Marii duci Wladimir, Nicolae Nioo- 
laevioi, Michail NioolaevicI, mareșalul Gurko 
ministrul Vannowsky, contele Nicolae Ig- 
natiew, contele Șuvalow etc., au primit 
scrisori autografe del a împăratul Rusiei.

Mai departe Țarul a făcut următorele 
daruri armatei: O subvenție anuală de 
1.200.000 ruble în favorea cassei pensiuni
lor militare ; o subvenție anuală de 100.000 
ruble pentru a spori numărul loourilor gra
tuite în pensionatele fiioelor de militari; și 
o subvenție anuală de 3.000.000 pentru 
hrana soldaților.

Țarul a ordonat apoi înaintarea tu
turor sub-locotenenților în armată și ca- 
sacl și o înaintare mai repede la veohime 
a gradelor subalterne, în infanteria, cava
leria, oasacl și corpul inginerilor.

Un Ukas creâză pentru cler o de
corație consistând într’o cruce de argint, 
care se va purta pe piept.

Metropoliții din Petersburg, Kiew și 
Moscva au primit dela Țar sorisori auto
grafe cu o cruce în briliante. Un-spre-4eoe 
archiepiscopl au primit de-asemenea scri
sori autografe și decorațiunî. NumăroșI 
episcopl și membri ai clerului au fost de- 
asemenea decorați.

D-nul Vlangali, ambasador la Roma, 
și contele Osten-Sacken, ambasador la Ber
lin, au fost numiți consilieri intimi efec
tivi.

Uu număr mare de decorațiunî s’a 
oonferit membrilor corpului consular. D-l 
Cerkawsky, consul la Varna, a primit or
dinul Sfintei Ana de olasa Il-a și d-l 
Maximow, dragoman la Constantinopol, a 
fost numit consilier efectiv.

*
Ț)iua încoronărei Țarului s’a serbat și 

în Petersburg și în alte capitale ale state
lor europene, precum urmâză:

In Petersburg. La 6ra unu și trei pă
trare, o salvă de tunuri anunța imensei mul
țimi entusiaste, care umplea străcjile, oă la 
Moscva s’a săvârșit oeremonia încoronărei 
Țarului. Strigăte de bucurie isbucniră din 
t6te părțile. Totă lumea se îmbrățișa și 
clopotile tuturor bisericilor, fără deosebire 
de confesiune, se puseră în mișcare. Fiă- 
care se grăbea să mârgă la biserică să facă 
rugăciuni. Autoritățile civile și militare 
merseră la catedrala Isaao, unde s’a oficiat 
un servicifi divin oficial. In cea mai mare 
parte a bisericelor ortodoxe intrarea nu a 
fost permisă, decât personelor invitate; în 
biserioele celorlalte confesiuni intrarea era 
liberă.

„Journal de St. Petersburg", „Herold", 
„Listock" și „Gazetta" apărură ilustrate,

La înoeputul secolului al 13-lea s’a înfiin
țat o șoâlă de pictură în Pisa și Siena. 
Acâstă școlă se chiamă, după patronul ei, 
școla sfântului Lucas. Ea caută să înfăți
șeze iconele, nu ca Bizantinii, cu chipuri, 
seriose, ci ca unele, ce dau mai multă viâ- 
ță și căldură. Cei mai mari măestri din 
aceste școlesuut: Guido din Siena, Giunta 
din Pisa și florentinul Cimabue (ț 1300).

Pictura s’a desvoltat tot mai mult și 
a ajuns înflorirea ei culminantă în secolul 
al 15-lea. Pe timpurile acelea erau mai 
ales patru școle însemnate : oea florentină 
cea lombardică (venețiană), eea umbrică 
și cea germană. Iutemeiătorul școlei flo
rentine e Gioto (ț 1336). El se ocupa cu 
înfățișarea istoriei sfinte. De școla acesta 
se țineau mulțl pictori renumițl, precum 
dominicanul Ira Giovanni da lesole (acesta 
zugrăvia rugându-se), Leonardo da Vinci 
(a zugrăvit cina cea de pe urmă și altele), 
Ira Bartolomeo și Michail Angelo.

De șcâla lombardică (venețiană), fun
dată de Giov. Belbini (f 1516) se țineau: 
Correggio (f 1534) (a zugrăvit: nâptea, 
Magdalina, căindu-se, și altele:), Tițian 
-j- 1576 (a zugrăvit: Ecce homo ș. a.) 
Măiesrtul cel mai mare al șolei umbrioe 

celelalte Z’^re publicară articole speciale 
ou ooasia serbărilor.

In Paris. La serviciul solemn, ce s’a 
celebrat le biserica rusâsoă, s’au remarcat: 
Președintele Republioei, d-l Hanotaux, mi
nistrul afaoerilor străine, toți miniștri, d-l 
Brisson, un mare număr de generali, re
gele Milan și mai mulțl diplomațl. O mul
țime enormă se îngrămădea în împrejuri
mile bisericei.

