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IHSERATE se primea o la Adml- 
nletrațluneîn Brașov și la ur- 
mătârele Birouri do nnunolurl: 

în Viena: M. Dukes, ffsinrich 
Schatek, Rudolf Jfosse, A. Oppeliks 
Nachfolgor; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. 7. 
Goldbergerp, Eckstein Bomat: în 
Bucuresci: Apence Ba vas, Suc- 
Gursale de Boumanie; în Ham
burg: Earoiyi dc Lisbmann.

Proțu! Inserțiunllor: o seria 
garmond pe o colână 6 ur. și 
80cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

LIH,

„Gazeta11 iese ia fli-care iii,
ĂWMie aerau Austro-Ungana: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

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

Perau BouiâDia si străiiăîaie;
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 3 franol.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din atară 

și lu dd. colectori.
ifraamentnl perau BrascT 

aaminisfcratdunna, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr. 301J etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un aaemplar o cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti Înainte.

Brașov, Mercuri-Joi, 23 Main (4 Iunie) 1896.

Recursul.
Brașov, 22 MaiO v.

De mult am dorit se ni-ae dea 
ocasiunea, ca în interesul causei na
ționale, sâ putem vorbi aici de re
cursul, ce a fost înaintat de convo- 
cătorul conferenței partidului nostru 
național în contra cunoscutei deci- 
siunl de oprire.

Dâcă pană acuma nu ni-a fost 
dat să putem satisface acestei do
rințe, care suntem convinși, a fost 
și este tot-odată și generala dorință 
a publicului român, acesta avem s’o 
mulțămim numai împrejurărei, că 
pănă în momentul de față nu ne 
este cunoscut cuprinsul importantu
lui act din cestiune.

Ceea-ce nu cun6scem nu putem 
să supunem apreciărilor nbstre. Și 
totuși ne vedem constrînși a vorbi 
astăc|i despre acest recurs asupra 
căruia îșl pot da semă numai cei-ce 
l’au făcut și l’au înaintat, precum 
și autoritatea căreia a fost înaintat.

îndemn la acâsta ne dă astăcji 
și laconica informațiune, ce o aduce 
„Tribuna" de Marți spunendu-ne, că 
„recursul dat de Dr. Rațiu în con
tra oprirei conferenței naționale, a 
fost respins de vice-comitele,"

Faptul acesta era de prevecjut 
cu siguritate matematică. Comuni
carea lui nici că oferă., prin ur
mare, vre-un interes pentru noi. 
Ceea-ce ne intereseză însă, este se 
seim, nu ce (țice viceșpanul Sibiiului, 
ci ceea-ce au Țis Dr. Rațiu și soți 
despre acea oprire ilegală și vio
lentă.

Credem, că nu mai încape dis- 
cuțiune, că este de un interes capi
tal pentru întreg partidul nostru na
țional, de a cunbsce motivele, vede
rile și principiile, pe cari s’a răzi- 
mat conducerea lui în apărarea drep
tului nost,-u de întrunire și de or- 
ganisare de partid.

E clar mai departe, că — în 
mijlocul confusiunei și a tărbăcelei 
produse aci de loviturile forței pu
blice, aci de loviturile, ce ni-le apli
căm noi înșine în miopia și orbia 
micilor pasiuni, ce ne frământă — 
acele motive, vederi și principii aveau 
să servâBcă, ca un fel de directivă 
întregului partid în continuarea lup
tei saie de apărare.

In tot cașul, în fața importan
ței marei cause, dispare cu totul 
persăna convocătoruiui conferenței 
nostre naționale și a colaboratorilor 
lui și protestul din cestiune se în- 
fățișâză sub punctul de vedere cu
rat al interesului general. De aceea 
obștea partidului este nemijlocit în- 
dieptățită a sci, ce s’a făcut și cum 
s’a lucrat în apărarea intereselor ei 
vitale. Ea este îndreptățită a sci, 
decă s’a făcut tot posibilul în acest 
scop.

Etă momentele, pentru cari am 
accentuat de repețite-orl necesitatea 
de a-se da publicității, în întregul 
său, recursul despre care vorbim, 
căci scurtul comunicat, ce s’a pu
blicat înainte cil cțece fiile în „Tri
buna", nu ne spune alta, decât că 

recursul este „scris în românesce", 
și este „ținut în ton energic", ară
tând, că s’a făcut numai „o simplă 
însciințare a conferenței," er nu și 
„cererea de permisiune dela primar"; 
că „primarul nu e competent să de
libereze asupra unui atare act" și, 
în fine, că „este absurd de a-se pro
voca chiar la legea despre egala în
dreptățire a naționalităților pentru 
a lua acestora ori-ce drept de în
trunire, consfătuire și organisare"..,

De aici însă — ne va da drep
tate ori și cine — nu se va pute 
nimeni lumina asupra „tonului ener
gic" al recursului și asupra motive
lor, vederilor și principiilor, ce le 
conține.

Nu înțelegem, de ce un aseme
nea act nu s’a publicat numai de
cât, ca prin el să se deschidă dis- 
cusiunea asupra marei întrebări înain
tea căreia ne-a pus guvernul. Ori 
dâră crede d-1 Dr. Rațiu, că e de 
ajuns deocamdată, dâcă Sașii-verȚl 
se preocupă, deși numai în mod in
direct, de acâstă gravă cestiune?

Nu voim însă să mai lungim 
vorba asupra unui lucru de sine în
țeles. Partidul național are dreptul 
de a cunâsce, în tote amănuntele, 
pașii întreprinșl de d-1 Dr. Rațiu și 
soți în afacerea oprirei conferenței.

De aceea solicităm din nou pu
blicarea recursului.

Delegațiunile înaintea monarchului.
Lun’, în 1 Iunie, monarchul a primit 

în palatul din Buda delegațiunile austro- 
ungare. Mai întâia a primit delegațiunea 
austriaoă, apoi cea ungară. Președinții am
belor delegațiunl, Glilwnetzky și Coloman 
Szell, au accentuat în vorbirile lor fideli
tatea neînfrântă față de tron, lăudând vir
tuțile monarchului, iubirea sa de constitu- 
țiune și libertate. Ei au mai accentuat ne
cesitatea susținerii păcii, recunoscând lipsa 
desvoltării puterii armate, apoi au dat es- 
presiune condolenței și regretelor adenol 
pentru decodarea archiducelui Carol Lu
dovic.

Monarchul a răspuns în următorele:
Asigurarea sentimentelor fidele 

esprimate față de mine, o primesc 
cu cea mai sinceră mulțămită, și 
adânc mișcat îmi aduc aminte des
pre dovezile fidelității neînfrânte și 
ale alipirii, ce le-am întâmpinat Eu 
și Casa mea din incidentul celei 
mai nouă perderi grele, dovecfl, cari, 
într’adevăr, au căcjut bine inimei 
mele.

îmi servesce spre mulțumire a 
accentua din nou, că ra/iorimVe n6s- 
tre cu tote puterile au remas cele mai 
amicale.

Nouă dovadă pentru acesta sunt 
espresiunile de felicitare ale domni
torilor și căpeteniilor de stat streini, 
cari mi s’au adresat din incidentul 
serbării esistenței milenare a rega
tului meu ungar.

