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Scrisori ncimnoate nu sa 

primesc, — M.wusoxipte nu na 
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iNSEfiATE ae primesc la Admi
nistrațiile în Brașov și la ur- 
matdrele Birouri de anunolurl : 

în Viena: Jf. Ihikcs, Heinrich 
Schalek, Rudolf Afossc, A. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Opvtltk, J. 
Danncocr, în Budapesta •• A. V. 
Goldbergcrg, Eckstein. Bemat; în 
Bucuresci: Agence Havas, Suo- 
cura&le de Eoumonie; în Ham
burg: Jfaroipi <& Liebmann.

Prețul Inaerțlunilorj o aeriă 
gormond pe e colină 6 cr. și 
80cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Bociame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. acu 30 bam.

^ZLT-CTZ-I LZH.

„&azeta“ iese în fiă-care di.
Abonamente pentru Anstro-Ungana: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătaie:
Pe un an 40 frânei, pe ș^se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoL 

8e prenumără la tâte oficieie 
poștale din întru și din afara 

și la dd. colectori.
Ab^amentui pentru Brasov 

administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 i1 etaglu 
I.; pe un an I0 fi., pe sufle 
luni 5 îl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar o cr. v. a. 
a6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Brașov, Sâmbătă, 25 Mail (6 Iunie) 1896.

Culmea serbărilor milenare.
Luni se va severși în Budapesta 

festivitatea, care va fi culmea tutu
ror sărbărilor arangeate din inciden
tul mileniului unguresc.

piua de 8 Iunie e și aniversa
rea a' 29-a a încoronării, și în legă
tură cu acâsta stă și cortegiul oma
gial, care va duce corona și insig- 
niile ei în noul parlament, er cătră 
amedl se va find, ședința festivă în 
noua clădire a parlamentului, în care 
se va ceti sancționată lege pentru 
„eternisarea“ mileniului.

Cele-ce se vor petrece în 8 Iu
nie în capitala ungară vor decurge, 
ca tote festivitățile puse în scenă cu 
cheltuell atât de mari pe contul con
tribuabililor fără deosebire, decă stră
moșii lor s’au aflat acum o miie de 
ani între cetele lui Arpad, ori că 
acestea i-au aflat aici pe pămân
tul lor.

Nu tot așa de neted inse se va 
desfășura activitatea fișpanilor și sol- 
găbirSilor de ^pretutindeni în aran- 
gearea și espedarea banderiilor și 
deputățiilor menite a ridica splen- 
dorea acelei cjile, și în luarea de 
măsuri pentru serbarea’ei în tbte loca
litățile, unde între altele se va ceti 
legea milenară etc.

Dâcă pană acum, la începutul 
serbărilor, am avut să înregistrăm 
atâtea cașuri de cea mai despotică 
și arbitrară presiune în favorea săr
bărilor, de sigur că cu acâstă oca- 
siune presiunile vor fi îndoit de 
mari, și pas de pas cu ele vor cresce 
și amenințările și prigonirile Demo
tivate cu scop de-a terorisa și inti
mida lumea.

Par’ că vedem un nou șir de 
brutalități scose la ivelă sub firma 
apelării stâgului unguresc, și alte 
multe năsdrăvănii șoviniste, pe cari 
cu atâta patimă le produc micii ti
rani de prin comitate.

Va trece însă și acest povoiu 
de fală gdlă și de sumețiă îndîrjită 
și violentă ungurâscă, și noi vom 
rămâne tot aceiași și tot acolo unde 

suntem ac|l, cu deosebire numai, că 
după tote prevederile zelul „patrotic“ 
fișpănesc va contribui cu acesta oca- 
siune a mări numai amărăciunea 
destul de mare ce domnesce în po
por, cu tătă pompa și strălucirea ce 
se desfășură în Peșta.

Acesta au recunoscut’o înși-și 
estremii unguri, deci nu mai trebue 
s’o dovedim noi. Ceea-ce însă ne în- 
grijesce este nu atât mâhnirea, ce 
ni-o causăză purtarea adversarilor 
noștri naționali, cât mai mult mâh
nirea, ce ne vine dela cei slabi de 
ânger din mijlocul nostru.

Sperăm, că nu va fi mare nu
mărul acelora dintre Români, cari, 
in orbia și servilismul lor, se vor 
lăsa a fi tîrîți după carul de triumf 
al șovinismului dominant.

Demnitatea nostră națională pre
tinde afli mai mult ca ori și când 
dela toți Românii, ca să fiă solidari 
în atitudinea lor de-a nu lua parte 
la tămbalăul milenar, atitudine prin 
care trebue să documenteze, că în 
consciința lealității lor și a drep
tății causei lor, ei se simt — toc
mai în aceste flile dQ bucuria ale 
dușmanilor de morte ai românis
mului — adânc nemulțumiți de sta
rea, ce li-s’a creat în acest stat.

Gestiunea naționalităților în dietă-
Pe oum am amintit în primul nostru 

de ieri, dieta unguresoă desbate de câte.-va 
Zile proieotul de lege despre judecata Cu
riei în afaceri electorale. Desbaterile de 
până acum s’au oaracterisat mai ales priu 
dorința manifestată de diferiții oorifei ai 
partidelor, ca proiectului să nu i-se facă 
niol o piedecă, ci să fiă primit. Aoâsta do- 
vedesce, oă praxa de pănă acum la censu- 
rarea valabilității electorale, n’a corăspuns 
de loo cerințelor și că ea nu mai pote fi 
susținută.