Președintele Felix Faure a adresat 
Țarului din Tours telegrama următore : 
„Țiu să vă espțim sincerile urări, ce Fran- 
cia întrâgă formulâză pentru ferioirea per
sonală a Majestății Vâstre și pentru gloria 
și prosperitatea Rusiei. Depun la pioidrele 
Majestății Sale Impărătâsa omagiul respec
tului meu și vă rog să credeți în adâncul 
meu sentiment de iubire."

Serbarea încoronării Țarului s’a cele
brat în tâte departamentele.

In Berlin. După revista regimentului 
de grenadirl „împăratul Alexandru" și a 
regimentului de dragonl al gardei „Impă- 
rătâsa Alexandra", în presența membrilor 
ambasadei rusescl, împăratul Wilhlem a 
rostit o aloouțiune. A insistat asupra serbă
rilor dela Moscva, Z'c^nd, că aoeste două 
regimente trebue să se arate în tot-dâuna 
demne de onărea de-a aparține păreohei 
imperiale rusescl. împăratul a terminat 
printr’un vivat pentru Majestățile Lor ru
sescl și musica a cântat imnul rusesc.

După revistă, a fost la oastelul regal 
un dejun mare, la oare au luat parte mem
brii ambasadei rusescl. împăratul a ridicat 
un toast în sănătatea păreohei imperiale 
rusescl, 4^c®n(^> că bucuria poporului ru- 
seso este împărtășită și de oelelalte po- 
pore representate la Moscva, și mai ou 
deosebire de poporul german. împăratul a 
esprimat urările sale cele mai oăldurose 
pentru Majestățile Lor rusescl și a termi
nat printr’un triplu vivat în onârea lor, 
oare a fost repetat de totă asistența.

In Viena. Cu ocasia încoronării Țaru
lui, un serviciu divin s’a celebrat la oapela 
ambasadei rusescl. Printre asistent! s’au 
remaroat: membrii ambasadei, prințul de 
Liechtenstein, contele GoluchowBky, con
tele Badeni și colonia rusâscă.

In București. Alaltăerl la orele 11 și 
jumătate s’a ofioiat la biserica Krețulescu 
un Te-Deum pentru încoronarea Țarului. 
M. S. Regele a fost represintat la acest 
servioiu divin prin adjutanții regali, d-nii 
coloneii Priboianu și Coandă. A asistat de- 
asemenl la acest Te-Deum întreg corpul 
diplomatic, toți d-nii miniștri, președinții 
Corpurilor legiuitore și înalții demnitari ai 
Statului.

In Cetinje. încoronarea Țarului s’a oe- 
lebrat printr’un Te-Deum, la oare au asis
tat Principesa regentă și lumea ofioială. 
Pe tote piețele publioe poporul a eseoutat 
cântece și jocuri.

era fără îndoială Rafael din Urbino, cel 
mai nobil și cel mai laureat dintre toți 
pictorii creștini (a zugrăvit: multe por- 
treturl pe păreții Vatioanului din Roma, 
Madonna sixstina, Madona della Sedia 
ș. a.).

Și de școla germană se țineau mulțl 
bărbați demni de totă stima, piotorl în
semnați, preoum Hubert și Ioan van Eyk, 
Albreoht Diirer, Hans Holbein cel mai 
bătrân (f 1524) și alții.

In secuiul al 16-lea după Correggio 
și Tițian erau renumițl pe terenul piotu- 
rei: amândoi Caracoi (unchiul și nepotul), 
Domenichino și Guido Reni, Michail An
gelo Buonarotti, cel mai sus amintit, care 
a murit în 1564 oa moșneag de 90 de ani; 
a desvoltat oele mai adânol idei creștine 
în opera pioturei și a soulpturei.

Dela secuiul al 16-lea încoce a înce
put șoola italiană a scăpăta, dâră pentru 
aoeea a devenit Spania un pământ bine
cuvântat pentru piotura religiâsă, prinzând 
ea rădăcini adânci aoolo. Cel mai renumit 
măiestru în periodul aoesta de străluoire, 
a fost Murillo din Sevilla (ț 1682). El era 
un erou în înfățișarea pietății interne. In 
secuiul al 19-lea esceleză în privința pic-

SCimLE OILOa s
— 17 (29) Main,

Mulțăinita păreohei regale române. 
Cetim în „Monitorul oficial" din BucurescI 
următorele: „Aniversarea marei serbări 
naționale de 10 MaiQ curent fiind salutată 
prin felicitările cele mai căldurâse, adre
sate MM. LL. Regelui și Reginei, D. mi- 
nistru-președinte al consiliului este însăr
cinat să exprime cele mai vii mulțumiri 
înaltului oier, domnilor representanțl ai 
națiunei, autorităților civile și militare, oo- 
merciului și tuturor personelor particulare, 
cari, prin nenumărate adrese și telegrame 
din totă țâra și din străinătate, ca și prin 
înscriere la Palat, s’au grăbit să manifeste 
oele mai bune „simțăminte pentru tron și 
Dinastiă“.