Pășirea solidă și conscientă a 
triplei alianțe în tâte Gestiunile mai 
însemnate, cari ating interesele eu
ropene, a contribuit în mod esen
țial, că în contra semnelor neliniș- 
titore, ce s’au ivit în decursul anului 

de repețite-ori în Orient, pacea acestei 
părți a lumei nu s’a turburat.

Ostenelele puse în acesta parte 
a guvernelor mele în înțelegere cu 
aliații noștri fideli, întâmpinând co
laborarea simpatică a tuturor pute
rilor mari, mai ales pentru susține
rea statului quo în Peninsula-balca- 
nică, au condus la manifestarea unei 
înțelegeri, dela care se pâte aștepta 
pacinica desvoltare a raporturilor 
internaționale. Din acest punct de 
vedere al consolidării stărilor, o ces
tiune însemnată formâză recunbsce- 
rea principelui bulgar de cătră pu
terea suzerană.

Urmărim cu căldură evenimen
tele de pe câmpul de răsboiu afri
can, unde armata aliatului nostru 
fidel, în lupta grea c’un adversar mult 
mai numeros și mai tare, a păzit 
totuși onbrea drapelului italian.

Cu adevărată satisfacțiă privim 
încheierea lucrărilor în acest an a 
regulării Dunării la Porțile de fier. 
Acâstă operă îndeplinită deja, și care 
’i s’a încredințat Austro-Ungariei de 
tratatul dela Berlin, sper, că va ave 
înrîurire bineiăcătâre -asupra desvol
tării comerciului și comunicației, pe 
cari guvernul meu, cum puteți vede 
din proiectele așternute D-Vostră, 
nisuesce a-le promova pe cât este 
posibil.

Ministeriul meu de răsboiCi a 
stabilit sporirea budgetului între mar
gined proporției contemplate în anii 
premergători, și cu considerarea si- 
tuațiunei economice și financiare a 
monarchiei.

Raporturile Bosniei și Herțego- 
vinei stau în tâtă privința în alvia 
desvoltării regulate. Și aceste țări 
își vor acoperi cheltuelile pe 1897 
din propriele lor venite.

In convingerea, că vă veți con
sacra cu zel patriotic puterile pen
tru deslegarea problemelor, ce vă 
stau înainte, doresc cel mai bun suc
ces lucrărilor D-Vâstre, și Vă salut 
în modul cel mai cordial.

CRONICA POLITICA.
— 22 Main.

O telegramă din Belgrad spune, că 
alianța dintre Serbia, Bulgaria și Monte- 
negru este sigură, și ea are să se mulță- 
mesoă esolusiv numai influenței rusesol. Nu 
este esohisă posibilitatea, ca în acâstă 
alianță să între și Greoia. Principele Ni- 
chita al Montenegrului este așteptat în Bel
grad. In Konac i-se pregătesc deja came
rele. Țarul Nicolae a dat deja espresiune 
bucuriei sale, că cele două dinastii serbesol 
îșl întind, în fine, mâna de pace.

*
A produs mare sensațiă în Roma fap

tul, că Papa a adresat regelui Menelik o 
sorisore, în care se întrepune pentru libe
rarea prisonierilor italieni. Cu ducerea scri- 
sorei a fost încredințat vicarul coptio uiril 
Macarius. Pressa italiană privesoe ca un 
act de simpariă față cu guvernul italian 
interesul, pe oare îl dovedesce Papa față 
cu soldați', italiani prinși.

îjs

In 31 Maifi s’a constituit în Praga 
reuniunea economică ceho-slavă, fiind de 

față la adunarea de oonstituire represen- 
tanțl ai tuturor partidelor cehe din Boe
mi», Moravia și Silesia. In acea adunare 
se hotărî, ca reuniunea să înoăpă pe tote 
terenele lupta contra industriei germane și a 
ccmerciului german.

Judecarea Metropolitului-Primat.
piua de Luni, în care avea să se 

pronunțe sentința Sf. Sinod, pe basa aou- 
sațiunei celor trei archierei, a fost forte 
agitată pentru preoțimea și pentru publi
cul din Buourescl.

Poliția a luat măsurile oele mai es- 
tinse pentru a împedeca ori și ce fel de 
demonstrațiunl din inoidentul detronării 
Metropolitului-Primat. Cu tote aceste s’a 
adunat un mare număr de cetățeni pe la 
orele 772 pe trotoarele stradei „Carol", 
pe care avea să trăoă Metropolitul, ve
nind dela Metropoliă, ca să se înfățișeze 
înaintea Sinodului.

La orele 8 a sosit în trăsura de gală 
Metropolitul-Primat urmat în alte trăsuri 
de apărătorii săi N. Fleva, C. Disescu, 
Sfetescu și Nenițescu. In tot drumul lumea 
a salutat cu respect pe Metropolit. La 
porta sinodului să afla directorul poliției. 
Acesta n’a permis apărătorilor Metropoli- 
tului să între, dicendu-le că numai membrii 
sinodului sunt admiși. Apărătorii in urma 
acesta s’au retras.

Metropolitul la Sinod.
In sala Sfântului Sinod, prelații erau 

înșirați sub președința Metropolitului losif 
al Moldovei, la o masă lungă. In mijlocul 
mesei o oruoe mare.

La o masă mică ședea ministrul Poni, 
er în fața lui era așeejată o altă masă mică 
și un scaun pentru Metropolitul-Primat, 
dedre-ce jețul său era depărtat din sala 
Sinodului.

Metropolitul intră și se închină ușor 
înaintea Sinodului, apoi cjise:

— Apărătorii mei sunt opriți se între: 
vă rog dațl ordin să fiă iăsațl aici.

— Nu se pote, strigă ou violență 
Partenie.

Erau 14 prelațl presențl; episcopul 
Ieronim de Roman, fiind grav bolnav, nu 
s’a putut înfățișa.

Se dă cetire actului de aousare, după 
care Mitropolitul se ridică și cu o vooe 
tare efioe:

— Recus ca judeoătorl ai mei pe 
PP. SS. arehierei Ioaniohie Floru Bâcăoa- 
nul, Pimen Georgescu Pitișteanul și Ata- 
nasie Craioveanul, cari au redactat și sem
nat actul de aousare; mai recus pe*P. S. 
Sa episcopul Ghenadie de R.-Vîlcea și 
Noul-Severin, care e dat mai de mult in 
judecata Sinodului pentru 30 de puncte 
de acusațiă. Apoi recus pe toți acei PP. 
SS. în număr de opt, cari s’au pus în grevă, 
cari sunt vrășmașii mei personali, și cari 
mă acusă.

Ședința Sinodului.
După recusarea judecătorilor săi, Me

tropolitul-Primat s’a retras. Acăsta a îu- 
curoat pe membrii sinodului. Episcopul 
Partenie a propus să se voteze pur și 
simplu actul de acusațiă și să se prooădă 
la redactarea sentinței. — Apărarea în 
scris a Metropolitului nu s’a admis la ce
tire. P. Sa Nifon Ploeștenul susținu punot 
cu punct protestarea Metropolitului-Pn- 
mat și combătu ,t6te punotele din actul 
de aousare. înainte de a urma votarea 
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se cpoe> episcopul Partenie a făcut mari 
presiuni, ca să obțină dela P. S. Sa Vale
rian Râmniceanu ca să voteze oontra Mitro
politului...

Numai așa s’au putut obține cele 12 
voturi, oe erau de lipsă pentru osândirea 
Mitropolitului.