In articolul nostru de ieri am arătat 
pe scurt genesa noului proieot de lege. 
Pentru acjl voim să revenim asupra ședin
ței dela 3 lume a camerei ungare. Printre 
vorbitori cel dintâiil a luat cuvântul fai
mosul

Păzmândy D. La începutul cuvântării 
sale el accentua necesitatea acestui proieot. 
Spunând apoi, că vede și afli, cum domnia 
de partid vre să-și rețină sieși superiorita
tea asupra alegerilor, er de altă parte se 
teme, ca nu cumva în parlament să între 
și astfel de elemente, cari altfel esercită 
în anumite privințe iubirea de patriă, — 
Pâztrândy se ocupă de cestiunea naționa
lităților.

Interesele de partid la alegeri — efise 
el — trebue date cu totul la o parte, căci 
cel mai mare interes este, ca individul, care 
întră aici, ca deputat, acela de fapt să vină 
din voința majorității oercului. Sunt pri- 
mejdibse de asemenea acele disposițiunl, 
oarl — s’o spunem sincer — tir.d la aceea, 
ca naționalitățile să nu pdtă veui aici îti 
o astfel de proporția numerică, în oare i-ar 
pute trimite aderenții lor. Nu, cestiunea 
naționalităților zace cu totul altundeva; 
nu vă 8păriați de ea și să nu vreți din 
causa ei a restringe prin legi libertatea 
generală. Pentru-ca cestiunea naționalități
lor să potă fi bine reBolvată, sunt de lipsă 
două lucruri. E necesar mai înainte de tote 
oa firele, cari le legă ou conaționali de 
rassă din alte țări, să le tăiam radical. E 
necesar, ca diplomația comună, prin pune
rea în cumpănă a intereselor și a greutății 
Ungariei, să pună capăt acelui sistem, care 
a esistat aici ani de-arendul; și e necesar, 
mai ales, oa legăturile micilor state vecine 
din Balcani cu naționalitățile de aici, să 
înceteze; apoi e de lipsă, ca noi se dove
dim Europei, oă aplicăm legile într’o formă 
față cu tiă-care naționalitate.

Și în privința aoâeta ou regret am 
luat la cunosoință vorbele, ce le-a Z1S aicjI 
d-1 Franoiso Kossuth. Țin o mare greșaiă 
în gura densului, oând cfiCf}) că esercitarea 
dreptului electoral să se iacă dependentă 
de ounoscerea limbei maghiare. Mă rog, 
dreptul electoral nu este un dar, ci este un 
drept omenesc, care nu pote fi făcut depen
dent nici de naționalitate, nici de confesiune, 
nici de altă categoria. N’are dreptate colegul 
meu Kossuth, oăcl am groși forte tare cre
zând, că orl-cine, care nu soie unguresce, 
ar fi dușman patriei și aceluia nu-i putem 
da drept electoral; când dice cineva, că 
numai Maghiarului trebue dat drept eleo- 

toral, de aiol urrnâză, că a da și altuja este 
primejdios.

Instrucția limbei maghiare a rămas 
în multe privințe forte îndărăt; în Ungaria 
oam numai de Zece ani încoce se propune 
în șoole limba maghiară (?). Cum putem 
pretinde dâr, ca aici, unde looueso masse 
naționaliste să se scie scrie și ceti unguresce, 
când sunt miliâne, cari nu sciu scrie și ceti 
nici în limba lor maternă (frumdsă mărturi
sire milenară! — Red.). Dâr nu vorbesc 
de teoria, ci de praxă. Ce greșâlă ar fi, 
dâcă ași țină de element periculos pe toți 
aoei loouitorl din Ungaria, oarl nu sciu 
sorie și ceti unguresce...

Sunt convins, că aZl îu Ungaria este 
numai o disparentă minoritate, oare negă 
caracterul național maghiar al statului. Eu 
voesc să măsur într’o formă fiă-cărei na
ționalități, căci numai atunol vom apăra 
acâstă posițiă față ou orl-ce inimic, dâcă 
Zicem, că aici fîă-care are drept egal, drep
turile politice le eseroităm într’o formă, 
dâr și datoriile sunt aceleași pentru fiă- 
care. A nu le da drepturi (naționalităților), 
d&r totuși a pretinde dela ele datorințe, uu 
se pote...

Ugron: Naționalitățile formeză cetă
țenii Ungariei. Eu recunosc în Ungaria oe- 
tățenl, cari vorbesc românesce, slovăcesce, 
nemțesce. Pe aceștia totdeuna i-am consi
derat ca Maghiari (!) Legea încă îi nu- 
mesoe Maghiari (!) Față cu ei nu voeso 
altă lege, decât față cu toți cetățenii pa
triei. Naționalitățile din Ungaria nu sunt 
dușmane Maghiarilor, și neg, că Maghiarii 
ar pute oonta numai la puterea, pe care ar 
da-o Maghiarii numai ei siguri.

Ugron laudă apoi pe Nemți, cari tot
deuna s’au alipit de Maghiari; numai Sașii 
s’au înstrăinat uneori de maghiarime. Și 
aZl sunt între Sași âmenl nesocotiți, cari 
nu văd, că se pierd în oceanul român (!).

Der cum stăm ou Românii ? La ei 
inteligența cresoută mai ia urmă nu este 
maghiară în sentimente, pentru-că vede, 
că pe când îu vecinătatea nâstră rassa 
română formeză un stat, care are tote atri
butele independenței, pe atunci Ungaria 
nu pote da națiunei maghiare aceeași in
dependență deplină. Nu vă mirați dâr, dâcă 
statul român independent plutesoe înaintea 
Valahilor noștri ca un ideal, mai ales oând

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cursa»
(Din memoriile unui polițist, de L. Maurice.)