— o —
Despre Congregațiunea de primăvară 

a comitatului Făgăraș ni-se raportâză ur
mătorele: In 27 Maiă n. c. s’a ținut în 
Făgăraș adunarea generală de primăvară 
a oomitatului. Tote s’au decis așa, după 
oum au voit „domnii", cari aZi dispun 
după plac și neînfrenațl de tote în acest 
comitat. Prin multele șioane și cunoscutele 
terorisărl, Românii sunt aduși așa Zicând 
la imposibilitate. Tot ce voim și oe facem 
noi este rău înaintea lor. Ni-au alungat 
din serviciu pe vioe-comitele român pe 
toți protopretorii din cercuri, pe cassar și 
pe toți funoționarii români de ceva valâre. 
Și-au făout prin pressiunl o majoritate mă- 
estrită în comisiunea municipală, și aZi 
decid ce vreu ei. Membrii români, cu deo
sebire cei din afară, și cu . astă ocasiune 
s’au presentat în număr neînsemnat. — 
S’a ales asesor Poparad, vioe-pretor în 
Bran Urdea, âr vice-notar întâiă la comi
tat neputinciosul Rusz Kâroly.

—o—

Monument pentru Archiducele Al
brecht. Deja de timp mai îndelungat s’a 
inițiat în armată o colectă pentru de-a 
aduna bani în scop de-a ridica un monu
ment pentru archiduoele Albrecht. Monu
mentul însă nu se va aședa în Bruck, 
după-cum se plănuise la înoeput, ci în 
Viena. Colectarea de bani oontinuă, și se 
crede că în timpul cel mai scurt va fi 
adunată suma de lipsă.

Schimbări Ia honvediuie. piarul ofi
cial militar publică între altele următorele 
schimbări în armata honveZimei: Locote- 
nentele-mareșal Eduard Lukinacs, coman
dantul districtului de honveZî VII din 
Agram, la rugarea sa, este pensionat espri- 
mându-i-se mulțămită preanaltă. Mai de
parte, locotenentele-colonel Procopiu Bo- 
rota este numit comandant al regimentu- 

I lui 25 de honveZî, și căpitanul Anchidim 
Șoldea e transferat dela reg. 23 la reg. 24 
de honveZî.

turei mai mulțl Germani: Friedrich Over- 
beck din Lubeck, frații Rud. și Wilh. Scha- 
dov, frații Veit (cetesce: Feit), fiii vitregi 
ai lui Fr. de Schlegel și nepoții lui Mos. 
Mendelssohn; frații Riepenhausen și Peter 
Cornelius. Acest din urmă a devenit mai 
târZiu director al academiei din Dussel
dorf, în anul 1825 al oelei din Munchen, 
eră în anul 1841 a plecat la Berlin, unde 
a și murit (1867). El e fundatorul șcâlei 
din Munchen. Școlari de ai săi erau: Iulius 
Schnorr din Karolsfeld (j- 1872), Mor. v. 
Sohwind (f 1871), Wilh. v. Kaulbach 
(ț 1874), Ioan Schraudolf; Ludwig Richter 
(ț 1884), numit și Albrecht Diirer al se
cuiului al 19-lea. Renumit pictor era și 
Franoesul Gustav Dore din Strassburg.

După-cum se vede, pictura înfloresce 
în secuiul nostru și-i rodnioă în totă pri
vința, ea-i asemenea pomului sănătos, fru
mos înflorit, ce produce fructe bune și 
gustâse la timpul potrivit., numai ași vrâ 
să sciu, oare-i Albrecht Duier, Rafael ori 
Michail Angelo (Agnolo) al archidiecesei 
nostre bucovinene?... nu-mi răspundeți?... 
tăceți?... și de ce?...

Ospetărescu.

Un Chinez în armata anstro-ungară. 
Guvernul din China a permis nepotului 
ambasadorului chinez din Berlin, Hsu-Tin- 
Ciung, ca să între în armata austro-un- 
gară. Tînărul ohinez îșl va începe servi
ciul militar la 1 Iunie c. în rangul de sub
locotenent la regim, de infanteria, 7 sta
ționat în Graz.

— o—
Țarul Rusiei în Ischl. Direcțiunea 

teatrului din Ischl a primit ordinul,, ca să 
se pregătâsoă pentru una din dilele dela 
8—12 August cu representarea festivă a 
unei opere de sie lui Goldmark. Faptul 
aoesta e adus în legătură cu visita Țarului 
la curtea austriaoă.

—o—
Colera în Egipet. Conform depeșelor 

sosite din Cairo, în 26 o. au murit de co- 
leră în Alexandria 19 persone, în Cairo 
37 și în Turan 6. In întreg Egipetul au 
murit în timpul din urmă 115 omeni de 
colera asiatică.

Constituirea comitetului JLigei»
Noul comitet al Ligei Culturale s’a 

întrunit alaltăerl sără pentru a se constitui.
Când d-nii I. Grădișteanu, Vlădescu 

și ceilalți membri ai noului comitet au 
intrat în localul Ligei, d-l Periețeanu-Buzău 
îi întîmpinâ cu pălăria în mână și cu ghioz
danul plin de acte la subțioră.

D-l Periețeanu-Buzău a declarat, oă 
n'are mandat dela tovarășii set din vechiul 
comitet, ca se predea actele și situațiunca Li
gei. In consecință d-sa a plecat.

