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Nr. 174. Brașov, Mercuri-Joi, 8 (20) August 1896.

Arhimandritului Goldiș.
(Scrisore deschisă.)

D-ta, domnule Goldiș, ai pierdut de 
mult dreptul de a figura ca bărbatul bise
rioii nfistre, pentru-că în faptă nici u’ai 
avut când te ooupa de afacerile ei; te-ai 
băgat ce e drept în reverendă și încă oă- 
lugărâsoă, dâr de oele ce le presupune acea 
reverandă niol-odată nu ți-ai bătut capul, 
pentru-că pănă mai erl-alaltăerl, ba în 
parte chiar și astăzi biserioa și prescrip- 
tele ei ți-au fost și îți sunt luorurl de a 
doua mână, nu le observecjl nici măcar 
atâta cât le observă cel din urmă credin
cios al bisericii nfistre.

Terenul bisericesc numai întru atâta 
l’ai oultivat, cât ai fost silit, și și atunci 
numai dâcă ți-au permis ocupațiunile late
rale, cari n’au avut și n'au cu biserica niol 
în clin, nici în mâneoă; de aceea pănă 
aoum 3—4 ani lumea nfistră bisericescă 
nici n’a sciut că faci parte din clerul mo
nachal al bisericii, au sciut—dâră! o parte 
dintre arădanl, că aparțini la biserioă. 
Te-ai înstrăinat de noi și de biserică cu 
totul!!

Noi ca Români avem și noi o poli
tică în acest stat; ne-am pronunțat în trebl 
de politică, avem un program politic; âră 
ca credinoioșl ai bisericii române gr. or. 
am luat cu toții dela Vlădică pănă la opincă 
— în adevăratul înțeles al cuvântului — 
posițiune față de reformele politice-biseri- 
cescl; ai fost ohiar D-ta unul dintre frun
tași când s’au luat conclusele — fiind-oă 
atunci biserica și fiii ei indulgențl, trecând 
peste posiția stângace ce o aveai în bise
rică, te-au fost reprimit, ba — durere! — 
te-au înălțat, înoredințându-țl însemnatul 
post de vicariu episcopesc în Oradea- 
Mare.

Și aoum oe vedem! Ne batjocuresol 
programul politic lăudând pe cei mai în
carnați adversari ai neamului românesc, 
prin ceea-ce le spunl tot-deodată, oă bine 
ne-au făcut și oă bine ne fac, oum ne fao; 
eră biserioa ni-o faci obâlă, -lăudând poli- 
tioa biserioâscă a guvernului, pe oare în- 
trega nfistră biserioă a reprobat’o și o re
probă.

Ei bine! Astă necualificabilă întorsă
tură nu cjic, că nu o poți faoe, au făout’o 

și o mai fao și alții, dâr ei o fao în nu
mele lor propriu și pe socotâla lor. D-ta 
însă nu purcec]! oa dânșii! D-ta Te-ai îm
brăcat în purpur și vison, ai pus orucea 
la gât și astfel cu vestmintele biserioii nos
tre ai plecat să faci politică pentru inte
resele D-Tale.

Un bărbat de caraoter nu face n'ol- 
odată asemenea lucruri; atâta doră — 
păcatele mele! — sunt sigur, că vei sci 
și D-ta, că un archimandrit nu se numesoe 
arehimandrit pentru că-1 ohiamă Iosif Gol
diș, ci pentru-că este demnitariul unei bi- 
seriol. Ei! Unde-ți-I procura dela biserioă? 
unde-ți-e învoirea mai marilor D-tale? în
dată ce te-ai pus în oonfliot cu disciplina 
și ou interesele biserioei, te face datorința 
să desbraol haina biserioâscă. Desbracă 
hainele bisericesol, nu ni-le murdări, nu ne 
demoralise poporul!

Du-te in hainele lui Iosif Goldiș la 
Ceioa eto., nu într’ale bisericii, fiind-oă 
lumea crede, că și noi împărtășim hăbău- 
ciile, ce le-ai vorbit, și dău ni-e grfiznio 
de rușine; ia-țl bani pentru astfel de lu
cruri din averile celor ce-i batjocuresol; 
sci bine ou oe greutate te plătim pentru 
lucrurile bisericesol, ce le așteptăm dela 
D-ta fără să le faoi; dâr încă să-ți mai 
dăm bani și pentru-ca D-ta să rîcjl de noi 
și de biserioa nostră ?

Doră nu vei voi să ne silesol a te 
încungiura întâlnindu-te pe drum, seu în 
vre-nn ofioiu bisericesc ?

Dfimne Domne, ca-am ajuns! Un 
demnitar bisericesc în oontra nemului din 
care a ieșit și în contra biserioii, oe l’a 
înălțat — bine sciut! fără niol un merit 
bisericeso, căci anii nu-s nici un merit.

Ei bine, d-le Goldiș, de oe te bagi 
în luorurl, oarl nu le pricepi ? Ori n’ai des
tul de lucru oa vicariu? Dâr, de când ești 
acolo, de câte-orl ți-ai visitat parochiile 
și șcfilele paroohiale? Vrâi să mergi la dietă, 
ca să ne încurci și negligezl și mai tare aface
rile, ce-țl aparțin? Vrei adecă ou paguba nfis- 
tră sete reoomandl la mitră? O vei nega-o, 
dâr se vede cât de colo. Iertatu-ți-e se pă- 
răsescl postul de vicariu?

Numai âmenii slabi se ridică pe a- 
semenea căi; niol un demnitar al biserioii 
nu ni-a făcut așa rușine ; dâr și D-ta ne 
poți scăpa de ea, dâoă pănă a nu’țl eser- 

cita mandatul ce l’ai primit din grația gu
vernului vei depune hainele și insigniile 
biserioesol. Dă-ne îndărăt ce-i al nostru și 
apoi plâcă unde vrâi!

Un fiiu de plugar.

„Ex uno disce omnes.“ Inoidentul oare 
a produs scandalul revoltător, despre care 
am vorbit în numărul trecut și al cărui 
erou este Dr. V. Lucaoiu, trage după sine 
nouă scandaluri.

„Tribuna44 de Marți publică wsoe te
legrame, oe s’au schimbat intre SiseștI și 
Sibiiu după aparațiunea răspunsului lui Lu
caoiu, ce l’am reprodus și noi în numărul 
trecut. Anume spune, căredaoția „Tribunei44 
a telegrafat corespondentului său din Și- 
șeștl, cerând să-i răspundă, în care dl s’a 
ținut acolo serbarea șoolară milenară sub 
presidiul lui Luoaoiu.

Aoestă telegramă a ajuns mai ourând 
în mânile lui Luoaoiu, deoât în ale adresa
tului, așa că Lucaoiu a aflat din ea pe 
autorul corespondenței din oestiune, care 
este preotul cooperator din ȘișeștI Eugeniu 
Dredeanu. Lucaoiu a și răspuns mai întâiu 
la ea, declarând printr’o depeșă cu cuvin
tele cele mai înjuriose pe oei dela „Tri
buna14 de tovarăși, cari au făcut oomplot 
contra lui cu un „ miser abil44.

După ce se ocupă cu întrebarea, cum 
a putut ajunge Lucaoiu în procesiunea a- 
celei telegrame? „Tribuna44 publică și un 
răspuns telegrafic al corespondentului ei, 
în care acesta spune, oă „serbarea s’a ți
nut la 17 Maiu“, că „învățătorul i-a raportat 
verbal ex offo presența lui Lucaoiu44, dâr 
„oă acum, presionat fiind, învățătorul și 
poporul o nâgă44.