(Fine.)

Acum mi-se păru, că aud ceva. Cu 
inima sbocotind așteptam pe cel ce o să 
sosâscă, sperând, oă va fi Wilkins. In fine, 
în adevăr, aud sunetul pașilor, dâr nu de 
asupra, ci dedesubt, din suterană.

— „Tu ești, Jim ?“ întrebă o voce pre
caută.

— „La dracul Cine altul pote fi?“ îi 
Z’se întrebatul.

— „Dâr ce ai ?“ replică vocea streină 
cu îngrijire.

— „O, mișelul de Haltfest ml-a dat 
cu călcâiele în ochi, încât o miie de draci 
vedui jucând înaintea mea“.

— „Cum se poteî“
Croky povesti cele întâmplate între 

mii de înjurături.

— „Și unde-i acuma feciorul ?“ în
trebă noul venit.

— „El trebue, că-i încă p’aci pe 
unde-va, căci, legat cum era, drac să fi 
fost și nu se putea duce.“

— „Atunci l’om afla îndată, că am 
eu o laternă la mine.u

Acum aprinseră laterna și numai de- 
oât o față ounoscută apăru din spelunoă 
înaintea mea. Era fața lui Fohrmann O’Neal, 
un individ tot atât de cinstit, ca și Jim 
Croky.

— „Etă-1 aci!uesolamă mișelul voios, 
când mă văcju. „Vrei să-i suoeso gâtul nu
mai decât, Jim?“

— „Nu! Pentru tbtă lumea nu, căci 
prin asta i-am pierde jumătate prețul. Mai 
bine să zacă el aci în ambit, să flămen- 
Zâscă și să însăteze păaă-1 va lua dracul. 
Acesta-i o răsbunare curată, și fiind-că oa- 
davrul lui nu se desfigurâză, îșl mănține 
prețul“.

— „Binediol“, răspunse celalalt; „sâ-l 
duc eu, ori îl duci tu î

— „Ia-1 tu, că eu nu văd încă, dâr 
griji să nu te lovâscă!“

Și mă luă mișelul oa pe un ghem, cu 
precauțiune, mă ridică pe brațele sale și 
merse în ambit urmând pe Croky, ce du
cea laterna. In ambit mă puse jos. Aucfi 
apoi ușa cătjend pe deschizătura gaurei, și 
după aceea o zurăitură lină, ca și când s’ar 
împinge o ușă. Ducătorul meu, din causa 
strimtorii locului, păși peste mine și în
trebă pe celalalt: „Să-l duc mai departe ?“

— „Nu-i lipsă“, răspunse el; „e dru
mul prea îngust. Aoi păte el zăoâ. Nimeni 
nu-1 va descoperi. Mâne apoi l’om căuta. 
Acum rămâi cu bine, Sir, petreoe-țl tim
pul cu pace !“

Cu un rîs satanic se depărtară mise- 
rabilii, lăsându-mă aci. Zarea luminei și 
sunetul pașilor lor dispăru încetul, er eu 
rămăsei singur singurel în periculosa si- 
tuațiuue.

Mult timp stătui amuțit și înlemnit, 
până îmi recăpătai presența de spirit și în 
fine prinseiQ a spera. Wilkins trebue în 
scurt timp să fiă aci, gândiam eu, dâr ore 

pe ce cale ar pută el afla unde sunt ?... 
începui a mișca capul în drepta și-’n 
stânga pe jos și a-mi mișca fălcile și buzele 
spre a depărta bazmaua dela gură, der era 
prea tare înodată. Mă târîi ca șerpii îndă
răt, pănă la păretele de lemn, oe daspărția 
pivnița de ambit. Mă încercai apoi să-mi 
iau o posițiă, ca și când șeZl, ce înoă 
îmi succese cu greu. Acum prinseră a 
mi-se mai liniști durerile, ce mi-le causase 
zăcerea tăvălit la pământ. Dâr starea mea 
totuși era grozavă. Iai ambit aveam un aer 
înădușit, așa că numai ou greu puteam 
respira.

Lung timp stătui așa ascultând cu 
atențiune, pănă oe odată mi-se păru, că sub 
mine s’ar auZi un sgotnot.

„Ajutor! .ajutor!“, mă încercai se 
strig din răsputeri, deși gura îmi era legată 
cu basmaua. Der niol un ajutor, nici un 
răspuns, mol un sunet, lini perdui și ul
tima speranță. Mă dureau templele, înce
pură a-ml vîjăi prost urechile și-mi pierdui 
consciința...............................................  
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legislativa Ungariei 'nu le măsură drepturile 
cu aceeași măsură, ca celorlalți cetățeni, ci 
d. e. susține în Ardeal un cens electoral ne- 
corect și cercuri electorale necorect împăr
țite......

E absolut greșit oonceptul, care vrâ 
să resolve problemele vieții de stat numai 
din punot de vedere al limbei. Limba nu 
formâză element oonstitutiv de stat. înșiși 
Francesii sunt împărțițl în trei state, Ger
manii asemenea etc. E deci din parte-ne o 
procedură greșită de-a sili pe omeni să vor- 
băscă ungur esce] noi nu trebue să-i facem 
atențl, deoât la aoeea, că suntem chiămațl 
a culuva interese egale, ne amenință peri- 
cule egale, progresul nostru e progresul 
lor, peirea nâstră, peirea lor. Așa dâră noi 
trebue să îmbrățișăm cu iubire pe naționa
litățile nemaghiare ale acestei patrii, ca 
ele să nu vadă aici numai păment în oare 
muncesc și soifer, oi păment unde pot eser- 
oita și drepturi.