Noul comitet a procedat imediat la 
constituirea sa, alegând președinte pe d-l 
1. C. Grădișteanu, vioe-președinte d-l M. 
Vlădescu, casier d-l D. Nenițescu, și secre
tari d-nii A. D. Florescu și Bădulescu-Motru.

După constituire, comitetul a ales o 
comisiune de trei membri, compusă din 
d-nii Grădișteanu, C. Disescu și Rădulesou- 
Motru pentru a redacta un manifest cătră 
poporul român.

Prin acest manifest comitetul va arăta, 
care-i este programul de muncă în oestiu- 
nea națională.

Comitetul a mai decis următorele:
a) Să se facă o adresă membrilor fos

tului comitet, prin oare li-se aduce la ou- 
nosoință, oă în urma alegerei dela congres, 
noul comitet s’a constituit și rogă pe ve- 
ohiul comitet să predea situațiunea Ligei;

b) Să ee faoă un apel comitetului na- 
ț’onal studențesc ca să dea ooncursul său 
noului comitet, și

c) să se trimită o oirculară tuturor 
secțiunilor din țâră și din străinătate.

*
In numărul său de aZi, „Românul" 

ooupându-se de noua situațiă a Ligei, sfîr-. 
șesoe ast-fel:

„...Cu toții să dăm concurs noului co
mitet, căci suntem KomânI și Românul nu-șl 
uită niol-odată de neam și datoriă".

Convorbire cu d-l I. Grădișteanu.
...Am întrebat pe entusiastul preșe

dinte al Ligei Culturale, d-l I. C. Grădiș
teanu, întru cât ar putâ stânjeni fostul 
comitet, prin amenințările și soandalurile, 
pe cari vrea să le însceneze, acțiunea 
Ligei.

— Veohiul comitet, ne spunea d-l 
Grădișteanu, nu pote oonvooa un nou con
gres, de ore-oe nu e în număr. Din 9 mem
bri, 5 au demisionat, astfel că cei patru 
membri rămași, minoritatea, nu mai are 
dreptul să pretindă, că ar forma un co
mitet.

— Dâr deoă ei vor nesocoti, oeea oe 
e forte probabil, statutele Ligei, și ar merge 
înainte oprind pe sâma lor aotele și cassa 
Ligei ?

— Eu nu cred, că ar face ei asta, 
der dâcă ar face-o, ar oomite un adevărat 
banditism.

— Noul oomitet în unanimitate este 
animat de dorința de a restabili statul quo 
ante în cestiunea națională atât de com
promisă sub vechiul comitet. Sperăm, oă 
în curând vom pute înregistra fapte îm- 
bucurătore în mersul Ligei Culturale.

(„Epoca")
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Manifestul noului comitet al Ligei.
Tocmai înainte de încheierea 

foii primirăm manifestul, ce l’a pu
blicat noul comitet al Ligei. Din- 
tr’însul se p<5te vede direcțiunea și 
spiritul sănătos, în care voesce se 
lucreze noul comitet. Etă-1:

Cătră membrii Ligei.
Congresul „Ligei pentru Unitatea Cul

turală a Românilor11, întrunit în dilele de 
12 și 13 Maiu a. c., în capitala țărei, ne-a 
încredințat conducerea Ligei.

Scopurile Ligei sunt clare și în de- 
obște cunoscute.

Limba și interesele unităței nostre 
culturale sunt adl mai amenințate ca ori 
când.

In fața primejdiilor mari și numărose, 
cari pun în pericol însa-șl basa esistenței 
ndstre etnice, Liga trebue considerată ca 
o puternică pavăză de apărare a limbei și 
culturei Românescl.

Atacurile sistematice ale adversarilor 
noștri comuni, ne impun consolidarea Li
gei, ca ea să potă deveni ast-fel capabilă 
de a răspunde așteptărilor generale.

Profund convinși, că pentru ajunge
rea acestui scop, Liga pentru Unitatea Cul
turală a tuturor Românilor trebue să fiă 
un teren comun de întâlnire și de activi
tate patriotică pentru toți Românii, noi, 
membrii comitetului esecutiv al Ligei, ne 
vom face o cestiune de consciință și de 
onore din îngrijirea, ca acâstă instituții! 
se fiă ferită de fluctuațiile intereselor vre
melnice, fiă ale uuuia, fiă ale altuia din
tre partidele nostre politice.

Scopul senin al Ligei reclamă impe
rios, ca toți câți suntem membrii ei, să ne 
considerăm și se fim numai Români, fără 
deosebire de colore politică, pe câmpul 
de activitate a acestei nobile instituțiunl.

Frații noștri, în afară de hotarele Re
gatului, luptă și sufer pentru apărarea na- 
ționalităței nostre comune. In acestă luptă 
grea, ei așteptă mângâiere și sprijin hotărît 
din partea nostră. E o datorie patriotică 
pentru noi toți, să răspundem fără șovăire 
așteptărilor lor.