Sub rubrica „Mai nou44, „Tribuna44 
mal publioă o telegramă a lui Lucaoiu, 
adresată redactorului ei, Dr. Eliă Dăian, 
care telegramă se finesoe cu cuvintele: 
„Condamn și eu ideile politice presentate 
de BopovicI în contul lui Brote. Am ins£ 
dovedi, că nu așa stă lucrul. Rușine se v& fia 
mișeilor*. (Va să 4loâ Dr. Lucaoiu „are do
vedi44, că consorțiul Slavicl-Brote nu se 
conduce de „ideile politice44 condamnabile, 
ce i-se atribue. Apoi oum să nu aibă, când 
Luoaoiu întotdâuna a făcut și face și a<jl 
parte din acest consorțiu ?)

*

Pote să fi fost trasă pe sfâră „Tri
buna44 de corespondentul ei. Acâsta se va 
lămuri în curând. „Tribuna44 a urmărit, 
cum se vede, tendența de a lămuri o seriă 
de bănueli relative la atitudinea politică a 
lui Lucaoiu. Ținem însă să aooentuăm, oă 
nu ne putem identifica nici ou tonul, nici 
ou modul, cum se tractâză în „Tribuna44 
afacerea acâsta.

In orl-oe cas este învederată tendința 
lui Luoaoiu, de-a se folosi de acest inci
dent pentru a-se rupe ou totul de soții 
săi din comitet, cu cari a intrat în con
flict de astă-iârnă.

Scopul, ce-1 urmăresoe, reese în mo
dul cel mai moderat dintr’o declarația a 
72 de locuitori din parochia sa, oe s’a pu
blicat în numărul de Marți al „Gazetei14 
din BuonrescI, organul prino’pul al consor
țiului Bianu-Slavicl-Brote-Luoaciu. Acâstă 
declarațiă, de patru oolâne, culminâză pro 
primo într’o laudă escesivă, oe se faoe lui 
Luoaoiu, care este deolarat oa „cel mai 
iubit bărbat al uațiunei", ca „omul în care 
se personifioă în modul oel mai cuceritor 
idea românismului44 etc. etc. și de aoeea 
’i-se dă oașului cu corespondența din 
„Tribuna44 o gravitate extra-ordinară. Pro 
secundo oulmineză în declararea, că Luoa- 
ciu înzadar a așteptat , ca „să se reunâsoă 
toți la un loc la o luorare frățâscă44 în co
mitetul național, precum și ou întreg par
tidul, că „s’a înșelat în optimismul său44 
și că „nu mai pote sta în tovărășia ou și- 
raoii, cari au publicat infama corespon
dență ;4 „Tribuna44 de astăcjl nu numai oă 
nu o foia seriosă, dâr e un pamflet de 
scandal și de minoiunl, e foiă dușmană 
intereselor poporului român și mai pe sus 
de tâte e o foiă necinstită44.

Acestea le spun pretinșii 72 de po- 
porent fruntași ai lui Lucaoiu, cari au is
călit acea declarațiă. Ou alte ouvinte, Lu
caoiu vorbesoe prin graiul lor. Ideile lui, 
vanitatea și îngâmfarea lui, dorul lui de 
răsbunare și de mărire pe ruinul soților lui 
de luptă de odiniâră, respiră în totă vigfi- 
rea din fiă-care șir al acelei declarațiunl.

’ Care este țînta, dâcă nu aoeea, pe 
oare am aocentuat’o noi în numărul trecut, 
că adeoă V. Lucaciu se folosesce de-uu 
cas mic, pentru a-șl spăla cu el tâte pă-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

0 inimă de aur.
Noveletă spaniolă de Jose Navarette.

Cu revărsatul Zilei plecase de acasă. 
Servitârea ședea în bucătăriă, și mo

țăia ou oorfa la pioiâre, cu cotele pe masă 
și cu capul sprijinit pe mâni.

Orologiul biserioei din vecinătate anuu- 
țase deja firele 3, totuși la oup.tor nu ar
dea focul și nu se puteau vedâ nicăirl pre
gătiri pentru dejun. Ooperișul cutiei ou 
oărbunî era desohis. Cleștele, vătrarul erau 
aoolo, luorul de oăpeteniă lipsia însă și 
adeoă cărbunii. Pisioa sgâria corfa și mior
lăie, ca și când ar fi voit să deștepte pe 
ceea oe dormea.

Din bucătăriă ducea un coridor strîmt 
la o ușă, oare da într’un mic apartament. 
Aici e întunereo și numai prin crepăturile 
oblonelor de lemn pătrundea câte-o racjâ 
de lumină. Tăcerea, ce domnia aici, fu în
treruptă prin un plânset înăbușit și apoi 
de un altul, oe păreau a veni dela o fe
meia și dela un copil.

— „Mamă44.
— „Ce-i puiule?44
— „De ce plângi?44
— „Nu plâng44.
— „De ce nu te scoli?44
— „Fiind-că e prea de diminâță44.
— „Mamă, mi-e fome44.
— „Ai puțină răbdare... oâud va veni 

tata, atunci vom dejuna cu toții44.
— „Unde a pleoat tata și de ce stă 

atât de mult?44
Femeia nu răspunse, ci-și trase pla- 

pomă peste cap și rămase nemișcată.
Aprfipe la aceeași oră sta la colțul 

unei strade, în partea oea mai împopulată 
a orașului, un bărbat ca de 28- 30 de ani, 
ale cărui haine ourate și bine petecite lă
sau să se vadă, că face parte din o olasă 
mai bună a sooietății, dâr oă a cătjut pradă 
miseriei. Fața palidă și slabă trădau o agi- 
tațiă internă și temere sufletâscă. De bra
țul stâng îi era atârnat un coș ou flori. 
Pentru oa să se apere de frig îșl apăsase 
pe ochi pălăria de pâslă și-și ridicase gu
lerul hainei sale de vară. Iu timp oe tînă- 
rul bărbat călca când pe un picior, când 
pe altul, îșl gândea:

„Am fost deja în trei locuri și nu-mi 
dau pe puținele rufe nici un ban, neoum 
un duro, de oare am mare nevoiă acum. 
Dumnezeule, acasă mă așteptă cu nerăb
dare... AstădI nu putem spune servitorei, 
că mâncăm afară în oraș. Unde să mă duc, 
la oine să mă adresez așa de diminâță... 
Dumnezeule... ce să fac?44

In momentul acesta veni o societate 
veselă de ambele sexe dintr’un restaurant, 
unde petrecuseră de săra pănă la Ziua albă. 
Se despărțiră în diferite direoțiunl și doi 
dintre domni trecură pe drumul, unde se 
afla tînărul tremurând de frig.

„Frumosă soootâlă44, Zise unul dintre 
ei scoțând din busunar o lungă hârtiă și 
începu să cetesoă: „Stridii, oostițe de vi
țel, măsline, șampaniă, cafea și alte meze
luri la un loc 846 reali; 50 reali pentru 
cântăreți și o grămadă de duros pentru 
servitori44.