Vorbesoe apoi ou multă convingere 
pentru introducerea votului universal.

Fr. Kossuth nu se geneză a mărtu
risi, oă e Maghiar estrem. Primesce votul 
universal cu condiția, oa alegător să potă 
fi numai acela, care soie scrie și ceti, fiind
că statistica arată, că dintre naționalități 
numai o disparentă minoritate au ounos- 
cința cetirei și a sorierei. I-ar fi mai plă
cut însă, ca acest drept să fiă oondiționat 
de cundsoerea limbei maghiare în oetire și 
soriere.

*
Amintim aici, că foile ungurescl re- 

tao un moment forte important din desba- 
terea acesta a dietei. Deputatul Horvâth 
Adam a c|is, că uu-i trebue reforma, fiind
că atacă independența partidei sale. El 
apără apoi votul universal, dicend între 
altele, că Ungurii asupresc naționalitățile și 
știrbesc drepturile lor.

O mare mișcare se produse în ca
meră. Deputatul N. Șerban aplaudă fur
tunos. Deputății au părăsit demonstrativ 
sala.

CRONICA POLITICA.
— 24 Maiă.

piarul „Bud. Hirlap* publicând în nu
mărul său de ieri un articol privitor la 
starea Românilor bucovineni, cfice între 
altele următorele : „A produs mare nemul- 
țămire între Românii bucovineni faptul, 
că n’a fost numit ca metropolit gr. or. un 
preot român, ci „rutânul* Ciupercovici. Se 
susține, că noul metropolit va rutenisa cu 
desăvârșire biserioa gr. or. din Buoovina. 
Cu ocasiunea întronisărei lui Ciuperooviol, 
câțl-va dintre ascultătorii dela universita
tea din Cernăuți au demonstrat contra lui, 
și pentru acăsta au fost eliminați dela uni
versitate*.

*
Biroul central din Budapesta al par

tidului poporal se îndreptă cătră toți ade
renții partidei ou provocarea, oă aceștia 

să se adreseze direot la ministrul de in
terne în cașurile oând vor fi jigniți în 
dreptul lor electorul. Biroul a primit 
adecă soiri din diferite ținuturi, că pe vo- 
tanțil partidei poporale acum nu numai 
îi decinâză, ci îi centimeză, lăsând de pildă 
afară dintre 138 votanțl pe 105, și adecă 
așa oă dela 7 său 8 fi. ridică oensul elec
toral la 25 fi.

In 2 o. săra ținu lordul Dufferin o 
vorbire la banchetul camerei oomeroiale 
englese din Paris. Intre altele atingând 
vorbitorul și cestiuni politice (Ji36 următd- 
rele: Intrăgă Europa este de present o 
tabără de mai multe milione bărbați ar
mați ; porturile sunt împlute ou panțerate. 
Mania de-a estinde oât mai mult puterea 
armată s’a încuibat în tâte statele. Roto
golul pământului este un coglomerat de 
nervi, și cel mai mic incident este în stare 
să dea nasoere la un resbel general. In 
fine Dufferin îșl esprimâ dorința, ca bu
nele raporturi dintre Anglia și Franoia să 
dureze și mai departe.

*
După cum i-se anunță din Constan- 

tinopol lui „Pol. Corr.u, vapârele de res
bel, pe cari puterile le trimiseră la Creta, 
au esclusiv misiunea, de-a apăra pe supu
șii respectivelor state. La cas, dâcă în por
turile oretense s’ar întâmpla însă inoidente 
mai seriăse, atunci comandanții vapâre- 
lor, conform instrucțiunilor primite, vor 
lua în înțelegere oomună măsurile, cari 
li-se vor părâ neoesare.

Eseoutarea sentinței Sinodului.
In urma sentinței Sf. Sinod dela 20 

Maia v. 1896, Regele a semnat decretul, 
prin oare locotenența metropolitană este 
însăroinată a continua ou girarea afaoerilor 
eparohiei Metropoliei Ungro-Vlaohiei, pănă 
la îndeplinirea vaoanței, prin alegerea unui 
titular, conform legii din 1872.

Acest deoret publicat în „Monitorul 
Oficial*, este urmat de un lung raport al 
ministrului oultelor cătră consiliul de mi
niștri despre cele petreoute în Sinod. Acest 
raport se încheie astfel:

După cum vedeți, d-lor miniștri, Sân
tul Sinod, cere ca sentința dată de densul 
asupra I. P. S. S. Metropolit-Primat Ghe- 
nadie Petrescu să fiă eseoutată.

Eseoutarea deoisiunilor Sf. Sinod, în 
materie judiciară, este regulamentată prin 
art. 15 din legea asupra oonstituirii Sf. 
Sinod, carecjice: „Regulamentele Sf. Sinod 
vor fi supuse, prin ministrul oultelor, sano- 
țiunei DomnescI spre a fi esecutorii; ăr 
decisiuwile în materii judiciare religiose se vor 
esecuta d’adreptul de cătră Sf. Sinod.*

Aceste sentințe se vor executa pa cât 
timp pedepsele cuprinse într’ensele vor fi 
disciplinare și de un ordin curat religios.