Prima condițiune spre acest sfîrșit 
este ca noi înși-ne, pătrunși de gravitatea 
situației să ne reculegem forțele și să fim 
uniți în gând și sentimente. Pentru cei ce 
au luptat și luptă, pentru cei ce au sufe
rit și sufer pentru drepturile la vieță ale 
nâmului Românescu, nu pote fi mai reală 
mângăere și încurajare decât consciința, că 
noi înși-ne Românii din Regat suntem uniți 
în jurul drapelului Ligei culturale.

Suntem siguri, că toți Românii, cari 
’șl dau pe deplin sâma despre necesitatea 
urgentă de a ridica puterea de acțiune și 
prestigiul Ligei, ne vor da tot concursul 
lor în opera de reînsuflețire a acestei in
stituțiunl, a cărei sorte e constantă preo- 
cupațiune a tuturor, caii departe de focul 
.luptelor nostre politice nu cer decât ca 
Liga se prospere și se fiă pentru toți Românii 
un sanctuar al iubirei de neam și de țfră.

Pătrunși de greaua sarcină, pe care 
congresul ne-a încredințat’o, suntem ferm 
hotărîțl a ne-o îndeplini în consciință și în 
orl-ce împrejurări.

Bucur escl, 16 Mai ii 1896.
loan C Grădișleanu, Colonel V. Oba- 
deanu, C. G. IHsescu, M. Vlădescu, Co
lonel 1). Angliei'seu, i)r. Al. Obrejia, 
Uremia Popa, Dr. N. D. Siaicovici, D. 
S. Nenițescu, C. Răduleseu-Jlotru, A. 1>. 
Florescu, V. Al. Miculeseu.

De aBe miBenmBui.
„Budapester Tageblait* constată într’u- 

nul din nutnerii săi recențl, că din inciden
tul mileniului s’a născut la popărele vecine 
o astfel de ură contra Maghiarilor, încât ar 
fi crimă de-a desconsidera acesta aparință. 
Mai departe spune numitul diar, că nu nu
mai decadența rapdrtelor economice, ci și 
abaterea publicului dela esposițiă prin pun
gășie și ridicare de prețuri în mod nebu- 
neso, causâză, că deja astădl se vorbeșce 
despre im-olvența diferitelor întreprinderi 

de esposițiă. Deficitul latent începe deja 
a-se arăta de pe acum.*

Slugărnicia săsescă. Nu e destul, că 
espedițiunea săsâscă, condusă de preotul 
evang. Theil din Noul săsesc, a fost batjo
corită ohiar de Jidani, oarl i-au făcut pe 
Sași să peregrineze la Budapesta — acum 
primăria numitei comune și preotul Theil 
au adresat o scrisore fdrte oăldurdaă (!) di- 
recțiunei esposiției milenare, esprimându-șl 
în ea „mulțămita fierbinte11 pentru primirea 
ce li-se făouse în Budapesta, și spunând, 
că Sașii au dus cu sine dela esposițiă im- 
presiuni, pe cari le vor păstra pentru tot- 
dâuna în inima lor.

*
Nunta s&rbâscă la mileniu. După Sași 

vin acum Serbii. Era să se celebreze cjilele» 
aoestea nunta sârbâsoă milenară, der, după 
cum anunță cjiar®l° din Budapesta, s’a 
amânat cu 1—2 săptămâni, deore-ce „Ser
bii voieso să esceleze și să serbeze nunta 
eu o deosebită strălucire. Vor veni 160 de 
persbne cu 30 cară, 60 cai și cu rnusica 
lor propriă“. Să le fiă de bine!*

Maghiarii din Biserica albă hotărîseră 
să araugieze a doua d' de Rosalii o ser
bare milenară în stil mare. Din inoidentul 
acesta rugară reuniunea de cântări germană 
să ia și ea parte la serbare. Bravii membri 
ai reuniunei însă refusară de-a lua parte la 
serbătârea milenară, și faptul acesta a pro
dus mare consternare între Maghiari.

*
Români „buni pairioți*. piarele ma

ghiare înregistrâză cu mare mulțămire, că 
s’au ținut serbări milenare și în următbrele 
comune românesol: „In Chișineuf dlce 
„P. Ll.“, „s’a ținut o mare serbare mile
nară în 25 o. Cu acestă ooasiune advocatul 
Desianu a ținut un toast „plin de spirit 
patriotic. Ultraiștii români însă n’au luat 
parte la mileniu și e de remarcat, că din 
curtea primarului Neneu s’au aruncat petri 
asupra conduotului festiv/ Mai departe 
spun cjiarele jidano-maghiare, că ou deo
sebită ceremonia s’a oelebrat serbarea ndi- 
lenară îu comuna Tempăhaza, unde preotul 
a ținut o vorbire „înflăcărată patriotică11, 
și în Chindia, unde școlarii George Radu și 
Nicolae Vuia au ținut vorbiri ocasionale.

^escala de pe insuBa Creta.

Situațiunea de pe insula Creta a luat 
dimensiuni fbrte seriose. Indigenii, aparți
nători diferitelor națiuni, s’au resculat ca 
un singur om contra supremației turnesol, 
și guvernorul Turkhan-Pașa este în oea 
mai mare încurcătură și aștâptă ajutor 
străin.