— „Cine șe va supăra pentru astfel 
de lucruri44, îl mângâia oelalalt. „Cel puțin 
ne-am petrecut bine.44

— „Ce mă privesce pe mine, e cam 
mare prețul, căci mai am numai oâte-va 
mii de reali în busunar, ou cari trebue s’o 

duo trei săptămâni... Dâr ai dreptate, oe 
să ne mai batem capul, la bancherul meu 
am oredit nemărginit... Ah, bună diminâță 
Suarey44, Zi89 vorbitorul cătră tînărul sără
căcios îmbrăcat, lângă care ajunseseră.

Suarey îșl luâ pălăria și murmură cu 
vooa înăbușită : „D-le baron, voițl să mă 
ascultați un moment...44

— „Vin îndată44, Zise baronul cătră 
tovarășul său și se opri.

— „Nu am voit să te tutueso în ast
fel de costum sărăcăcios44, începu nenoro
citul, „pentru-oă mă temeam, că te va pune 
în perplesitate..,.44

— „Și oe vrâi?44
— „Juan, suntem amici din copilăria 

și foști camaraZl de școlă. Aoum două luni 
mi-am pierdut locul, defireoe firma, la oare 
am fost a dat faliment. ErI n’am mâncat 
nimic, nici eu nici soția și oopilul meu. In 
amintirea ipamei tale te conjur, împrumu- 
tă-ml un duro, pentru -ca să pot cumpăra 
ceva de mâncare. In câte-va ZA0 întru în 
noua mea funoțiă și ca om cinstit, oe sunt, 
ți-1 voiii da înapoi44.

— „Ai oemerit rău, dragă amice44, 
răspunse baronul dând din umeri, .n»-»'’
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cățele sale, alarmând lumea și țâra, că tot 
ce s’a fiis până acum despre el și despre 
ortaoii săi dela „Gazeta" din Buouresol a 
fost minciună perversă, calumnia unor omeni 
necinstiți, și că acum Lucaciu nu mai e 
dator să țină sâmă nici de comitet, nici de 
partidul național, nici de nimenea, ci va 
lua biciul, care este pregătit de faimosul 
consorțiu și de protectorii lui, ca să lovâscă 
cu el în frații săi.

Niel-odată Luoaoiu nu s’a arătat în 
figura sa adevărată de unâltă reacționară, 
oa acuma.

Ex uno disce omnes!

CRONICA POLITICA.
— 7 (J9) August.

Din inoidentul visitei împăratului 
Francisc Iosif în Bucuresci i-se scrie cla
rului german „Miinchener Allg. Zeitung* în
tre altele următârele: „Pănă câud visita 
monarohului austriac Ia curtea română e 
privită din partea pressei române oa un 
însemnat aot politic, oare va avă ca ur
mare o apreciare mai dâmnă a românis
mului și o situațiă mai mulțămitâre (?) pen
tru Românii din Ungaria și Transilvania; 
fiiarele maghiare său înregistreză simplu 
aoel eveniment, său, ca o foiă din Clușiu, 
o numeso capitulare înaintea României. Nu 
numai Românii, ci tdte poporele din Bal
cani cunosc deosebirea între politica aus
triacă și oea maghiară, și ori cât de diver
gente să fiă interesele popârelor baloanioe, 
într’una tdte se numesc, adecă în antipatia 
contra Maghiarilor*.

*
De câte-va fiile înodoe se vorbia ne

contenit despre o crisă în sinul guvernului 
german. Unele fiiare susțin aourn, oă orisa 
s’a resolvat prin dimisionarea ministrului 
de resbel Bronsart de Schellendorf, altele 
afirmă însă că prin aoâsta orisa generală 
numai s’a amânat și va isbucni drășl după 
visita Țarului. In autograful împărătesc, 
apărut în tăia ofîoială germană și adresată 
fostului ministru de resbel Bronsart se 
amintesce serviciile valorose ale aoestuia 
și că el șl-a dat dimisia din cause sani
tare. împăratul Wilhelm l’a numit pe Bron
sart adjutant general. Noul ministru de 
resbel german, care a fost numit imediat 
după dimisionarea lui Bronsart, este gene
ralul Gossler, fostul oomandant al corpului 
de armată din Hessa.

*
Privitor la întâmplările de pe insula 

Creta i-se anunță lui „PoZ. C'orr.", că gu
vernul frances a ordonat comandanților va- 
porelor de resbel jrancese, aflătore în apele 
oretane, oa în cas de lipsă să ofere spri
jin creștinilor locuitori pe insulă. Mai de
parte se constată, oă din nou va fi înfiin
țată în marea mediterană o flotă rusiscă per
manentă, ca și oare a mai esistat înainte 
cu oâți-va ani.

jăfuit ou totul astă-nopte. Tu scii, oum 
totă lumea abuseză de 'generositatea mea. 
Peste o săptămână vino la mine, voifi vede 
dâoă pot faoe oeva pentru tine".

— „Și acum-., nu poți să-mi dai ni
mic ?“

— „Nici un ban..."
— „Ți-am spus, oă peste câte-va fiile 

întru în funoțiă!" esolamâ Suarey desperat. 
„E vorba de a4l și mâtie..."

— „’Ml pare rău, dâr ți-am spus, că 
mi-e imposibil... Bună fiiua" 4ise baronul 
și se grăbi după amioul său.

— „Ce ți-a cerut omul?" întreba a- 
cesta, „de sigur, că vrâ pomană 1“

— „E oeva revoltător, cum pdte un 
om, care a fost cinstit odată, să devină un 
vagabond. Dâoă nu m’ar fi ținut oonside- 
rațiunea, oă mamele nostre au fost odată 
prietine, și că noi am fost oamarafil de 
șoolă, ași fi chiămat îndată poliția. Pentru 
ca să scap de aoest nerușinat l’am mângâ
iat pentru săptămâna- viitore".

— „Dâoă ai avut intențiunea să-l 
ajuți, în looul tău l’așl fi ajutat îndată."

A produs mare sensațiă în Sofia di- 
misiunea ministrului de resbel bulgar, Pe- 
trow. Se asigură, oă dimisiunea lui a fost 
forțată din oausă, oă s’ar fi opus hotărîrei 
principelui oa toți ofioerii bulgari emigrați 
în Rusia să fiă reohiămațl.

Vandalismele dela Oradea-mare 
înaintea tribunalului. 

(Sentința).
Prooesul în oausa ounosoutelor van

dalisms dela Oradea-mare, a căruia pertrac
tare s’a înoeput înaintea tribunalului de-a- 
colo MerourI în 12 August n. o., s’a ter
minat Sâmbăta trecută. Pertractarea a du
rat așa-dâră 4 fiii®-

In (jitia primă, după oum am arătat 
deja, au fost asoultațl aousatorii și o parte 
din aousațl. In fiiua a doua, Joi, s’a ascul
tat cealaltă parte dintre aousațl și s’a în
oeput asoultarea martorilor, oare s’a con
tinuat și Vineri. A urmat vorbirea de aou» 
sațiune a proourorului și pledoariile apără
torilor. Sâmbătă la orole 12 s’a oetit 
sentința, oare este următorea:

Aousatul prinoipal Bercsey Gyorgy, 
președintele sooietății industriașilor și aou
satul al doilea Sas Ede, (Țarist, s’au aflat 
vinovațl pentru orima violenței eseroitate 
față de privați (§ 176 al oodi. penal) și de 
aceea, pe lângă luarea în considerare a 
§-lui 91, au fost osîndițl la câte șdse luni 
temniță ordinară. Au fost însă absolvațl de 
subacusațiunea pentru delictul agitațiunei pre
văzute în §. 171 și punct 2 din §. 172.