Din cele espuse mai sus resultând :
Că Sf. Sinod a fost legal oonstiuit 

pentru a judeoa biserioesoe pe I. P. S. S. 
Metropolitul-Primat Ghenadie Petrescu;

Că hotărîrea sa a fost dată în con

formitate ou prescrierile legei oonstituirei 
Sf. Sinod ;

Că pedâpsa ouprinsă în aoea hotărîre 
este disciplinară și de un ordin curat re
ligios ;

Vă rog să bine-voițl a subsemna ală
turatul jurnal, prin care se regulâză con
cursul oe puterea civilă trebue să dea Sf. 
Sinod pentru eseoutarea hotărîrei dată de 
el la 20 Maiă una miie opt sute nouă-deol 
și șâse.

Ministru oultelor și instrunoțiunei pu
blice, P. Poni.

»

Pe temeiul acestui referat, consiliul 
de miniștri a semnat un jurnal, oare se 
sfîrșesce astfel:

Consiliul hotăresce:
D-nii miniștri de justiție, interne și 

culte vor da fiă-care, în ceea-ce ’i pri- 
vesce, ooncursul lor delegaților S-tului Si
nod pentru eseoutarea hotărîrei sale din 20 
Maiil 1896, și indephnirei misiunei, cu oare 
sunt însărcinați.

D. Sturdza, Eug. Stăiescu, A. Stolojan, 
P. Poni, General de divisie C. Budișteanu, 
G. Cantacuzino, G. D. Pallade, (J. 1. Stoi- 
cescu.

Partea neoficială a „Monitorului* cu
prinde apoi textul întreg al considerantelor 
pe care s’a întemeiat hotărîrea Sinodului.

*
Miercuri .înainte de a fi dus Metro- 

politul judeoat din palatul metropolitan la 
mănăstire, i-s’a oetit următorul act, ce i-s’a 
adresat din partea loootenenței metropo
litane :

Prin acâsta ți-se faoe cunoscut spre 
a ouvioșiei tale sciință și regulă, că Sf. 
Sinod în ședința sa dela 22 ale ourentei, a 
delegat pe PP. SS. EpiscopI Silivestru al 
Hușilor și Gherasim al Argeșului, spre a-țl 
înmâna hotărîrea, prin oare esol caterisit 
dm treapta arhieriei și oăcjut din demnita
tea de Metropolit al Uugro-Vlahiei și Pri
mat al României.

Conform der acestei hotărirl, ți-se 
pune în vedere a te supune ei și a te duce 
la metania ouvioșiei tale în mănăstirea 
CăldârușanI, unde ești dator întru tăte a fi 
supus disciplinei monachale.

Primiți cuviose părinte, arhieresol 
bine-cuventarl.

Locotenența metropolitană: Iosif Me- 
trop. Moldovei, Partenie al Dunărei de jos, 
Gherasim, Director, Eoon. C. Enescu.

Declararea-protest a Metropolitului- 
Primat.

Am arătat, că în (țiua, când s’a 
înfățișat înaintea Sinodului, ca se 
fiă judecat, Metropolitul Ghenadie, 
a depus la Sinod o declarare în 
scris, prin care atacă competința, 
actele și decisiunea Sf. Sinod. Es- 
tragem din acest act adresat Metro- 
politului Moldovei, următorele:

1. P. S. Mitropolit al Moldovei și 
Sucevei.

Noi Ghenadie Petrescu, Mitropolit al 
I Ungro - Vlahiei, Primat al României și 
Președinte al Sfântului Sinod al Sfintei 
Biseriol autocefala ortodoxe de Răsărit, — 
după invitarea Vostră iubiți frați întru 

Christos — presentându-ne sstă-tjl în acest 
local unde avem însemnată ondrea de a 
președe ședințele Sfântului Sinod al Sfintei 
Biserici autocefale ortodoxe de Răsărit, și 
găsindu-vă coustitnițl de fapt sub preși- 
dentia înalt Prea Sfinției sale Mitropoli
tului Moldovei și Sucevei, ridicând ochii 
cătră cel de Sus, cu cea mai profundă 
durere, Ne credem datori a vă declara că 
atacăm în nulitate ca făcute cu exces de 
putere și fără de competință actele și de
cisiunea așa întitulatului Sfânt Sinod ce 
ni s’a comunicat în <jiua de 17 Maiâ cu
rent (adeoă darea în judecată, suspendarea 
numirea unei locotenențe Metropolitane)

Etă cuvintele pe cari se întemeiază 
protestul Metropolitului:

Sinodul n’a fost constituit conform 
preseripțiunilor canonice și ■ a legilor si
nodale din 1872, după care Sinodul se 
oompune, din ambii MetropolițI, din 6 
episcopl eparohioțl și din toți archiereii 
titulari aflațl în România. In tot cașul, 
tjioe art. 9, Sinodul trebue să fiă compus 
din cel puțin 12 membri.

Iu fliua de 17 Maiti, în care s'a făcut 
darea în judecată și suspendarea, au fost 
de față în Sinod 12 arohierei. Dinți e aceș
tia însă trei au iscălit și cetit în Sinod 
actul de acusare contra lui (adecă a Me- 
tropolitului-Primat). Din acel moment, a- 
ceșfa nu mai puteau figura între oei 12 
archierei judecători ai sâi cu dreptul ne 
mai auc|it și ne mai pomenit de a-1 acusa 
și în același timp de a vota și osînda lui. 
Er canonele prescriu formal „oa pîrîșii să 
nu-i fiă vrăjmași viderațl, nici aoieașl să 
fiă și pîrîșl și judecători*.