Sentința.
Etă textul sentinței aduse de Sinod 

asupra Metropolitului-Primat:
Sf. Sinod, cu puterea ce-i este 

dată de domnul nostru Isus Christos, 
întru Duhul Sfâ/nt

A judecat și a hotărît:
înalt Prea Sfințitul Mitropolit Ghe- 

nadie Petrescu s& fid lipsit și caterisit 
de ori. ce servire și vrednicie archierescă 
și depărtat dela scaunul Mitropoliei Un- 
gro-Vlahiei,— și se fiă și se se numescă 
de acum înainte pană la suflarea sa cea 
mai de pe urmă Ghenadie Monachul, și 
se se așede între monacliii simpli din mă
năstirea, unde și are metenia sa, seu din 
altă mănăstire, unde se va afla cu cale 
a fi trimis; se nu mai aibă nici titlul, 
nici cinstea de archiereu, seu măcar de 
preot, ci se fiă și se se oțică monacii și 
nimic mai mult.

Acestă sentință s’a rostit de Sf. Si
nod, prin organul I. P. S. Președinte, 
Domn Domn Iosif Nanieseu, Mitropolitul 
Moldovei și Sucevei, în ședința sa dela 20 
Maiîî, anul mântuirei una miiă opt sute nouă
zeci și șese, și s’a semnat de toți membrii 
presențl la ședință, fiind două abțineri.

Tot de-odată Sf. Sinod a decis ca să 
se comunice înaltului guvern spre buna 
cuviință și regulă.

Protestul Metropolitului-Primat.

Din protestul I. P. S. Metropolitului- 
Primat. publicat în foile din BucurescI, 
faoem următorul estras :

La p. 1, că ar fi făcut inovațiunl în 
serviciul sf. liturgii contra usurilor din ve
chime, și anume că „Cuvântarea mistioă a 
Treimei arătare la Iordan" să se facă în 
sînul (naos) bisericei, er nu în altar,— me- 
tropolitul răspunde, că într’asta nu este nici 
o inovațiune, căci și altă-dată și acțl în cele 
mai multe biserici s’a făcut așa. însăși es- 
presiunea „cuvântare mistică" arată, că ea 
trebue să se faoă în sînul bisericei, âr nu 
în altar, căci în altar se fao rugăoiunl, ros
turi și ierurghii, 6r nu cuvântări.

La p. 2., care-1 învinuesoe cu faptul 
de ierosilie, oprind pe episoopl a îmbrăca 
mantia și pe arohierei a purta mitră și 
cârje la serviciul d.-cjeesc, metropolitul răs
punde, că datina acâsta a fost statornică 
pănă la venirea metropolitului Calinio, care 
a fost novator în punotul acesta fără mij
locirea Sf. Sinod. Episoopul nu pote purta 
cârjă în slușba biserioâsoă alături cu Pri
matul în dieoesa acestuia, căol în fie-oare 
eparchie o cârjă este și după sf. canone și 
după legile țării, afară de cașul învoirii a 
celui în drept.

La p. 3., oare-1 aousă, că a primit în 
«parohia sa, fără carte canonică a Chisiar- 
cului lor, clerici din alte eparchii, dându-le 
voiă să săvârșâsoă cele sfinte, Metropolitul- 
Primat răspunde, că sfiitele canone nu 
opreso radical clerului dintr’o Eparchiă de 
a treoe în altă Eparohiă. De altcum cano- 
nele.33 și 13, cu a căror călcare e învi
nuit, au în vedere numai pe clericii streini 
cu totul necunosouțl Episoopului și cari 
nu-șî pot dovedi trepta lor olerioală.

La p. 5, 6, 7, 8 și 9 din actul de 
aousă Metropolitul-Primat răspunde, că: 
membrii Sf. Sinod n’au protestat nicl-odată 
formal contra manuirei arbitrare a desba- 
terilor; că imprimarea mărturisirei orto
doxe tradusă de metropolitul Grigorie nu 
s’a făcut înoă; că înlocuirea secretarului 
sf. Sinod s’a făout cu învoirea aoestuia; 
că conform regulilor și caninelor, tot-dâuna 
a pomenit sf. Sinod și pe ceilalți patriarchl 
și înalte autorități ortodoxe.

La punctele de aousă de drept co
mun Metropolitul-Primat răspunde, că e 
învinuire calumniosă aceea, că și-ar fi 
însușit suma de 5750 lei, încredințată lui 
de archimandritul Ioil, fost stareț al mă- 
năstirei Cernioa. Aousă acesta s’a mai ri

dicat odată și prin diare, ddr pote proba 
cu doveZl și chitanțe, că suma s’a între
buințat pentru soopul indioat de testator. 
Mai departe e o nelegiuită aousațiune aceea, 
că ar fi sfeterisit vase sfinte de aur și sfinte 
vesminte. Nici o dovadă nu se pote aduoe 
pentru aoestă aousă, oi dinpotrivă prin aote 
administrative neîndoiose pdte proba nete
meinicia ei.

Față de aousa, că în timp de 18 ani 
de păstorire a Eparohiei Argeșului a sfin
țit 400 de 'biseriol, Metropolitul-Primat 
răspunde, că aici mintea se uimesoe. Re- 
ligiuuea creștină are oaraoterul de propor 
văduitdre a oredinței. VăZutu-s’a învățător 
acusat pentru-oă a dorit și luorat la îmul- 
țirea școlelor ? Nu se pote dovedi prin 
nimic, oă ar fi sfințit biserici din iubire 
de argint.

Cu privire la aousele, oă ar fi între
buințat pentru sine 4000 lei adunați ’ de 
credinoioșl pentru mănăstirea Stănișora ; 
apoi 2000 lei dela ministerul oultelor, Me
tropolitul-Primat Zi°e, că n’a primit cei 
4000 de lei din subsoripțiunl, nici n’a făout 
asemeni subsoripțiunl. — Banii ce î’a pri
mit dela ministerul cultelor i-a întrebuințat 
pentru scopuri bisericesc!, justificând în
trebuințarea lor ou chitanțe îuaintate mi
nisterului. Nu că ar fi folosit bani străini, 
oi din potrivă a oheltuit din al său 7000 
lei ou facerea trapezei dela mănăstirea 
Stănișdra.

Protestul sfirșesce ast-fel:
„După datinele și legile țării nostre, 

instituirea oapului biserioei ndstre este în- 
oredințată representațiunei naționale. De 
așeZ^mântul oapului biserioei ndstre este 
legat pe viață și dreptul de a participa la 
Sinodul țării și aoela de a-o represents în 
Senat. S’a găsit totuși mijlocul, oa prin 
organisărl de conspirațiunl, pedepsite de 
canone, să se dea cea mai grea lovitură 
biserioei, oare totdeuna a fost temelia na
ționalității române."

*
Se asigură, că Sinodul a lăsat Metro

politului facultatea de a-șl alege looul unde 
să se retragă. Metropolitul vrâ să se re
tragă la mănăstirea CăldărășanI seu la 
Oâmpina ; apoi se va duoe în Elveția pen
tru a-șl căuta sănătatea.

Metropolitul-Primat a mai declarat, 
oă va faoe recurs la înalta curte de Cas- 
sație în oontra sentinței Sinodului, și în 
cas când aodsta îșl va declina competința, 
se va adresa Regelui.