Deja în 26 o. i-se depeșâză din Atena 
„Agenției Havas“, că pe insulă domnesoe o 
anarchiă completă. Kavașii consulatelor ru
sesc! și grecesol, precum și agentul greoesc 
John au fost uciși, apoi au fost masacrați 
câțl-va MohamedanI în orașul Kissano, pănă 
când soldați turcescl ucideau și jăfueau pe 
locuitorii creștini.

Alaltăerl primise cjiarul engles „Times“ 
din Atena soirea, că în orașul Canea au 
fost omorițl cjilele treoute 25 de creștini și 
41 Turci.

Anunțurile consulare sosite în Cons- 
tantinopol constată unanim, că situația pe 
insula Creta e forte critică și e absolut ne- 
oesar să vină într’ajutor vapore străine. In 
urma acâsta miniștri tureesol ținură un 
consiliu și hotărîră să trimită la Creta 6 
batalione de infanteria și două vapore de 
resbel.

Asemenea stă gata de plecare și es
cadra greoâsoă.

Alaltăerl a sosit în Canea înorucișă- 
torul „Costhaof, și oomandantul vaporului 
a luat imediat tote disposițiunile pentru si
guranța supușilor francesl. Afară de acâsta 
a sosit și o panțerată englesă și se aștâptă 
un vapor de resbel italian și altul rusesc.

După oum anunță „Fremdenblalt“, 
pentru apărarea supușilor austro ungari a 
plecat la Creta torpilorul „Maria Terezia*.

„Din publs©“.
Unul din abonenții noștri ne întrâbă, 

dâcă nu cumva am trecut cu vederea, cum 
sub rubrica de mai sus A. Niodră din Deva 
îșl face plăcerea a ne da, în „Tribuna14 de 
Sâmbăta, nouă și unui corespondent al nos
tru pe două colone lungi de tipar lecții 
de „disciplină de partid14, de „onestitate14 
și „bun simț14.

Adevărul spuind, n’am dat atențiune 
aoestor espectorațiunl ale lui A. Nicdră, 
publicate sub rubrica, pentru care redacția 
respectivă „nu ia răspunderea44. Dâr după 
ce vedem, că sunt și de aceia, cari ar dori 
a fi deslușiți mai de-aprdpe asupra aoestui 
incident, vom dice câteva cuvinte în ceea 
oe ne privesoe pe noi.

Decă n’am dat loc în întregul ei în- 
tempinărei d-lui A. Nicoră, oi numai în 
estras obiectiv, causa a fost, că noi nu ne 
simțim nicidecum datori de-a da loo recla
melor personale, ce și-le face șie-șl unul 
său altul, și nu avem loc pentru întâmpi
nări de câte trei coțl de lungi, oarl nu se 
țin de obieot. Ceea ce am reprodus noi a 
fost tot ce a afirmat d-1 A. Nicoră despre 
sine și tatăl d-sale în contradioere cu afir
mările corespondentului nostru, și am eli
minat numai câteva din laudele proprii 
prea bboăne, ce și-le faoe densul, și câteva 
espresiunl pătimașe față cu corespondentul 
nostru.

Se plânge d-1 A. Nicoră, că corespon
dentul nostru a criticat pasul greșit al ta
tălui d-sale, care a ținut în biserica din 
Deva o predică „milenară14. Decă acâstă 
predică a fost mai mult, ori mai puțin 
„patriotică11, ori numai „strict religiosă14, 
puțin importă. Faptul însuși, că s’a ținut, 
și încă fără ca să fiă prevădută nici măcar 
în circulara Mitropolitului, a fost in sine 
condamnabil din punct de vedere româ
nesc. Provocarea la trecutul de 40 de ani 
al părintelui Nicoră nu schimbă nimic din 
faptul regretabil, că a ținut acea predică 
și a dat astfel ocasiune diarului oficios al 
comitatului „Hunyad14, de-a scrie în Nr. 
20: „După rugăciunile premergătore au 
ținut frumose vorbiri patriotice cătră ti
nerime: în biserica reformată Szocs Sân- 
dor, în biserica gr. or. George Nicoră și 
în sinagoga jidovescă Moritz Herzog14.

Nu vom oerceta, dâcă d-1 A. Nicoră 
a rectificat ori nu afirmarea de mai sus și 
în „Hunyad14, ci ne mărginim a face încă 
numai câte-va observări în ceea ce privesoe 
debutul s’u personal în „Tribuna11.

’I s’a Imputat de corespondentul nos
tru un fapt de mare lăudăroșiă. Noi nu 
puteam soi de aici, dâcă faptul afirmat s’a 
petreout în adevăr, ori nu, dâr oum-că d-1 
A. Nicoră este cel mai lăudăros „naționa
list14 nu numai în comitatul Hunedorei, ci 
în țâra întrâgă, o constată însu-șl dsa cu 
subscrierea d-sale pe două oolâne lungi în 
„Tribuna11 de Sâmbătă.