Aousații: Fddcr Samuel, oalfă de croi
tor ; Schneider Jănos, mărinar ; Frâter Gyula 
oalfă de oroitor; Gencz Jânos, oalfă de oo- 
jocar ; Klein Armin, oalfă de oroitor; Păi 
Jstvân, măsar ; Szilagyi Lajos, calfă de pră
vălia ; și Elckert Jozsef, oalfă de prăvăliă: 
au foBt osîndițl, tot pe basa §-lui 176, la 
câte una lună închisore ușoră.

Toți ceilalți acusațl au fost absolvațl, 
De esemplu: Fehâr Dezso redactorul Zia
rului „Nagyvârad", care a fost acusat în 
locul al treilea ; apoi Halâsz Lajos, redac
torul diarului „Szabadsâg", Vidovits Gyula, 
care de-asemenea e cjiarist, oum și alțl. 
„meisterl-șefl" ai sălbatecilor demonstra- 
țiunl în contra Românilor, au rămas curați 
oa lumina sorelui. Osînda a căfiut cam tot 
numai asupra unor calfe de prăvălii, ori 
meșteșugari; âr „domnii44 au scăpat, ca și 
oum ar fi fost chiar fermeoațl!

Că cei doi dintâiQ au fost osîndit oe- 
vașl mai serios, vede ori cine, că acesta 
s’a făcut numai pentru ochii lumei, ba unele 
foi unguresol spnn cu un fel de siguranță, 
că în urma apelațiunei osînda lor va tre
bui să fiă ușurată.

De vre-o despăgubire pentru Românii 
păgubiți foile unguresol nu fao niol o amin
tire ; se vede că peste aoâsta a treout cu 
vederea onor, tribunal dela Orade.

„Magyarorszâg" pretinde a soi, oă 
acdstă sentință s’a adus la urgitarea guver

— „El mi-a spus, că are lipsă numai 
astăfil și mâne de-o mică sumă, căci apoi 
întră în noua sa funoțiuDe. Dâoă e adevă
rat aoâsta, atunci sunt liniștit, căol îl cu
nosc, deoă însă m’a mințit, atunci e un 
șarlatan, care a înceroat să-mi stdreă bani".

** A
Cu oapul plecat și aprope amețit se 

duse Suarey spre casă. Niol el singur nu 
soia, de unde mai are putere să urce trep
tele pănă în etagiul al patrulea.

— „Nimio!" murmură el, oăfiu pe un 
scaun și-și asounse fața în mâni.

— „Papa" striga copilul „mama nu 
voesce să-mi dea de mânoare și sunt flă
mând".

— „Nu te descuragia", Zise femea 
strîngend în brațe pe bărbatul său și să- 
rutându-1. „Poimâne îți iai leafa și pentru 
aceste două fiile avem ° resursă.

— „Care?"
— „Matrața servitdrei ndstre. Deore- 

oe noi durmim de-o lună fără matrață, va 
pută și servitorea să dormă două nopți 
fără matrață. Chiam’o înlăîntru și tu stăi 
puțin afară".

nului, care anume a dat îndrumări în pri
vința acdsta tribunalului dela Orade. De aoi 
îșl esplioă fdia ungurdscă, pentru oe acestă 
cestiune, oare s’a amânat trei ani de 4^e> 
a trebuit acum să se resolveze repede și 
nu s’a luat în considerațiune nici cererea 
mai multor acusațl, niol cererea pro
ourorului de-a se amâna pertraotarea. 
„Magyarorszag" fiice, îu fiQe) oă soopul 
acestei grabe mari din partea guvernului 
este, de a i câștiga pe „Valahi* pentru vii
tor ele alegeri!

Sabia lui Rakoczy.
Un act de generositate al Țarului 

Nicolae 11.
In lista obieotelor din museele stră

ine, ce a hotărit comisiunea esposiției din 
Pesta să-le procure pe oalea împrumutării 
pentru timpul cât va dura esposiția, se 
află și sabia principelui Transilvaniei Ge
orge Rakoczy.

Acestă sabiă se afla păstrată în mu- 
seul ourții din Petersburg. La intervenirea 
ministrului de esterne austro-ungar, Țarul 
a permis ca acestă relioviă să fiă împru
mutată pentru scopurile esposiției pănă la 
1 August a. o.

Sabia are pe tăișul ei inscripția: 
„George Râkoczy II 1640". Tâoa ei este 
de argint și bogat împodobită cu corale. 
Asemenea împodobit este și mânerul să
biei. Pe la mijlooul teoei se vede embiema 
Transilvaniei, gravată în argint și aurită.

Sabia lui Rakoozy a fost dăruită la 
1848 de damele maghiare din Transilva
nia generalului Bem. Când Rusii au năvă
lit peste tabăra lui Bem, au luat oa pradă 
și sabia aoâsta, care astfel a ajuns în mu- 
seul curții din Petersburg.

înainte de terminul când trebuia să fiă 
retrimisă la Petersburg, Țarul s’a deois a 
dărui sabia lui Rakoozy museului național 
din Budapesta.

Ambasadorul rusesc din Viena, oon- 
tele Kapnist a adresat din acest incident 
ministrului de esterne Goluchowski urmă- 
târea notă:

„Esoelenței Vostre îi va fi de sjgur 
cunoscut, că museul împărătesc „Hermilag", 
din inoidentul esistenței naționale de o 
milă de ani a Ungariei, a espuB la Buda
pesta o.sabiă prețidsă, odinidră proprieta
tea lui George Rakoczy.

„Informat fiind despre viul interes, 
ce-1 are Ungaria pentru aoâstă relioviă is- 
torioă, Majestatea Sa • împăratul și stăpâ
nul meu m’a însăroinat de-a oferi în nu
mele său acâstă sabiă museului național 
din Budapesta.

„Prin acâsta dedicare Majestatea Sa 
împărătâsoă doresoe a dooumenta, cât de 
mult prețuesce aoea cordialitate, ce ca- 
racterisâză raporturile esistente dintre îm
părăția rusâscă și monarohia austro-un- 
gară.

„La ordinul împăratului am onârea

Servitdrea veni și vorbi numai câte
va minute cu stăpâna ei, apoi alergă în 
oămara de lângă buoătăriă, căută puțin în 
geamantan și se întorse în odaie ou fața ra- 
diosă de bucuriă.

— „Și oe poftiți?" întrebă Bonifaoia, 
punând în mâna stăpânei sale câte-va piese 
de dur os.

— „Mai înainte de tote pregătesce 
pentru tine și pentru noi un dejun și apoi 
du-te în piață și târguesoe pentru prânfi... 
Nu voi uita nicl-odată acâsta, suflet bun 
și iubit."

Bonifacia alerga, oăcl numai putea 
de emoționată, ce era.

— „Soăpațl!" esclamâ tînăra femeă 
oătră bărbatul ei, arătând banii ce îi mai 
avea în mână.