*

La întrunirea dela „Dacia", ținută 
Duminecă, a luat parte multă lume. Au 
vorbit dd. Vasilie Gogălniceanu, Soorțesou, 
Dobresou, Fleva și în fine s’a votat o mo
țiune prin oare se protestâză oontra „unel
tirilor josnice" urZite pentru a răsturna pe 
Metropolitul-Primat și „contra loviturilor 
aduse prin darea lui în judeoată sentimen
telor religidse și biserioei, oare în vremuri 
grele a fost spriginul oel mai puternio în 
luptele pentru esistența națională."

Pe Z’ua de ieri, Marți, a fost oon- 
chiămată o nouă întrunire publică la „Orfeu" 
pentru a protesta oontra sentinței aduse 
de Sinod.

*
Sub titlul: „Judecată fără seWn" sorie 

„Epoca" :
Sinodul a osîndit pe Metropolitul-Pri

mat, depărtâodu-1 din scaun și făcendu-1 
simplu monaoh.

Nu apreciem faptul.
Vom recapitula numai oondițiile, în 

oarl s’a făout acestă judecată.
Doi-spre-Zeoe prelațl, din șese-spre- 

Zeoe, s’au . pus mai întâia în grevă, refu- 
sând a veni la Sinod și dovedind ast-fel 
dușmăniă estremă contra Metropolitului 
Ghenadie.

Sinodul s’a constituit apoi fără pre
ședintele său și, de Vineri pănă Luni, a 
făout aousarea, a suspendat, a judeoat și a 
osândit pe Mețropolit.

Apărarea n’a fost admisă, la judecată 
nu s’a cetit apărarea sorisă a aousatului. 
S’a asoultat numai glasul aousării.

Pentru obținerea numărului necesar 

de voturi, au votat și acusatorii; a votat și 
un episoop, oare de un an de Zii® ® dat 
în judecata Sinodului, asupra căruia in- 
struoția era terminată și oare, după ca- 
ndne, fiind prihănit, n’avea dreptul să vo
teze.

Astea sunt fapte văZute, nu mai po
menim de cele nevăZute, de violențele oe 
s’au eseroitat între patru ziduri.asupra ce
lor mai devotați prietini ai Metropolitului 
pentru a-i face să voteze, ou lacrimi în 
oohl, osânda lui.

Opiniunea publică va judeca.

„Austriaci trădători de patria". Sub 
acest titlu Ziarele maghiare publioă soirea, 
oă la banchetul dat în Moscva în ondrea 
representanților pressei străine, diariștii 
austriacl Konpsohanko și Kalas au ținut 
toaste anti-austriaoe. Astfel unul dintre ei 
să fi Z’s următdrele cuvinte: „Când i-ml 
ridic păharul în sănătatea Țarului și pen
tru pressa rusesoă, î-mi esprim dorința 
fierbinte, oa să ajungem momentul când 
toți Slavii din Austria, carl de present gem 
sub jugul austriac, să ajungă a fi supușii 
înțeleptului Țar rusesc."

— o—
La arderea stdgului maghiar în Bel

grad. Diaconul sârbesc Miron, oontra că
ruia se ridicase din partea poliției din 
Belgrad acusa, că a luat parte activă la 
arderea stâgului maghiar, cu ooasiunea de- 
monstrațiunilor antimilenare din Belgrad, 
a fost pedepsit de tribunal cu o amendă 
de 50 franol.

— o—
0 adresă de felicitare lui Lueger. 

Preoții din tractul aparținător subdeoana- 
tului din Papa, dieoesa Vesprim, au tri
mis lui Lueger o adresă de felicitare, în oare 
între altele se Z10 următorele : „Preoțimea 
subdecanatului te felicită pentru vorbirea 
ținută la 28 Maiîî. O parte din pressa ma
ghiară voiesce să te timbreze ca pe un 
dușman al națiunei maghiare, ddr D-ta nu 
poți fi inimicul națiunei maghiare, oi al 
acelei fracțiuni, care, atacând cultul creș
tin, nisuesoe într’acolo, ca se de'ature oru- 
cea apostolică din emblema Ungariei. Spe
răm că și la noi, ca și în Viena creștinis
mul va eși învingător din luptă contra pă- 
gâuismului modern și contra necredinței."

—o —
Mai al ul școlelor române din Bra

șov, ce s’a ținut ieri în „Șnejeriș", a fost 
imposant. Timpul de tot frumos, cum și 
împrejurarea, oă maialul s’a ținut în Zi de 
sărbătore, au oontribuit, oa el să fiă cerce
tat de astă-dată în mod extra-ordinar. Es- 
oursiunea la pădure s’a înoeput de dimi- 
ndța, plecând studenții în ordine frumdsă, 
cu steagul școlar în frunte și în sunetul 
musioei; după ei numărose grupe de oe- 
tățenl de tdte classele și de tdte naționa
litățile înoepură a se aduna pe rând la 
„Ștejeriș", așa că încă pe la 2 ore bîjbăia 
pădurea de lume. O grandiosă horă popo
rală se încinsese împrejurul frumosului 
platou dintre cele două dealuri de pădure, 
așa oă abia se mai pute vede dela o.mar
gine a ei pănă la cealaltă. La alt loo era 
jocul studenților, din partea cărora s’au 
dansat și străbunele nostre jocuri națio
nale „Gălușerul" și „Bătuta", esecutate de 
12 călușari în frunte cu un vătav, și îm- 
brăcațl în frumose costume naționale. A 
fost veseliă mare tdtă Z>ua, pretutindeni 
mese încărcate ou mâncări și beuturl, și 
cete de lăutari. Pe lângă tdte astea ordi
nea cea mai esempleră s’a observat în tot 
decursul Zilei- Pe la 8 dre sera publioul a 
înoeput a se împrăștia. Studenții s’au re
întors în oraș în aceeași ordine frumosă, 
cum au și pleoat.

— o—
Concertul musicei militare pentru un 

scop patriotic; Esistă o reuniune centrală, 
al oărei scop este ținerea în ordine a mor
mintelor celor oăZuți în 1866 în Boemia. 
Reuniunea acâsta o sprijinesoe ministerul 
comun de resbel prin aceea, oă în fiă-care 
an lasă să concerteze tdte musicele mili

tare, din monarchiă, odată său de două-orl» 
și venitul oonoertelor îl destindză pentru 
amintitul scop. Musica regimentului de inf. 
50 din loc va da în înțelesul acesta Sâm
bătă în 6 c. un concert în otelul oentral 
„Nr. 1“ ou un program ales. Intre alte 
piese, ce se vor cânta, amintim ou deose
bire următdrele: Uvertura din „Freisohutz" 
de Weber; Marșuri istorice de Kaiser; 
Mare fantasiă din opera „Caralleria rus- 
tioana" de Masoagni. Conoertul se va da 
în grădină; ddcă timpul va fi favorabil; la 
cas oontrar, se va da în sală, la mese în
tinse, Inoeputul la 8 dre șera, Este ingri- 
git, ca în privința mâncărilor și beuturilotf 
publicul să fiă mnlțămit. Intrarea: de per- 
sdnă 50 cr.

—o—
Un preot rom. cat. suspendat. Din 

Crsoovia se anunță, că Nunțiul Papal din 
Viena, Agliardi, a suspendat din postul său 
pe preotul rom. cat. de acolo Stojalewski 
pe motiv, că ar fi agitator. Numitul preot 
n’a voit înse să ia în primire actul de sus
pendare, și peste tot disconsideră cu totul 
ordinul Nunțiului.