Ne calculând în numărul oelor 12 
archierei-judecătorl ai Noștri pe cei trei 
acusatorl, precum și pe teofilia sa Epi
scopul Rîrnnioului și Noului-Severiu, dat 
în judecata Sf. Sinod, care, ca prihănit, 
după Canoane, nu putea figura între ju
decătorii Noștri, ou numărul de 8 archie- 
rei-judeuătorl du putea fuucțioua Sfântul 
Sinod și nici era legal și canonic con
stituit.

Mai departe cfi°e Metropolitul în a- 
părare, ;,oă Metropolitul Moldovei cu cei
lalți 8 episcopl și archierei a lăsat a-se 
ceti aotul de acusare fără oa mai îutâiil 
să-i îndatorâsoă pe acusatorii săi a da în 
scris declararea conform canonului 6 din 
al doilea Sinod ecumenic, care formal 
poruncesce: „Cel ce pîresce să nu îucepă 
pîrile, de nu va da mai întâiti în scris 
făgăduința, oă va primi întocmai osânda, 
ce o ar fi primit episcopnl, fiind pînt cu 
dreptul și cu adevărul, de se va dovedi, 
că cu nedreptate și cu clevetirie s’a 
pîrît*.....

Protestul se termină ast-fel:
Fără să mă opreso acjl la întocmirea 

acestui act de aousare, act de acusare oare 
nici măcar nu mi-s’a comuuicat, și pe care 
în (j’ua judecăței îmi reserv dreptul de a-i 
da adevărata denumire din oausa urei, mâ
niei, neadevărurilor și calomniei ce el cu-

— „Mulțămesc lui Dumnedeu !... Piep
tul i-se ridică, trăesoe!“ Aoeste fură pri
mele vorbe, ce le aucjii când îmi revenii 
în simțiri.

Eu desohisei ochii și vădui fața cin
stită a oolegului meu Wflkins plecată peste 
mine.

— „Unde sunt?* murmurai eu.
— „De-ocamdată tot în spelunca lui 

Croky*.
Apoi începură a-ml veni în minte oele 

petrecute. Mă așeefai bine pe patul, ce era 
în fundul cavernei și pe care mă pusese 
colegul meu. Curmăturile funiei la mâni și 
la pioiore, unde fusesem legat, mă dureau 
și acum tare; de-altmintreleB, mulțămită 
construcției mele de fier, prinseiă a mă 
afla mai bine.

— „Așa, frate, înghite odată din 
aoest rachiul* dise Wilkins, care mă pri- 
veghia ou alțl doi soți. „Acesta-țl va pune 
sângele în mișcare!“ El îmi întinse plosca 
și trăseiă una voinicesce din ea.

— „Să-mi spuneți acum, d'30^ eu, 
cui am de-a mulțămi reînvierea mea?*

— „Aceluia*, efi30 Wilkins arătând 
la o parte. Privii într’acolo și spre marea 
mea surprindere văcjui pe Bold, credincio
sul meu câne, ce sta și mă privia mișcând 
din codă.

— „Vino ’noâoe, Bold* grăii eu, și 
animalul dintr’o săritură fu lângă patul 
meu, mă aplecai spre el, cu lacrimile în 
ochi, și sărutându-1 de multe-orl, ca pe un 
frate iubit, îl strînseifi la pieptul meu.

— „Gând mă reîntorsei erai dispărut," 
<jise Wilkins. „Numai decât pricepui, că 
nu de flori de măr lipsescl dela post. Deoă 
cine-va te-a dus de aci, îmi gândiam în 
mine, atunol numai Bold, cu nasul lui oel 
fin, ar pute să-mi arate unde, încătrău să 
te caut. Grăbii deci la loouința nostră, de 
unde luaiQ cânele, er dela stațiune luaitî 
încă câțl-va cameracjl și repede grăbirăm 
înoâce. La gaura cavernei prinsa cânele a 
scurma și-și făou loc să între înlăîntru, 
vedi bine, ajutat de noi. Cum ajunse înăun
tru prinse a scurma la păretele cel de 
scânduri.

„îndată mi-ara gândit, că tu vei fi acolo. 

Am împins din răsputeri și în adevăr pâ
râtele s’a mișoat din loc și îndată aflarăm 
ce căutarăm*.

Eu strînseiă mâna colegilor plin de 
mulțămită și le istorisii, cum ajunsei acolo,

Curiositatea făcu pe colegii mei să 
se hotărasoă a cerceta mai de-aprope acest 
coridor.

Eu declarai, că voi merge cu dânșii, 
și mă simțiam destul de întărit pentru a 
face acesta. Din causa strîmtârei corido
rului, ne hotărîrăm a merge numai doi inși, 
eu cu Wilkins, er ceilalți doi rămaseră aoi, 
spre a păcji intrarea. Pe Bold voii a-1 duce 
ou mine de sfâră; el scia âmbla bine în 
astfel de ooridore și soia, că nu-i de scos 
nici un sunet din gură, decât la cas de 
lipsă și și atunci numai forte încet.

Find-că Jim Croky îmi luase pistolale, 
eu împrumutai unul dela colegi pentru 
aoâstă espedițiă, apoi ne aprioserăm la- 
terna și plecarăm pe drumul cel aventurios.