— „Inima și cultura inteleotuală sunt 
două lucruri în adevăr separate", fiise Sua
rey: „Cine voesce să iubescă pe omeni, 
trebue să mârgă la aoeia, oarl în mijlo
oul vieții egoiste și-au mai păstrat inimă 
bună și simț sănătos". 

a înounosoiința despre cele mai sus pe 
Escelența Vostră, oa ministru comun de 
esterne al Majestății Sale ces. și reg. apos- 

■tolioe, cu rugarea, să bine-voițl a aduoe 
cuprinsul aoestei note la ounosoința guver
nului regesc unguresc. Primiți eto."

La acâsta notă a răspuns ministrul 
de esterne, contele Goluchowski urmă- 
torele:

„Escelența Vo9tră a-țl bine-voit a 
aduoe la cunoscința mea prin nota Vostră, 
dela 26 Iulie (7 August), generosa hotă- 
rîre a Majestății Sale, împăratului Nicolae, 
prin care dăruesce museului național, din 
Pesta sabia lui George Rakoozy, oa un 
semn al aoelei cordialități, Ce caraoteri- 
sâză raporturile esistente între împărăția 
rusâsoă și monarchia austro-ungară.

„Majestatea Sa împăratul și regele, 
viu atins prin delioata atențiune, care a 
inspirat aoest înalt aot de politică al mă
ritului vostru stăpân, m’a însărcinat de 
a-i esprima, prin mijlooirea Esoelenței 
Vdstre, mulțămirea sa oea mai sinceră".

„Sunt ferioit a putea satisface aces
tei prea înalte însăroinărl prin rândurile 
de față, și nu voii! întrelăsa de-a aduoe 
guvernului regeso ungureso neamenat la 
ounosoință nota oe ați avut bunătatea a 
mi-o adresa, oare notă — pot să asigur 
înainte pe Esoelența Vostră — va fi pri
mită cu viuă mulțămire și ou sentimente 
pline de mulțămire de națiunea maghiară. 
Primiți eto." *

Vorbind despre darul împăratului 
Rusiei, „Pester Lloyd", oare îl salută 
cu viuă buouriă și mulțămire, cjioe între 
altele:

„In nici o pătură a poporului ungu
reso nu se mai găsesce vr’un prejudițiu, 
vre’o preooupare, său ohiar vr’un senti
ment dușmănos față ou Rusia; din oontră 
întrâga nâstră lume politioă doresoe să 
trăâscă în sinceră amioițiă ou împărăția 
veoină. Pătrunsă de înalta stimă pentru 
progresele uriașe ale Rusiei și plină de 
reounoscință pentru trăsătura paclnioă a 
nisuințelor ei esteridre, oarl, mai ales de 
ourând în afacerile Orientului, se întâlnesc 
armonic ou cuprinsul conservativ al poli
ticei Austro-Ungariei, națiunea ungurâsoă 
nutresoe calde simpatii pentru cavalerâsoa 
figură a tînărului Țar, oare a dat deja 
atâtea dovedi al inimei sale nobile și a 
inbirei sale de paoe..."

Mult mai sincer decât „P. Lloyd", 
care acum de odată oa din senin admiră 
„progresele" Rusiei și „iubirea ei de paoe", 
este „Budapeeti Hirlap", oare de-o parte 
buourându-se oa un -copil, oă oont'ele Kap
nist a luat notiță în sorisdrea sa de esis- 
tență milenară națională a Ungariei, în 
oeea ce vede un fel de aooentuare a posi- 
ției' de drept public a Ungariei, de altă 
parte se indispune mult văfiând, că oon- 
tele Goluchowski califioă fapta Țarului nu
mai oa „un aot de înaltă politeță diotat de 
o delioată atențiune".

Acâstă fdie independistă voesoe însă 
să tragă din generositatea Țarului și alte 
conseoențe. practice, punând'o ca esemplu 
ourții din Viena, oare în tesaurul său păs- 
trâză multe reliovii din istoria Ungariei. 
„Am dori", fiice „Bud. Hir.“, „oa odată 
aceste reliovii, să ajungă din proprietatea 
împăratului în proprietatea regelui maghiar 
și dâcă voim să le vedem, să nu mai tre- 
buâscă să călătorim în țâra vecină la 
Viena".

Adevărat, numai modești nu sunt ga
zetarii jidano-maghiarl. Și cum se și fiă, 
când le vin darurile așa de-a gata pănă 
și dela Țarul alb.

*
O singură oestiune este și rămâne 

înoă de resolvat în afacerea săbiei lui Ra
koczy.

E o oestiune de delioateță și de-o 
parte și de alta.

După-oe la stăruința guvernului un
guresc s’a cerut împrumut dela Țarul acea 
sabiă luată de trupele rusesol la 1848; s’a 
oerut pentru o sărbare națională ce s’a fi’s> 
că stă sub însăși protecția împăratului și 
a regelui austro-ungar, s’a cerut pentru oă 



Nr. 174—1896 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

e o relioviă fârte prețiâsă din istoria Tran
silvaniei, este o întrebare, decă aoum, toc
mai în ajunul visitei ce voesoe să-o facă 
Țarul curții din Viena, nu era acesta întru 
cât-va într’o situațiune neîncunjurabilă de 
a sevîrși actul de delicateță 4i°®ndu-le: 
„Țiueți-vă sabia, C9 v’am luat’o la 1848, 
dâcă vă este așa de scumpă!“

SCmiLE DILE3.
— 7 [19] August.

Din causă, că legea pentru re
pausul de Duminecă (art. de lege 13 din 1891) 
prescrie repausul și pentru cfiua de St. Ștefan, 
ce cide mâne in 20 August călindarul grego
rian, numerut proxim al fotei nostre va 
apare numai Vineri sâra.

—o—
In suita Țarului au fost numiți, pe 

•cât timp Țarul și Țarina vor petrece în 
Austro-Ungaria, pentru serviciul de onore 
următorii: comandantul de corp prinț Ru
dolf Lobkovitz, colonelul Pfluge-Pfiiigl, 
oolonelul Kiwisoh, și majorul prinț Dit- 
trichstein; 6r în suita Țarinei : contele 
Nicolae Palffy și contele Carol Traut- 
tmansdorff.

—o—
Din Blașiu publică „Unirea" urmă- 

torele soiri: Sâmbătă în 15 1. c. s’a ținut 
consistor archi-episcopesc plenar, la care pe 
lângă asesorii consistoriali din gremiu au luat 
parte și mai mulțl protopopi dinafară. Con- 
sistoriul a primit în Seminarul Vancean 
pentru studențl 114 de gimnasisol, er în 
cel pentru fetițe 55 de copile. Tot Sâm
bătă a fost și primirea la teologiă. Primiți 
au fost pentru Budapesta : Georgiu Boeriu 
și Gerasim Vană, er în seminariul din 
Blașiu: Alesandru Moldovan și Nioolau 
Galea, cari în anul trecut s’au susținut la 
teologiă pe spesele proprii, au fost primiți 
în benefioii. Ca clerici de anul I pe 1896/7 
în seminariul din Blașiu s’au primit stu
denții absoluțl: Ioan Pop, loan Sântimbrean, 
Vasiliu Mureșan, loan Popeneciu, Vasile 
Suciu și loan Crișan. Pe spesele proprii 
s’au primit Augustin Marcu și Ioan Pop.— 
D-nl. Vaier iu Suciu teolog și filosof absolut, 
din 1 Sept. 1896 s’a constituit de profesor 
suplent la gimnasiul superior gr. cat. din 
Bleșiu.