— u---

Doctori milenari. Fdia oficială un- 
gurdsoă publică numele acelor „fericiți", 
pe cari universitatea din Clușiu i-a pro
movat, la serbarea milenară de Duminecă, 
la gradul de Doctor honoris. Etă numele 
lor: archiduoele losif, doctor de ondre în 
soiințele filosofioe; Nio. Szabo președintele 
Curiei, Horvâth Baltesar, Daruvâry Aloisiu, 
Csemegi Carol, Czorda Bo^og, Karap F. 
Oherschall Adolf, dootorl de ondra în sciin- 
țele juridice; conte Albin Csaky, conte 
Albert Apponyi, Ales. Hegedus, Iosif Korosi, 
Dr. Iuliu Schwarcz dootorl de ondre în soi
ințele de stat; Bălint Gâbor, Bolim K., 
Schnell Istvân, conte I. Eszterhâzy, Frid- 
Miiller episoopul săseso, Szilady Aron, 
Thaly, K., Zsilinszky M., Hollân E., Hiero- 
nymi K., conte Szecheny B., Bed o Albert și 
Bielz Albert, dootorl de ondre în soiințele 
filosofioe.

—o —
Congresul internațional al minerilor, 

ținut la 28 Maiîî în Aix-la-Chapelle a adop
tat cu 737,000 voturi oontra 126,000, o 
resoluțiune, prin oare oere resoumpărarea 
tuturor minelor de cătră stat. A adoptat și 
alte propuneri, dintre oarl una oere fon
darea unei oase garantate de stat în con
tra infirmităților și bălei.

—o —
Ungaria și exposiția dela 1900. Foile 

ungurescl spun, oă guvernul a decis defi
nitiv partioiparea oficială a Ungariei la es- 
posiția din Paris dela 1900.

—o—
Pentru editorii de cărți românesc!. 

D-l Ion Pop Beieganul, esoelentul nostru 
scriitor poporal, oaută editor pentru urmă
tdrele opuri ale d-sale: 1) Povești (60) adu
nate din popor; 2) Povestiri (40) originale 
ale autorului, și 3) Novele (20) traduse. 
Opul dintâiîi ar da 25—30 cole de tipar, 
al doilea 15—20, âr la treilea 10 — 15 odle. 
A se adresa la autorul în Reteag (Re.tteg, 
Transilvania). Sunt rugate tdte redaoțiunile 
foilor române de aici și de dinoolo a re
produce acest anunț.

Musica orășendscă va da mâne, Joi 
în 4 o. un conoert în otelul „Pomul verde", 
începutul la 8 dre săra. Intrarea 30 cr.

Simptome întrîstătore.
Bihor, MaiQ 1896.

Pe aici prin Biharea îșl fao omenii de 
cap; în loc să-și caute fiă-care de trdbă, 
împlinindu-șl datorința oa Român după 
oum dictdză opinia și sentimentul comun 
național, rnulțl fdrte mulțl jdoă de-a bu- 
șilea făcând pe întrecute pe „patriotul" 
ehiămat-nechiămat, îndatorat - neîndatorat, 
numai să potă trece și ei înaintea patrio- 
ților resfățațl oa patrioțl mari și ou nume 
bun. Și când e la adecă, răsplata li-e oă-șl 
pierd și încrederea, oe o aveau pănă ce 
nu erau dornici să-o aibă.

Să vedem însă, cari ar fi simptdmele 
acele întristătdre ? — Nu mă voiiî ooupa 
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cu desorierea acelora în detai, pentru-că 
atunci ar trebui să scriu, nu oâte-va șire, 
ci broșuri, — oi mă mărginesc numai a-le 
înregistra pentru cronica viitorului, și a- 
nume ;

In Oradea mare ăst timp cu ocasiunea 
'sărbărilor milenare s’a comis un fapt forte 
întristător, care pâte să servâsoă pentru 
viitor de un precedent și mai întristător. 
Faptul constă în arborarea flamurei ungurescl 
pe turnul bisericii române catedrale. Ce n’au 
-făcut compatrioții de legea rom. cat., au 
sfăcut’o Românii de religiunea' gr. cat.!!

Cu debutul mult simptomatic și plin 
de speranțe vane al lui Lauran, nu mă 
.ocup, — nu, pentru-că respectivul cano- 
SQÎeo-canonist și fatilioo-fatalist a$I nu mai 
re vrednic în nici un chip și fel să hă 
notat în Ziaristica română.

*
Tinerimea studidsă dela gimnasiul din 

Beiuș, precum am înțeles, după-ce a aran- 
jgiat o representațiune teatrală împreunată 
cu dans, se prepară se-șl trimită câțl-va re- 
presentanțl la emulațiunea regnicolară de gim
nastică din Budapesta, oarl să faoă acolo 
sărituri acrobatice pe terenul patriotismului. 
O, voi beiușenî, dâr nu v’a fost de ajuns 
■dansul, ce ni-l’a aranjat mai în anii treouțl 
marele acrobat patrioțio Petrea Mihuț, alias 
Boltea, — când numai ca să esceleze pe 
terenul patriotismului, fără nici o provo
care a arborat flamura maghiară pe insti
tut, care ni-& adus asupra capului fatali
tatea, ce o simțim cu toții, — ci dansați 
și săriți și mai departe?!.. Vă faceți de 
cap. Sunt curios a sci, că ore vor emula 
și celelalte institute românesc! la „torna 
verseny“-ul din capitală. Altcum la acâsta 
-vom mai reveni.

*
In cercul Vășcăului, ou prilejul mile- 

niadelor, Românașii noștri cu toții, pănă 
și olarii din VârzarI și CâcăoenI, au săr
bătorit, și încă cu mare alaih. Notarul din 
Crișcior Sarkadi Laczi a vorbit la popor 
ou mare ifos, apoi literatul (?) Vășcăului, 
■cel cu doi bani în trei pungi, care adese
ori scrie și prin cjiare românesci, d-n. Sala 
Laczi, totă t^iulioa a purtat pe piept o pe- 
tea tricoloră oât o papagaiă. De sine în
țeles, că poporul a fost dus la porunca 
solgăbirăului Rednik Gabi, care se 4io® & 
fl Român, și a notarilor români.

De altă-dată mai mult.
Vedetot.

Altă alegere de notar.
Deva, 31 Maifi n. 1896.

Știm. D-le Redactor! La 30 Maifi n. 
•c. s’a făcut alegerea de notar pentru cer
cul notarial al Sântândreșului. Alegerea 

■s’a hotărît a-se țină, nu în centrul nota
riatului, ci în colonia Simeriei (Piskitelep), 
unde e un cuib formal de șoviniștl ma- 
ghiaronl recrutați din totă lumea.

Comunele, ce aparțin cercului aoes- 
tuia, sunt: 1) Sântândreș. 2) Sântuhalma. 
.3) Șaulescl. 4) Biscarea și colonia Sime
riei (Piskitelep.) Afară de acâsta din urmă, 
celelalte comune sunt tâte pure românesci, 
încât nici Jidani nu locueso în ele.

După legea oomunală, alegerea tre
buia să se faoă în centrul cercului, adecă 
în oomuna Sântândreș, der solgăbirăul 
Csulai, fără să întrebe representanțele ^co
munelor, a întocmit alegerea așa, ea să 
pdtă scite un notar maghiar.