Gât pentru „chestia disciplinei de par
tid14, de „onestitate11 și „bun simț14 ce-o 
ridică din aoest inoident d-1 A Nicoră nu 
numai față cu corespondentul nostru, ci 
chiar și față cu noi, credem a fi dispen
sați, de-a mai întră în discuția ei tocmai cu 
„politician!11 și „naționaliști11 â la August 
A. Nicoră. Regretăm numai, că „Tribuna'1 
și astăcjl îșl mai face de luoru ou ei.

Mulțămită publică.
Brașov, Maifl 1896.

Comitetul parochial român gr. or. 
din Cetatea Brașovului vine prin subsem- 
nații a achita publice sumele de mai jos 
și a esprima sentimentele sale de profundă 
mulțămită Domnilor mai jos însemnați, 
cari au binevoit a dărui și număra sume 
pentru biserica română gr. or. ce se clă- 
desce în centrul Brașovului, anume :

D-na Sussna A. Mureșianu 25 fi. și 
D-na Efrosma A. Severu 10 fl. D nil loan 
Sooaol dir. și prof. 25 fl. George Ghelanu 
dir. și prof. 25 fi.

Dela cassa de păstrare din Săliște 10 
fi. Prin D-1 G. Sterian: dela. D-nii T. Po
pescu bancher în BucurescI 140 lei, N. 
Miroea uomersant 20 lei; George Comșa 
corn. 10 1. N. Bărbucian 2 1. I. Georgesou 
1 iau și G. Sterian 10 fi.

Prin d-1 G. D. Teulescu din Ploescl 
s’au colectat și primit dela: D-nii R. Sta- 
nian 10 lei; I. Dimitiescu 5 lei; I. Andreiu 
3 lei; T. Spinca 4 lei; L. Sticu 2 lei; N. 
HogașI farm. 2 lei; O. Constantiuescu doi 
lei; 3 Anonimi oâte 2 lei; Pr. StefUnescu 1 
leu 50 b. Constantin 1 leu 50 b. Pr. V. 
Dimarcu 1 leu 50 b. âr câte un leu au 
dăruit Domnii: Preotul Grigorescu, Pr. G. 
R. Popescu, Pr. I. Dimitrescu, Pr. D. 
lonoianu, Pr. I. Tarioa. Pr. Cr. Daniel, A. 
Georgescu, I. Trandaburu, Dumitresou, 
Pehi, V. Resu, A. Georgescu, I. Mirgi- 
nean, L M. Stroesou, Constantin Marin, G. 
Rădulescu, N. Ioan, I. Georgescu, Drago- 
mirescu, I. A. Pop, Soeretu, D. I. Roșia; 
I. Constantinescu, Cuculi R. Knopf, Crista, 
I. M. Ziegler, 1. Minculescu, D. I. Bom
băn, D. I. Panait, și Mamulesou. — Câte 
50 bani au dăruit D-nii: Dimitrescu, G. 
Nioolesou, I. Nioolau, D. Alecsandrescn, 
Constantin N. Bucurescu, I. Cristu, C. Ni- 
colescu, N. Savulescu, M. Marinesou: Câte 
40 bani au dăruit D-nii D. Petrescu, St. 
Lacno, Daniil Miricesou. In total 75 lei 10 
ban l.

Comitetul parochial român gr. or. din 
Cetatea Brașovului*)
Bartolomeiu Bainlescn, Lazar Nastasi, 

președinte. notar.

LHeraîiit’ă.
D-1 vicar al Maramureșului Tit Bud 

anunță, că s’a început tipărirea „Vieței 
Sânților“. Opul se pote prenumăra ou 4 fi, 
50 or. esemplarul, la d-1 autor în Sat-Șu- 
gatag (Falu-Sugatag, p. u, Akna-Sugatag) „

DIVERSE.
Cum scriu Sudanesii. In ce stil scriu 

locuitorii din Sudan se pote vedâ din epis
tolele, pe oarl le reproduoem mai jos. Din 
aceste epistole se pote vede, că poporale 
africane nu sunt așa sălbatioe preoum 
rnulțl cred. Comandantele armatei din Su
dan, Ras Mangasa, sorie domnitorului său, 
Menelik, următorea epistolă: „Alesului Dom
nului, Menelik al Il-lea regele regilor. 
D-(jeu să-ți dea deplină sănătate, sărvul 
tău îngenunche înaintea ta. Noi nu ne-am 
cugetat la luptă; eram pe drum când ne
am întâlnit ou Italienii. Pe neașteptate 
ne-au atăoat pe întrâga linie, măcelul a 
fost înfiorător. Am învins în urma îndu
rării lui Dumnedeu și a norocosei tale ste
le. Italienii jnohișl iu vechia BQștră, cetate, 
pe oare au jefuit’o fiind noi departe de ăâ, 
nu au putut’o apăra cu tunurile, pe oare 
străbunii noștri au apărat’o ou petri. Pro- 
vedința ne-a dat ouraj, ca să putem în
vinge. Steaua bună a lui Menelik duce în 
deplinire aceea oe alții nu sunt în stare 
să îndeplinâsoă. Așteptăm porunci. Dum
nezeu să te păzâsoă! Aladsi, în cjiua primă 
a lunei Tehsas anul mântuirei 1888“. E 
interesantă epistola, care a soris’o Menelik 
unui bărbat de frunte din străinătate, care 
este următorea: „A învins leul din vița 
lui luda. Noi Menelik II, din îndurarea lui 
Dumnedeu regele regilor, Domnului X. 
Cum te afli scumpul meu amio ? Mie și 
armatei mele, mulțam Domnului, ne merge 
bine. Mult timp am proces cu cumpăt și 
ou prudență, pentru-că Italienii prin pro
misiunile lor au încercat să seduoă pe 
beliducii mei. Am crefiut că voi putea în- 
cunjura versarea sângelui de creștin, și pot 
aștepta pănă oâud Italienilor le va da un 
sfat mai bun vre-o altă putere europână. 
Și tu ai sperat acâsta. Der oând am văcjut 
că ei îmi priveso așteptarea mea ca o slă
biciune, m’am dus la Asangi. Era diua 
de 28 Stsdan, când Dumnecjeu ne-a dat 
nouă învingerea, âr pe Italieni i-am tăiat 
pe toți. Acum suntem fericiți. Fiă numele 
Domnului binecuvântat și Dumnedeu se ne 
apere. Scrisă la 6stea din Asang, în a șesea 
4l a lunei Tehsas, în anul mântuirei 1888“.