— o—
Petrecerea fineriinei academice ro- 

■snâiie din loc, ce se va da Sâmbăta viitore 
în sala otelului „Central Nr. I“, promite a 
fi și de astă-dată una dintre cele mai suc
cese și bine cercetate. Aflăm, că în vederea 
numeroșilor ospețl din România, ce petreo 
■actualmente în orașul nostru, și despre cari 
nu ne îndoim, oă vor lua parte în număr 
mare și la petrecere, d-nii arangerl au in
trodus în ordinea de dans mai multe jocuri 
speciale din România, cari la totă întâm
plarea vor face petrecerea mai interesantă. 
In total, din pregătirile, ce se fac, putem con
chide cu siguranță, că cei ce vor lua parte 
la acâstă petrecere vor rămână fdrte mul
țumiți.

—o—
Metamorfosă. „Bud. Kozlony" aduoe 

soirea, oă d-1 luliu Karsai, profesor ordinar 
la gimnasiul românesc din Blașiu, este nu
mit profesor ordinar la noul gimnasiu un- 
gureso de stat din Gherle. — Ce-1 va fi 
îndemnat ore pe d-1 Karsai să treoă prin 
acestă metamorfosă, părăsind gimnasiul ro
mânesc pentru a se pune în serviciul unei 
■soole de maghiarisare ? ?....

—o —
Sir Woodward, profesorul la univer

sitatea din Columbia (America) de limbile 
romanice, a declarat mai multor Țiariștl 
■din BuourescI, că cu începutul anului vi
itor școlar va deschide un curs de limba 
română la universitatea de acolo. Distinsul 
profesor a pleoat din BuourescI peste 
Atena, Oonstantinopol, Paris, Londra, la 
New-York.

—o—
La cestiunea episcopatului arnienesc- 

catolic diu Ardeal. Ofioiosului „Budap. 
Gorresp." i-se anunță din Ardeal, oă între 
diferitele combinațiuni cu privire la orga- 
nisarea episcopatului armeno-catolio din 

Transilvania, ar ave mai multe prospecte 
modalitatea, ca aotualul cap al bisericei 
armăno-catolice să propune scaunului Sânt, 
ca să se caseze provisoriul instituit pentru 
administrația bisericesoă a catolicilor ar
meni, în interesul lățirei credinței catolice 
în Orient, și să se creeze în Gherla o epis
copia armenesoă independentă.

— o —
losif Gheorghian, fostul metropolit- 

primat al României, s’a întors din străină
tate și s’a stabilit la mănăstirea Căldăru- 
șanl, lângă Metropolitul Ghenadie.

— o—
Cununia. Din Deva ni-se anunță ou- 

nunia D-nei Lucreția Costa văd. Olariu ou 
D-1 August A. Nicoră, săvârșită la 9 Au
gust n. o. — Sincerile nostre urări de fe
ricire !

— o—
iHusica orășenâscă va concerta mâne, 

20 o. n. la otelul „Pomul verde". Inoeputul 
la 7*/2 6re săra. Intrarea 30 or.

—O'
Avis publicului. Oficiul polițieneso 

d n loc face ounosout, că din inoidentul 
sărbătârei Sf. Ștefan, târgul de vite se va 
închide mâne la 10 ore a. m. Din momen
tul aoela nu se vor mai subsemna pașa- 
portele pentru vite, și tote vitele vor tre
bui să fiă depărtate de pe teritorul pieței.

—o—
Ospeții, cari vin Ia 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 și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la di.

—o—
0 specialitate austriacă. Pațienților de sto

mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moi[ 
ca un me dicament deja aprobat și fdrte bun. 
pentru digestiune. 1 Cutie 1 fl. Se pote căpăta 
dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben.

„Slovacii panslaviști“.
Corespondentul din Trstena al 

cjiarului „Pester Lloyd" îi rapor- 
teză acestuia, că în urma mișcări
lor mai recente ale partidului po
poral, câștigă tot mai mult teren 
„tendințele panslaviste" între Slo
vacii din comitatul Arva. Ț)ice 
amintitul corespondent, că în urma 
pactului încheiat cu partidul poporal, po
porul religios slovac îi vede bucu
ros pe „agitatorii panslaviștî" chiar 
și acolo, unde mai înainte nici nu 
i-ar fi suferit. Ca dovadă pentru 
acesta corespondentul descrie de
cursul adunărei partidului poporal, 
ținute la 2 c. în Trstena, în urmă
torul mod:

Patru (jil® înainte de adunare veniră 
din comitatul Turoț — la Invitarea șefului 
partidului poporal din Arva, Zoltan Zmes- 
kal — conducătorii Panslavilor din Turoț: 
Matia Dulia și Paul Mudrony, pentru de 
a pregăti comunitățile luterana din cer
cul Cubinului de jos. Membrii partidu
lui poporal se temeau, că alegătorii lute
rani din cercul Cubinului de jos nu vor fi 
apleoațl de a-se alătura la partidul popo
ral, decă nu vor fi pregătiți mai întâi oum 
se cade și din punct de vedere naționalist 
de cătră Dulia și Mudrony. După-ce Dulia 
și Mudrony au sfârșit problema lor Zmes- 
kal afla că a sosit timpul, pentru de-a 
țină adunarea partidului poporal.

Aoi contele Ferdinand Zichy fu în- 
oungiurat de un ștab veritablu panslavist, 
și, pentru ca să nu lipsâscă și decorațiunea 
teatrală, unul dintre Panslaviștî: Pirko, 
stetea alăturea cu nobilul conte îmbrăcat 
în costumul național fantastic. Afară de 
amintiții agitatori panslaviștî mai erau de 
față: faimosul agitator panslavist din Cu- 
binul de jos Radlinsky, directorul general 

al bancei slovace-naționaliste „Tatra" Sigis
mund Paulini-Toth, proprietarul panslavist 
din comit. Trencin Rudolf Krupecz, și ad
vocatul panslavist din Sacolța Vinoentie 
Vamlik.

Urmarea, nemijlooită a acestei adu
nări frățesci a Panslavilor și celor din par
tidul poporal a fost împărțirea ceroului 
Arva între sine. Vicentie Vamlik îmbiâ 
ceroul Bobro, în numele Panslavilor, mem
brului partidului poporal Zoltan Zmeskal, 
pănă când vice versa acesta oferi cerou. 
Cubinului de jos directorului general de 
odinioră al bănoei „Tatra", lui Rudolf 
Krupecz, inginer emeritat rusăso, despre 
care se <ji°e că susține legătura Panslavi
lor slovaci cu Rusia.

Nu se pote afirma, că la viițdrele 
alegeri din Arva va învinge partidul po
poral, este însă sigur, că resultatul mișcă- 
rei pornite în Arva de cătră Zoltan Zmes
kal și oontele Ferdinand Zichy va fi că
derea definitivă a Slovacilor din Arva în 
manile agitatorilor panslaviștî.

Programul de recepțiune al împăratului
Francisc losif.

țliarele din BuourescI publioă sub ti
tlul de mai sus, în părțile sale prinoipale, 
programul de recepțiune al M. Sale îm
păratului Francisc losif. Etă-’l;

La 15 Septemvre, la orele 8 și jumă
tate săra MM. LL. împăratul Franciso Io
sif și Regele vor pleoa dela Mehadia cu 
un tren special.