Coridorul mergea mai întâiti în jos, 
der era destul de larg și înalt, ca să pu
tem străbate fără mare greutate. Apoi 

ducea drumul ârășl în sus. Atunci împăr
tășii lui Wilkins părerea, oă nu putem fi 
depaite de țînta nostră. Și în adevăr, după 
oâțl-va pași erășl eram lângă un părete de 
soândurl. Eu îmi pusei urechia cu precau- 
țiune la părete. Nimic nu se aucjia, decât 
doră bătăile inimei nostre, niol Bold nu 
se mișca.

Repede mă hotărîi a înoeroa, dâoă nu 
oumva se deschide și păretele aoesta, ca 
celălalt dela casa lui Croky, și, în adevăr, 
scândurile se ridicară îndată fără sunet. 
Toomai oa la casa lui Croky era și aiul un 
loc gol ca o pivniță.

Bold făcu un semn lin. Pricepurăm 
îndată, oă sunt omeni în apropiere. In aoel 
moment și aucjirăm vorbindu-se despre 
mine și cunoscut vocea lui O’Neal:

— „Te dor și acum orbitele oohilor ?“
— „Teribil!* aucjii vocea lui Jim 

Croky. „Numai de nu ași rămâne orb*.
— „Acestea sunt urmările nepreoau- 

țiunei nostre*, observa O’Neal. „Dd oe ați 
astruoat oadavrul în pustă?*

•— „Drace, puteam noi ore mirosi, oă 
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prinde, sosind astădl aci, în mijlooul vos
tru, care pănă erî erați frații mei întru 
Christos, Noi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, 
Primat al României, Președinte al Sfân
tului Sinod, calomniat și mânjit fără de 
nioî o cruțare și fără de nici o îndurare, 
arătat la priveliscea omenirei întregi ca 
oălcător de legi și de canâne, introduoă- 
tor de inovații în servioiul leturgiei, ou 
deprinderi urioiose în vieța nbstă Duhov- 
nioâsoă, și ce este mai îngrozitor și mai 
înfiorător! Infrîngător de dogme, am de
venit și cel mai de rend făcător de rele, 
căciend sub lovirea art. 147 și 333 Codul 
penal.

Etă, însă că datul în judecată Mitro
politul Primat, suspendatul din trepta ar- 
■ohieriei și din administrațiunea Mitropoli
tană, criminalul Președinte al Sfântului 
Sinod, chemat de voi toți, oare vă Zloețî 
coustituițl în Sântul Sinod peste care pla- 
nâză Sântul Duh... Etăl astăc}! pe acest 
mare fruntaș și mare Dregătorii! Bisericeso 
umilit și smerit moralicesoe în genunchi și 
cu lacrăml în ochi vă rogă pe voi mari 
și Inalțl dregători și slujbași biserioescl 
înalt Mitropolit al Moldovei și Suce
vei, Inalțl Ep’scopI EparhioțI și smeriți 
rugători către Dumnedeu, archierei, ca să 
vă îndurați a-i da judecători, cari să-l ju
dece fără părtinire, fără ură, înaintea că
rora să nu pot striga împreună cu marele 
Dascăl al Creștinătăței stâlpul și întărirea 
Biserioei, sfântul și Marele loan Gură-de- 
Aur: Unde se vin și cătră cine se merg ?... 
Cătră pîrîșii mei său căiră judecători?.. Eu gata 
suni a sta și înaintea Soborului a iotă lumea, 
insă așa ca să stea și pîrîșii mei la judecată, 
altul fiind cel ce ne-ar judeca pe noi.... Er 
aslăfii, astăcfi, 20 Maiă anul mântuirei 1896 
si pîrîșii și judecătorii mei aceiași sunt, și 
nu ca se se judece cu mine, ci vocsc ca să 
mă judece pe mine; deci, nu voiu sta la o ju
decată ca acesta!

Cetățean supus Constituțiunei și legi
lor țărei, credincios servitor tronului Majes- 
tăței Sale Regelui Carol I, monach supus 
canonelor și autorităților biserioescl, legal 
constituite și legal funoționând, deeă prin 
lucrările și decisiunile salo membrii din 
«intui Sinod s’au pus în posițiunea, ca 
nici după principiile dreptului firesc, nici 
după legile positive, nici după canone, să 
nu mai potă fi judecătorii mei firescl și 
canonici, nefiind chiar în numărul de 12, 
număr strict necesar spre a judeca un E- 
pisocp, convoce-se Corpurile Legiuitbre, 
faoă-se o lege care să-mi dea judecători 
cătră cari să mă pot desvinovăți, și facă 
.ast-fel să înceteze soandalul în Biserica 
nostră spre întărirea credinței Românilor 
în religiunea ortodoxă a răsăritului care este 
xeligiunea dominantă a Statului român.

In calitatea mea de Metropolit al Un
gro-Vlahiei fiind de drept membru al Se
natului, calitatea acesta de mandatar al 
țărei nu mi-se pote răpi prin o judecată 
arbitrară de o autoritate, care este ilegal 
constituită și ilegal fuucționâză. .

neghiobul de păourar îșl va pasca chiar 
pe acolo turma? Mai bine cji, de ce tu în 
.acea nopte ai fost așa de beat, încât n’ai 
.putut duce cadavrul peste rin? Din astă 
causă, vecjl bine, trebuirăm să astruoăm ca
davrul in pustii pănă a doua nâpte".

— „L’ațI fi putut pune în ambii".
— „â.colo și așa aerul e destul de 

rău!"
— „E adevărat. Eu cred, că chiar și 

amioului aflător acuma acolo, mai curând 
îi va ciuntă firul vieții aerul puturos al co
ridorului, deoât fornea și setea“.