*) On. Domni, cari au primit liste de 
colectare și nu le-au retrimis, sunt rugați, 
ca să le retrimită, fiiud-oă trebueso soco
telile încheiate.

Proprietar :■ Or. j&urel Muroțianu.

Redactor responsabil trasor.
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Cursul ta bursa din Viena.
Din 28 Maiă 1896,

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oordne ung. 4% . . • 97.75
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.50
impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.60
Bonuri rurale oroate-siavone. . . 97.25
Imprum. ung. ou premii .... 151.71
Losuri pentru reg. Tisei și Segedm. 137.50
Renta de hârtie austr..........................101.30
Renta de argmt austr..........................101.30
Renta de aur austr...............................122.40
LoBurI din 860   144.50
Acții de ale Băneei austro-ungară. 949.— 
Aoții de-aleBăncei ung. de oredit. 371.50

GAZETA TRANSILVANIEI

Acții de-ale Băneei austr. de credit. 345.75
NapoleondorI.................................. 9 52
Mărci imperiale germane . . . 58.72 y2
London vista............................ 120.—
Paris vista................................. 47.65
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.—
Note italiene................................. 44.55

Cursul pieței &rațov.
Din 29 Maid 1896.

Banonote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.52 
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50 
Napoleon-d’ori Cump, 9.51 Vend. 9.53 
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. —•— 
Lire turoescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Boris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

T.

§

Nr. 109—1896

„ABDELEANA^
institut de credit și economii* societate pe acții.

în conformitate cu prescrisele §-lui 18 din statute, Dom
nii acționari ai institutului, se îliVfitâ la

adunarea generală estra ordinară,
ce se va ține în biroul institutului la 30 Basme a. c. st. n. 
după prântj la 3 ore, cu următorul

PROGRAM:
1) Propunerea Direcțiunii, referitore la înmulțirea capita

lului social.
2) Propunerea Direcțiunii, cu privire la întregirea §§-lor 

6 și 51 din statute.
Domnii acționari, cari doresc a lua parte la adunare,, sunt 

rugați a depune acțiile la cassa institutului, conform celor nor
mate în §. 20 a statutelor societății.

Orăștie, la 15 Maia 1896.

987,1—2 Direcțiunea.

0
o
$
o

de mistuitNutritor și ușor

iote magaziile ie specerei cu prețurile fabricei, fia-care pachet și 
envelopă, este prcvedut cu firma noștri.

Sosirsa si jlmm
Sosirea trenurilor în Brașov:

I, Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după ambdl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 miuute shra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1. bră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorlieiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 bre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d, am. 
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

tronurilor în Brașov.
Plecarea trenurilor din Braș.

I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.; 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat: 5 bre 14 m. dimin. 
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecf!. 
Trenul acoel.: 2 bre 19 min. după am. 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu. 

Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 4 ore 30 min. dim.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorhdiu.

Trenul de persbne: 3 bre 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de p9rs.: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 bre 40 min. sera.

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potii face și reîno 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați ac binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc 
ea espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurit și s6 arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Gaz. Trans.“
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ABONAMENTE
I.A

„GAZETA THAHSILVAHIEI“
.Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro- Ungaria: 
luni 
luni 
ană

g
X

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
uni

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

3
6

12

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Pe
Pe
Pe

.»

Dram».

X
M 
X.
M 
M.
M
M 
M

2
1

fi. -
fl. -

50 cr.

ABmmenh h numerele cu fota &
Pentru Austro-Ungaria:

anu.
șese luni
trei luni

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

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin 
mandate poștale.

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

Admmistrațiunea „Gazetei Transilvaniei.55

XX
X
X
g mnmmsirațiuiwa ira

MF Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei „

â 5 cr. se potft cumpera în 
librăria Nicolae Ciur cu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