La 16 Septemvre, diminâța la ârele 
5, trenul special va sosi la Pitești, unde se 
va face o recepțiune oficială MM. LL. Dela 
Pitești MM. LL. vor pleoa la Curtea de 
Argeș, unde la <5rele 11 și jumătate vor 
lua dejunul.

Statul a dat deja instrucții societăței 
de oonstruoțiunl ca să faoă repede poduri 
provizorii pe noua linie PiteștI-Curtea de 
Argeș, pentru trenul regal.

*
La 16 Septemvre, după amiadl la ârele

4, MM. LL. vor sosi la gara de Nord, 
unde vor fi întâmpinate de M. Sa Regina, 
AA. LL. Regale Prinoipele și Principesa 
României, oficerii superiori și personele o- 
fioiale. Pentru acestă ooasiă la gara de 
Nord se luorâză deja la aranjarea unui 

.mare salon de reoepție.
In săra aceleași cjile va fi o mare re

cepția la Palat, apoi un prânz de gală, la 
la care vor fi invitați actualii și foștii mi
niștrii, actualii și foștii preșidențl ai Cor
purilor legiuitore, generalii și coloneii din 
garnizonă, miniștrii plenipotențiari străini și 
alte persdne oficiale.

După prânz se va face o retragere 
cu torțe. Capitala va fi iluminată.

*
In diua de 17 Septemvre. dimineța 

la orele 8, MM. LL. și AA. LL RR. se 
vor duce la castelul CotrooenI și apoi pe 
platoul dela CotrooenI pentru a trece în 
revistă trupele, în număr de 32,000 de 
omeni.

După defilare MM. LL. și AA. LL. 
RR. vor lua dejunul la castelul CotrooenI.

După dejun se vor duce cu un tren 
special la forturile dela Chitila și Otopenî, 
unde se vor face mari exeroiții de tir și 
tragere asupra cupolelor.

*
După amiadl, la orele 3 și jumătate, 

MM. LL. și AA. LL. RR. vor pleoa la 
Sinaia, unde vor sosi la orele 3 săra.

împăratul Francisc losif va face o 
plimbare prin Sinaia cu M. Sa Regele.

Săra prânz de gală la castelul Peleș, 
iluminațiă mare și o nouă plimbare prin 
oraș. *

In diminâța d’lei de 18 Septemvre 
MM. LL. și AA. LL. RR. vor face escur- 
siunl la stîna regală, la Urlătdre și pro
babil la Bușteni.

Sera la orele 8 și jumătate, M. Sa 
împăratul Franciso losif va pleca prin Pre
deal la Viena. MM. LL. Regele și Regina, 
precum și AA. LL. RR. vor însoți pe Au
gustul Suveran pănă la Predeal.

Avis.
La școla comercială superioră gr. or. 

română din BrașoV, anul școlar 1896—97 
se începe în 1 Septemvre st. v. In 1, 2 și 
3 Septemvre se vor înscrie școlarii.

Aceia, cari de prima-dată voiesc să 
fie primiți ca școlari ordina”! în prima 

clasă a acestei școle, trebue să dovedescă 
cu testimoniu școlastic, cumcă au terminat 
cu succes cel puțin 4 clase reale, gimna- 
siale, seu civile și să producă atestat de 
botez și revaccinare. In o clasă mai înaltă 
se primesc numai cei promovați din clasa 
precedentă.

Tacsa școlară anuală trebue plătită 
cu ocasia înscrierei și constă din: a) di- 
dactrul, care pentru școlari de religia gr. 
or. și gr. cat. este de 11 fl. v. a.; pentru 
cei de altă confesiune didactrul de 11 fl. 
se socotesce împătrat; b) tacsa pentru bi
bliotecă 50 cr.; c) pentru testimoniu și 
programa dela finea anului plătesc școlarii 
nescutiți de didactru 1 fl. 50 cr., cei scu
tiți plătesc numai 1 fl.; d) pentru societa
tea de lectură a studenților plătesc șco
larii din cl. II. și III. 1 fl., cei din cl. I. 
numai 50 cr.

Afară de acestea cei ce se înscriu 
de prima-oră la acestă școlă plătesc 2 fl. 
v. a. tacsă de primire.

Brașav, 6 August 1896.
Pentru direcțiunea școlei comerciale ; 

loan Socaciu.

Pentru ce femeile sărută cu ochii 
închiși?

De Iulius Stettenheim.

O damă, care lasă să fiă sărutată, 
totdâuna îșl închide cel puțin un oohiu. 
Inohicjendu-i pe amândoi, arată, că e mai 
mult ca indulgentă.

*
De6re-ce ele arare-orl cred pe băr

batul, care le sărută, damele închid ochii, 
pentru ca să dea espresiune dorinței și 
speranței, că cineva le va deschide ochii.*

Damele sărutate cunosc cânteoul: „In 
ochi se află inima". Prin urmare e un act 
de precauțiune, când îșl închid ochii, pen
tru că ele se tem, că bărbatul, care le 
sărută, să potă uita inima lor.

*
Dama sărutată fără îndoială a aucjit, 

că amorul e orb. Inohicjend ochii, arată 
că iubește.

*
Ele îșl închid ochii, pentru ca să pâtă 

jura, că n’au stat cu bărbatul între patru 
ochi.

*
Ele se tem, că li-se va arunca țărînă 

în ochi. Se soie, că târna acesta e cam în
dreptățită.

4
Multe dame înohid oohii la sărutat 

din preoauțiunea, pentru ca să fiă sigure, 
că cel puțin atunci nu aruncă ochii asupra 
altora.

Și cocoșii înohid oohii oând cântă, 
pentru că, după cum se cjice, soiu cânteoul 
pe de rost. Tot astfel cele mai multe dame 
sciu sărutatul pe de rost.

Florea Muntenegrului. De câtva timp 
încoce diarele scriu fârte mult despre lo
godna prinoipesei din Muntenegru, Elena, 
cu moștenitorul de tron italian. Pricipesa 
Elena e al oincl-lea copil al prinoipelui 
Nichita din Muntenegru. Ea are 23 de ani 
și e de-o frumseță rară. In anul trecut, 
oând regele Umberto a făcut prima dată 
cunoscință la Veneția cu prinoipesa, s’a 
mirat de frumseță și afabilitatea ei. Deja 
în primăvera anului treout s’a fost lățit 
scirea, că prințul de Neapol s’a logodit cu 
princesa Muntenegrului. Părechia regâsoă 
italiană a făcut cunoscință cu principesa 
Elena în 29 Aprilie 1895 în Veneția, 
unde regele Italiei a fost de față la des
chiderea esposiției internaționale, și prin
cesa Muntenegrului, Milena, încă a fost la 
esposițiă ou fetele sale Ana și Elena.

Literatură.
In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 

din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-cărui creș
tin, întocmită de lerodiaconul Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetic 
pe 336 pag., hârtiă fină. Prețul 65 cr.
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Dicționar universal al limbei rojnftne, 
apărut în Institutul de editură Kalian și 
Ignat Samitca din Craiova, e prima operă 
românescă de felul acesta, menită a aduce 
mari servicii pentru cunoscerea mai apro
funda a limbei și pentru vulgarisarea cul- 
turei elementare. Autorul ei d-1 Lazăr Șâi- 
neanu, doctor în litere, laureat al Univer
sității și al Academiei Române, profesor 
la școla normală superioră din BucurescI, 
a voit să pună la disposițiunea publicului 
un repertoriu de noțiunile generale pri- 
vitore la limbă, la biografia, geografia și 
istoria națională, — materii, cari figurăză 
pentru intâia-oră într’o carte românescă 
de-asemenea natură. Dicționarul conține 
aprope 1000 pagine pe 2 colone și în pri
vința esecuțiunei tipografice nu lasă nimic 
de dorit. Prețul e cât se pote de eftin: 
un esemplar broșat costă numai 6 lei 60 
bani seu 3 fi. 10 cr., er legat peste tot 
în pânză, cu inscripția în negru, costă 3 
fi. 60 cr. Se pote procura și dela librăria 
Ciurcu din Brașov.