La postul aoesta au concurat 17 inși, 
• dintre cari doi români. Ceialalțl toți ma
ghiari.

Alegerea s’a început la 11 ore. F.- 
eolgăbirăul, înainte de-a purcede la actul 
..alegerei, a voit să se informeze despre do
rința alegătorilor și de aoeea a invitat în 
tr’o odaiă separată pe toți judii comunali 
presenți și i-a întrebat, cu vorbe dulci, că 
ore alegătorii pe cine ar dori să alegă? 
Judii au răspuns toți ca unul, că denși 
nu pot să soie dorința și voința alegăto
rilor, deore-oe nu sciu, că cine o se fiă 
cei candidați.

Din aoest răspuns, fisolgăbirăul a pu
tut vedă, că cei întrebați sunt genațl de 
întrebarea ce li.s’a pus, și oare întrebare 

nu era, decât o cursă viclenă. Primind un 
răspuns atât de semnificativ, fisolgăbirăul 
și-a esprimat dorința, ca să fiă ales Bra- 
zovai Zoltan, o rudeniă a densului, și jud» 
să atragă atențiunea alegătorilor asupra 
acestei persone.

Judii au și spus alegătorilor dorința 
„Măriei sale44, der oe-țl e, că alegătorii ro
mâni, bine disciplinați și mușoațl de 
multe rele, n’au dat atențiune acelei ade
meniri, oi au esolamat în următorele cu
vinte : Vom vedâ, pe cine va oanndida 
„Măria Sa“ și atunol vom soi cui să dăm 
votul!

Vădend fisolgăbirăul, că alegătorii 
români nu voiesc a se descâse și a se da 
plainiol, oa să-și arate omnipotența, dintre 
cei 17 a oanditat 7, pe oarl îi cunosoe 
personal oa mai pronunțați maghiari, âr 
dintre concurența români nici pe unul, te- 
mendu-se, că majoritatea română sigur va 
alege pe unul dintre Români, după cum 
niol că s’ar fi putut întâmpla altfel.

Acum alegătorii români au fost puși 
la o nouă tentațiune: ori oă se abțin și 
atunol se validitâză dorința „Măriei Sale14, 
ori că din cele 7 rele îșl vor alege pe oel 
mai mic, și atunci „Măria Sa44 va înțelege, 
oă ou poporul nostru acum nu mai merge 
ca pănă aci. Drept aoeea au votat toți pen
tru unul, despre care nimeni nu oredea, 
oă va fi ales, adecă pentru un tînăr puțin 
ounosout și abia acum trecut dela finanțe 
la administrațiă, ou numele Farkas Băla, 
născut în țâra Hațegului, 4’c®n^: j)Eas’ să 
mai fiă ales și un copil sărao să se feri- 
câscă44.

Maghiaronii din colonia Simeriei, vă
dend, oă planul lor, de-a duoe aoolo un 
notar oum ar fi dorit ei, se spulberă în 
vânt prin ținuta și solidaritatea alegători
lor români, mâhnițî au deolarat cu indig
nare, că dânșii nu voiesc să ia parte la 
astfel de alegere.

Astfel bietul „Măria Sa44 și dela ale
gerea acâsta s’a dus, — tocmai ca dela 
investigațiunile pentru proteste contra șe
dinței milenare, — ou buzele umflate.

Catastrofa din Moscva.
Despre catastrofa din Mosova sosesc 

soiri înfiorătâre.
Mai multe mii de persâne se grămă

diseră pe piața Chodin, lângă palatul 
Petrowsky, pentru a participa la distribui
rea paharelor fabrioate în amintirea înco- 
ronărei Țarului.

O mulțime imensă se grămădea și se îm- 
brânoia pe strade. Omenii oredeau, că dis
tribuirea se va faoe la 8 6re. Toți voiau 
să fiă oei diutâiu. Nu era decât un sgomot 
amețitor, un vuet și strigăt ne mai po
menit.

Catastrofa s’a agravat prin gropile, 
ce înounjurau corturile, unde se făcea îm
părțirea. Mulțimea preoipitându-se asupra 
corturilor a oădut în aceste gropi, unde 
acei, cari căduseră mai înainte erau striviți 
de aceia, oarl cădeau peste ei. Un țipet 
înfiorător de „Karaoul44 ! (ajutor), se aud.i. 
Ajutor însă nu sosia. Sgomotul, strigătul, 
îmbrâncirea și oăloarea în piciâre ținu 
aprâpe o oră. Când perioulul ajunse la 
culme, privelisoea era grozavă. Copiii îșl 
căutau părinții, părinții pe copii, bărbații 
pe soțiile lor, frate pe frate etc. Cadavre 
nenumărate zăoeau pe pământ și în gropi 
și peste ele massa uriașă de popor pătrun
dea înainte, oa nisce valuri sbioiuite de 
furtună. Nu era putere, care s’o potă opri.

Abia la 9 âre s’au lățit soiri positive 
despre catastrofă. Atunol începură a-se ivi 
de pe looul nenorooirei trăsuri încăroate 
ou cadavre, cari duceau victimele spre ci- 
miterul Wekinga. Cu totul au fost trans
portați în cimiter 1242 cadavre, er prin 
spitale au fost internați 700 de greu răniți.

Mare parte a victimelor sunt copii, 
femei și bărbați din clasa țăranilor. Erau 
însă printre cadavre și persone din olasa 
mai înaltă.

Catastrofa aoesta a sguduit nespus 
de dureros pe Țarul. El a visitat pe oei 
greu răniți in spital, de unde s’a depărtat 

plângând ca un copil. Țarul a dăruit pănă 
aoum două milione de ruble familiilor ne
norocite.

De ale mileniului.
Români rătăciți. Din comuna Chiohiș 

’i-se raportâză 4iaruldi „Szâkely Nemzet“ 
că, pănă oând din amintita comună numai 
înainte ou un an soseau soiri despre miș- 
oărl antimăghiare, acum în 24 Maiă „ro- 
mânismul arangiă însu-șl serbarea milenară*. 
Spune amintitul 4iar5 c& un singur om a 
fost contra serbărei, adecă preotul gr. or. 
Moise G-recianu, care „nu numai oă n’a 
luat parte la serbare, ci a dojenit și a 
amenințat cu atestat rău pe învățătorul 
Ilariu JUejMarc, care a arangiat serbarea și 
care a arborat steag național maghiar în 
curtea gcâlei gr. or.44 Se 41CS mai departe 
în raport, oă merită cu atât mai mare 
laudă epitropia bisericei din Ch'.chiș, cu 
cât, în mânia preotului G-receanu, n’a voit 
să depărteze trioolorul maghiar. — Este des
tul de trist când Români se dimit pănă la 
atâta slugărnicie; este însă și mai trist, 
când un învățător român, căruia îi ‘epusă 
în mâni cresoerea și educarea tineretului 
nostru, îșl uită de sine într’atâta, încât se 
faoe serv credincios al „ideii de stat ma
ghiar14. Ni sa scrie, că învățătorul Aleman, 
Sâmbăta trecută, dând ou școlarii săi esa- 
menul anual, a dovedit progres numai în 
învățarea limbei maghiare, și totul, cu ce 
s’au produs copii în limba lor maternă, a 
fost oântarea unei poesii obscene. Atragem 
atențiunea consistorului din Sibiiu asupr^ 
acestui fapt trist și ijedemn,

*
Din Arad sa depașeză lui „P. LI-1. 

că școla poporală de stat din Magyarad 
serba în 29 Maifi mileniul, și școlarii fură 
conduși de învățători în pădure pentru-oa 
să se veselâsoă mai bine. La reîntoroere 
din pădure cavaloada milenarilor fu ata
cată la capul satului, cum spune amintitul 
tpar, de „o cetă de Români11, oarl rupseră 
tricelârele maghiare și-i bătură bine pe 
învățătorii de stat. Viceșpanul a pornit cer
cetare strictă. Ore nu va fi și acâsta o 
minoiună milenară?

*
Din inoidentul serbărilor milenare, 

oâțl-va școlari sârbi dela gimnasiul de stat 
din Panciova și-au pus pe piept cocarde 
naționale sărbescl. Direcțiunea gimnasială 
imediat a înoeput cercetare în contra lor, 
și, după cum se asigură, amintiți! școlari 
vor fi eliminați. Cată toleranță! 

întâmpinare.
(Fine.)

Etă der, amabile d-le corespondent, 
că st. d-ta vecjl paiul în ochiul altuia, dâr 
nu vecii bârna din ochiul propriu. Fiă-’ml 
permis a face o modestă asemănare și în
tre resultate. In decurs de cjece ani socie
tatea „Progresul44 abia și-a făcut un fond 
de 206 fl. In cești doi ani din urmă sub 
noii conducători, fondul s’a sporit cu 249 
fl., astfel că averea societății acum este de 
455 fl ; s’au litografat statutele, s’au decis : 
crearea unei biblioteci literare musicale, 
formarea unui cor, edarea unui apel, pro
curarea unei scene proprii a societății și 
a altor reehisite necesare, deore-ce pănă 
acum nu a avut decât 6 părechi de opinci 
în stare deplorabilă și un țilindru nefolo
sibil; s’au aranjat două representațiuni tea
trale, și au sprijinit alte două aranjate de 
alțl diletanțl în favorul „Progresului44. Și 
scie bine d-1 corespondent, că mai cu 
semă în cești doi ani am fost forte lipsiți 
de puteri bune; asemenea scie, că nu s’a 
putut ține o adunare generală, deore-ce 
procesul verbal al adunărei trecute nici 
pănă astăcjl nu l’au căpătat „conducătorii4* 
de acjl, că și pe acela au trebuit să’l facă 
tot ei pe basa memoriei, tot asemenea nu 
s’a fost statorit, conform statutelor, prin 
adunarea trecută timpul adunărei generale 
viitore. Nepuțându-se astfel ține adunare 
generală, lucru natural, că nici socotela, 
calul de bătaiă și de pasiune al d-lui co
respondent, nu s’a putut censura. Socotâla 
însă a fost încheiată prin biroul societății 
îndată după petrecere și a fost depusă la 
consciențiosul cassar, d-1 loan Dejenar, 
comptabil la „Furnica44, astfel că d-1 co- 
răspondent, care di de 4* merge pe la 
„Furnica44, ori și când putea să se uite în 
ea. Scia însă, că e în totă regula și acu
rată, precum s’a dovedit și în adunarea

generală, dâr de, d-sale îi trebuia nod 
în papură, ca să potă calumnia, încercând 
a discredita'însă-șl societatea; că este aoesta 
o faptă românescă și cinstită o las la ju
decata on. public.

Dâr dâcă d-lui corespondent i-a ză
cut atât de mult la inimă „Progresul44, 
pentru ce nu a pretins nici odată nici pe 
cale privată, nici pe cale 4iaristică, nici 
dela președintele, nici dela d-na vice-pre- 
sidentă să convâce adunarea generală ? Sâu 
de ce nu s’a folosit de dreptul, ce i-1 dă 
§-ul 10 din statute? Nu cum-va în marele 
său zel nu le-a sciut nici aoelea?

Fiind în curat cu activitatea „Pro
gresului44, de mai ’nainte și de acum și cu 
adevărata stare a lucrurilor, trebue să de
clar de infame calumnii cele două aser
țiuni ale d-lui corespondent, cum-oă din 
venitul representațiunilor „s’a spesat fără 
de cale pe beuturl44 și că „studenții dile
tanțl au fost purtațl nopți întregi prin 
birturi44 etc. Flecuri. Din socotâlă se vede, 
și d-1 corespondent scie prea bine, că din 
venitul representațiilor numai 17 fl. 4t 
șâpte-spre-4ece fl. s’au spesat pe două cin! 
și un prând al studenților. Unde e aci, d-le 
corespondent, spesat „ fără de cale ?44 Nu 
cum-va pretin4l d-ta, ca studenții să fi 
spesat din a lor? Fost-au ei ore argații 
d-tale, sâu ai „Progresului44. Și dâcă ești 
așa mare „economist44 (?) și nu ți-a con
venit, ca să umble prin birturi, pentru-ce 
nu i-ai învitat și d-ta măcar odată la oină 
sâu la prân4, cum au făcut alte familii 
de aici, sâu de ce nu ai protestat, ceea-qe, 
ca membru în comitet, dator erai să faci, 
ca să nu fiă purtațl prin birturi? Er la 
lună, fiă fi fost ei cât de poetici, tot nu 
ar fi putut cina.

Familiile române de aici i-au îmbră
țișat ou tdtă dragostea, și drept 4icend, 
numai cinste ș\ onâre ni-au făcut și înain
tea străinilor. Er familiile și tineretul din 
Făgăraș și-au petreout bucuros ou bravii 
studențl, du 9$ „Progresiști*, pi ca J&o-, 
mâni', că prietini ai studenților și ca omeni" 
de sooietate, al căror Dumue4au nu e ba
nul și cari nu voesc nici decum a recti- 
nâsce, de autoritate „moralistă44 (?!) pe d-l 
corespondent, și mai puțin ca dătător de 
ton în viâța socială de care totdâuna s’a 
ținut departe. Intențiunea d-lui corespon
dent est-i dâră clară.

Ca încheiere îl pot asigura pe d-1 co
respondent, că pe „conducătorii44 de acum 
ai „Progresului44, fiind de o fire cu totul 
contrai ă celei a dânsului, toomai așa nu-i 
vor „demoralisa44 laudele, vie acelea din 
ori oe parte, preoum nu-i vor „demoralisa44 
nici bârfelile și calomniile îsvorite din ori 
ce patimă și venite dela ori și oine, și mai 
cu Bârnă dela omeni ca d-1 corespondent, 
ci vor merge pe calea apucată în firma 
convingere, că numai așa vor pute realisa 
nobilul scop al societății „Progresul44: lă
țirea culture! și desvoltarea gustului estetic 
și a simțămintelor nobile și morale. Dealt
fel, d-le corespondent, nu pnn atacuri și 
ofensărl personale se pot consolida stările 
nostre sociale.

Dr. Ioan Șenchea, 
președ. al soc. „Progresul44.

SOIRI ULTIME. .
Viena, 2 Iunie. Antisemiții au 

convocat pe Marța viitore un mee
ting monstru în Prater. La ordinea 
(Țilei vor fi puse următorele puncte:
1. Pactul dintre Austria și Ungaria.
2. Asuprirea naționalităților în Ungaria; 
și 3. însemnătatea dualismului. Toți 
se așteptă le mari demonstrațiuni.