*
Escursinni pe mui-ții Țerei-Bârsei și 

ai Făgărașului. Cu titlul acesta a apărut 
în tipografia „A. Mureșianu“ din Brașov 
o carte forte prețiosă, scrisă de d 1 loan 
Turcu, protonotar pens, al comitatului Fă
găraș. In acâstă carte, scrisă în formă de 
istorisiri pe cât de interesante, pe atât și 
de plăcute la cetit, se cuprinde descrierea 
amănunțită a munților, cu tote potecile și 
platourile lor, ou animalele și plantațiunile 
lor; apoi viâța ciobanilor și păstorilor din 
munți cu multe legende și istorisiri plă
cute ; descrieri întregite cu schițe istorice 
despre castelele și Țâra Făgărașului etc. eto. 
Pentru istorici, pentru turiști, pentru cei ce 
vor să cunbscă, ori chiar să facă escursiunl 
la munți, ou un cuvânt, pentru toți iubi
torii de sciință și de frumsețile naturei, 
acestă oarte, de felul căreia păuă acum nu 
avem sorisă alta în limba românescă, oferă 
o lectură de tot plăcută și folositore tot
odată. Un esemplar, oonstătător din 220 
pag. format mare 8°, costă 1 fi. (-|- d cr.

Pairier, de Emile Augier și Jules Sandeau, 
traduoțiă de Dumitru Stăncescu. Fiă-oare 
număr din acâstă eftină și bine alâsă bi
bliotecă costă 30 bani său 16 cr. De vân- 
4are și la librăria Ciurcu în Brașov.

*
In editura librăriei naționale N. D. 

Miloșescu din Tergu-Jiu (România) a apă
rut: In viitoare, nuvele de A. Vlăhuță, — 
un elegant volum, tipărit pe hârtiă de lux, 
îu mărime aprope de 200 pagine. Conține 
21 scrieri deosebite, a căror valore o arată 
însuși numele distinsului autor. Prețul 2 
lei. Se p6te procura și dela librăria Ciurcu, 
Brașov.

SursuB Ba bursa din Wiena.
Din 18 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oorbne ung. 4% . . . 99.40
laipr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% • 122.65
fmpr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/0 101.50
Oblig, o&il. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ... 97.40
BjnurI rurale croate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.50
Renta de hârtie austr. .... 101 40
Renta de argint austr....................101.50
Renta ae aur austr...............................128.60
NapoleoudorI............................. ; 9.50
Mărci imperiale germane . . . 58.60
London vista....................................119.65
Paris vista.................................. 47.50
Rente de corâne austr. 4°/0. . . 101.15
Note italiene.............................  . 44.05

Cursul pieței Brașov.
Din 19 August 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Cump. 9.48 Vend. 9.50
Galbeni Camp. 5.55 Vend. 5.60
Ruble rusesc! Cump. 126. Vend. —.—
ilărci germane Cump. 58.30 Vend.
Lire turoescl Cump. 10.60 Vend.
Soris. fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

porto). De vendare și la tipografia «A.
Aiureș’.anu“ în Brașov.

*
Din fbîblioteca per.itru edată de

librăria Carol Miiiler din BucurescI, au
apărut încă urinătorele vo lume: Nr. 70:
Legenda Țiganilor, de P. Dulfu. Gu ilus
trații originale. — Nr. 71: Ce este frum- 
sețea (artele plastice in România între ami 
1848—1878), de 1. C. Stăncescu, director 
al museului și al școlei naționale de bele- 
arte din Buouresol. — Nr. 72 : Cugetări 
asupra poporelor vechi (Egiptul) de G. T. 
Luzoianu. — N-rii 73—74: Dan, roman de 
A. Vlăhuță. Partea I. — Nr. 75: Armonii 
intime, de Alexandru Z. Sihleanu. — N-rii 
76—77 Da'n, roman de A. Vlăhuță. Partea 
II (oea din urmă). — Nr. 78: Ginerile iui

X
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Proprietar: Aurel HSupeșiaRua.

Redactor reSDOHSabil Sregorâu ESBaioif.

Aviso.
Venerarea d0

spiFt denaturat 
se află de astădî la Domnul Xa- 
cBaarsas «Sânos în Casa Nr. 15 
din strada Vămii.

FRIEDRICH CZELL a FII.
1048,1—3

Prafarile-Seidlitz ale lui loll 8
Veritabile numai, dec» fiacare cutia este provăijuta cu marea de W 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa. /H
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai 
mach, coi )‘ 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o ri 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 
m stipați un ei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ca /K

1 fl- v- a-

Fi’anzbranntwem și sa^e a lui Idolii. £ 
VnaUnhilîi niimni decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu C 
VUrildUIlU llllllldl, plumbul lui A. Moli. A

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. v 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. A

Apa de a Im
(Pe basa de natron Acid-salicilicn)

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

<Trimiterea principală prin
Farmacistul A. MOUL, w 

c. și r. furuisor al cnrții imperiale Vieiia, TnciMeu 9 $ 
Comande din provinciă se efectueză țiilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provenite cu iscălitura și marca w 
aperare a lui A. MOLL.

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

Geisberger. 0—52.

de

Ed.

KARL EINSCHENE
orgaîîist-csEistmctor

Brașovechiu, Strada Lungă Hr. 120 
acordări de clavire și instrumente musicale X 
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primesc© reparaturi și
cu prețuri eftine și esecutare solidă.

I l_
- w u

'Â
X
X
X

X

.Ct:

-r'.^ÎQOOPQOOOOOlI"-.......

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalîn-accidă 'bicarbonată

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la 
de mistuire, nialadiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

IST Bofvbz de rang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în ISrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Siglsișora și în Alba-JuSia s la D-l I. B. Misselbachev 
sen., în Cluj: la Segesvăry es tărsai, în 19eva: la Balog Gyula, 
în Orestie: Ia Nemeth Jănos.

Cu tătă stima:
Administratiunea isvorului 

„NI ATILD A.64
TOSHF

(comit. Hâromszek). 15 O d O 11. (Transilvania).
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A. Mureșianu
ISrașovu, Tergulii Inului Ar. SO.

A cestti stabilimente este provMutu cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu tote 
felule de caractere de litere din cele mai moderne 
este puse în posițiune de 
comande cu promptitudine
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brasovu Tergulu Inului Hr. 30, eta- 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăme a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov!

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTU ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TTTTE. 
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGAITTE.BILETE BE LOGODNĂ ȘI BE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

A.¥avFi’asa.

a pute esecuta ori-ce 
și acurateță, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT.

Compturlj Adrese, 
Circulare^ Scrisori, 

(dctivczl'c, in lolă măzimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURBNȚE și diverse

BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesce în biuroulu

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