Rfloscva, 2 Iunie. Morții de pe 
câmpul Chodin au fost înmormântați 
în 20 de morminte comune. Intre 
nenorociți au fost și de acele fa
milii, ai căror membri au fost toți ’ 
omorîți. In mod oficios s’au consta
tat pănă acuma 1800 de morți. Aci 
domnesce înse convingerea, că nu
meral lor se urcă peste 3000.

Bucurescî, 2 Iunie. „Epoca44 anun
țând, că Dr. Lucaciu a sosit Du
minecă în cel mai strict incognito 
în Bucuresci, cjic© că venirea lui in
cognito este interpretată în genere, 
ca o încercare de presiune, ce ar 
ave de gând s’o facă guvernamen
talii asupra membrilor Ligei. Ace
eași f'Piă Țice, că se urmeză nego
cieri pentru-ca părintele Vasiliu Lu
caciu se fiă adus preot la catedrala 
catolică din Bucuresci.



Pag 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 112—1896.

Rectificare. In numitul trecut al fo- 
iei nbstre, la corespondența din Satulung, 
colbna 1, rândul 6 de jos, este a se oeti: 
„actele competenților puse în ordu e pen
tru diua de alegere" etc. (In textul tipărit 
este din greșâlă lăsat afară cuvântul „or
dine".)

Literatură.
In „Tipografia Nouă" Gr. Panaitescu 

din Bucuresoi (Str. Câmpineanu 13) a apă
rut ou ocasiunea aniversărei (]ilei de 10 
Maiă 1896: Carolina, poemă istorică, glo
rifică pe Regele Carol I, Regina Elisabeta, 
armata și națiunea română, de 7. Thorand. 
Prețul 50 bani.

Proprietar: Ds% AureS Mureșianct.
Redactor responsaMl Sregorâss Maior.

Cursul ia bursa din Viena.
Din 2 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de oorbne ung. 4% • . . 98.80
Inipr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/0 . 124.10
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.85
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25 
Imprum. ung. cu premii .... 152.—
L os uri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.75 
Renta de hârtie austr...........................101.35
Renta de argint austr...........................101.30
Renta de aur austr................................122.60
Losuri din 860   144.20
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 959.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 377.—

Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 347.75
NapoleondorI.............................  . 9.52
Mărci imperiale germane . . . 58.727,
London vista............................. 120—
Paris vista.................................. 47.65
Rente de corbne austr. 4%. . . 101.15
Note italiene.................................. 44.47%

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Iunie 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.48 Vând. 9.51
Argint român. Como. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.52
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126 50 Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. ■ • ,
Lire turoesol Cump. 10.70 Vând. — —
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

din 27 Maiu 1896
Cursul leșurilor private

cump. vinde.
Basilica 6.70 7.10
Credit .... 197.— 197.80
Clary 4.0 fl. m.c.. 56.50 59.50
Navig. pe Dunăre . 139— 143.-
Insbruck .... 28.— 29—
Krakau .... 25.75 26.25
Laibach .... 22.75 23.75
Buda .... 62.50 63.50
Palfiy .... 60.50 61.-
Crucea roșie austr. 17.50 18.50

dto ung. . 10.— 10.50
dto ital. 12— 12.40

Rudolf .... 24 — 25.—
Salm .... 6V— 71.-
Salzburg .... 25.50 27.50
St. Genois 70— 71.—
Stanislau .... 43.— 45.—
Trieitine 41/10/l) 100 m. c. 147— 151.—

dto 4% 50 69 — 73—
Waldstein . . . 61 — 63.--
Serbesci 3% 33 50 34.50

dto de 10 franci —„— —.—
Banca h. ung. 4u/n 119 40 120.20

Sz. 9485_ 1896. Brassovârmegye alispânjâtol.

Pothirdetmeny.
Brassb rendezett tanâcsu vâros- 

nâl f. evi Junius 15-bn megejtendb 
tisztujitâs alkalmâbdl f. evi Mâjus 
19 en 9102 sz. a. kibocsâtott pâlyâ- 
zati hirdetmeny kapesân a vârosi 
tanâcsnak 8409 sz. alatt kelt ujabbi 
eloteijesztese folytân meg kozhirie 
teszem, bogy az elbbb hivatkozott 
pâlyâzati hirdetmenyben emlitett vâ
rosi tisztviselok mellâk-illetmenyeken 
kiviil, a vârosi szervezeti szabâly- 
rendelet 41,42 es 43. szakaszai sze- 
rint 50 frttdl 100 frtig terjedb otOd 
eves pdtlekokban is reszesiilnek.

Brassb, 1896. e. Junius 3 ân.
Dr. Jekel Frigyes, 

alispân.

Nr. 9485-96.

Publicațiune supletoriă.
In legătură cu publicațiunea de 

dtto 19 Maid a. c. Nr. 9102 relativ 
la restaurațiunea de amploiațl la 
cetatea Brașov cu magistrat orga- 
nisat, care se va ține în 15 Iunie 
a. c., în urma raportului nou al ma
gistratului de dtto 8409 se face cu
noscut și aceea, că pe lângă ac- 
cidențele de plată, amploiații cetă
țenesc! în sensul §§ 41, 42 și 43 
din statutul organic se bucură de 
quinquenalii de 50 fi. și 100 fl.

Brașov, 3 Iunie 1896.

Vice-comitele comitatului Brașov.

car! au fost întrebuințate la clădirea fabricei de Vitriol, 6 cen
timetre de lungi, întărite pe place tar!, 60 cmtr. late, lungi
mea 250—260 metri împreună cu vagoneteie necesare.

O cantitate mai mare de vai’ stâfiîS, diferite lesime și 
stîlpsj dane clădiri ce au fost întrebuințate ca cancelării 
la zidirea fabricei, și doue șoprdne de lemn.

Informații se pot lua dela Domnul

feifrerf Moth, 
Brașovul vechiu, strada lungă nr. 61.

dela 12 — 2 ore p. m.

Nutritor și ușo

tbte magaziile de specerei cu prețurile fabricei, fia-care pachet și 
envelop este provedut cu firma nâstră.

ABONAMENTE
Sosirsa sl placarea henrilor în Brașov.

B..L
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Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni 
luni 
anu

X

X
X

X
X
M

X
X

x 
M 
M
X 
X

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru Bomâiiia și străinătate:
trei luni......................................................
șese Iun! ................................................
unu anu......................................................

3
6

12

fl. —
fi. —
fl. —

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X
R

Abonamsitg h numerele ci dah de
Pentru Anstro-Ungaria:

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

Pentru România și străinătate: 
anti. .
șese luni 
trei luni

Duminecă.
r

Pe
Pe
Pe

2
1

îi. -
fl. —

50 cr.

. 8 franci.

. 4 franci.
. 2 franci.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

AMmstrațiunea „taetei Trarasilvamel44

prin

nou, se binevoiescă

g
X
M

M 
X 
X
X

VXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXX>

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 bre 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 Bucuresoi la Brașov:

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

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

4. Dela Ch.-Oșorheiu 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.

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov Ia 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 Bucuresoi:

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

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

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

Trenul de persone: 3 bre 1 după ara.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 bre 40 min. sera.

’) Aoest tren circulâză numai Joia Dumineca și la sărbători.

■vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-căî-ei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Admimstraț. „ta. Trans.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