— „Mâne diminâță îl vom cerceta. 
Acum să mergem la culcuș."

Apoi se făou tăcere și eu făcui semn 
lui Wilinks, să ne întâroem. Sciam deja 
destul. Cu mare grijă răsturnarăm păretele 
de scânduri la locul lui și îndată eram 
lângă ortacii noștri. Aci ținurăm ou toții 
sfat. Planul îndată ni-a fost gata. Aveam 
să ducem încă câțl-va soți într’ajutor, apoi 
să împresurăm casa lui Fdhrmann O’Neal, 
spre a-1 sili să ese și să punem astfel mâna 
pe ei. Ceilalți dintre noi aveam grijă, ca

Cât pentru delicte de drept oomun, 
cari se pun ou atâta ușurință și crudime 
în sarcina mea, în interesul prestigiului și 
respectului Biserioei nostre, de datoria Gu
vernului este, ca fără de nici cea mai mioă 
întârziere, oonform art. 16 din legea Sino
dală, să mă trimeță înaintea înaltei Curți 
de casație și de justiție.

Atacând în nulitate tote aotele ce a-țl 
făout și rostit în oontra ndstră, ca făcute 
fără oompetință și ou exces de putere, vă 
contestăm și legalitatea oonstituirei vostre 
de astăzi în Sfântul Sinod al Sfintei Bise
rici autocefale ortodoxe de răsărit cu îndoita 
chemare și de a mă acuza și de a mă ju
deca, fără ca în ura și prigonirea neome- 
nâsoă, ce mi-se face, să mi-se fi oomunioat 
cel puțin actul de acusare.

Răpindu-mi-se ast-fel pănă și sacrul 
drept de apărare formal consfințit prin oa- 
none și prin canonul 27 al Sinodului din 
Cartagena, oare, după împrejurări, aobrdă 
pîrîtului pănă și terminul de două luni spre 
a’șl putea aduna dovezile, vă contest cali
tatea de fireștii, legalii și canonicii mei ju
decători !

Români achitați. Din Lugoș i-se de- 
peșeză lui „P. Ll.“, că tribunalul din Ca
ransebeș a achitat, în lipsă de dovedi, pe 
clericii români Ioan Popovici, Gavriil Să- 
cășan și George Treta, cari fuseseră învi- 
nuițl ou vătămarea steagului maghiar.

Se tem și de umbră și de sore. In 
8 c. va țină partidul oroat din drăpta o 
mare adunare în Agram. Autoritățile croa- 
to-maghiare temându-se de nouă demon- 
strațiuni din partea studenților, au ordonat 
ca să părăsâscă imediat Agramul toți acei 
studențl universitari, cari în Octomvre a. tr. 
au fost osândiți pentru cunoscuta afacere 
a steagului maghiar.

— o —
Sașii din Petriș, oarl au petrecut o 

săptămână întregă în Budapesta și a că
ror musică a dat mai mulie oonoerte în 
esposiția milenară, s’au întors în 2 c. 
acasă. „Sieb. d. Tgbl." primesoe din Bis
triță o corespondență, în care despre acăstă 
escursiune milenară a Sașilor petrișenl se 
c|ic între altele următorele: „Sașii noștri 
din Petriș și-au ajuns scopul. Ei nici de- 
oum n’au voit să facă vr’o mărturisire po
litică, seu să aducă omagiile lor în tonuri 
șovinismului, oare le strînge pe naționali
tăți la inimă, de le iese sufletul; ci din 
potrivă, au voit să dovedescă, că satele 
săsesc! au o cultură, limbă și un port spe
cial, și pretind, ca aceste să fiă inviolabile. 
Probabil, că și cei mai înoăpăținat Maghia- 
roman a căpătat respeot d’inaintea „pute- 
rei vitale" a poporului săsesc și și-a ZiS 
în tăcere, că și astăzi este pentru ea chiar 
atâta loc în Ungaria, cu ți pe timpul înflo- 
rirei acestei țări, și că servesce spre mai 

de cumva criminalii ar căuta să fugă prin 
coridorul secret, să-i prindă în casa lui 
Croky.

Așa și făcurăm. Când Fohrman, la re- 
pețitele nostre provocări, desohise ușa, 
pe partea cealaltă, ei surprinBeră omenii 
noștri, cari ridioară păretele seoret și stră
bătură la ei. Tâlharii erau prinși. Intre ei 
se afla și Jim Croky, ai căruia ochi erau 
roșii, pleopele umflate și avea dureri te
ribile.

Prisonierii fură duși la închisore și 
alăturați lângă cei doi Croky. După le
gile de atunci era numai o pedâpsă pentru 
astfel de fapte: furoile; de acăstă pedăpsă 
se împărtășiră și criminalii aoeștia peste 
scurtă vreme.

Eu sunt aourn om bătrân și au tre
cut mulțl ani de atunci, der acâstă aven
tură teribilă îmi este prospătă în memonă 
și prospătă îmi va rămâne ca cea mai te
ribilă aventură din vieța mea de func
ționar.

— i. — 

mare ondre patriei, decât frasele bombas
tice îndătinate". Tbte sunt bune și fru- 
mose, dâr Sașii petrișenl n’au aflat alt loc 
și altă ooasiune de a-șl espune și manifesta 
„puterea lor de vieță", decât chiar numai 
la esposiția milenară din Budapesta?

—o—
Arcliiducele Iosif cătră un (Jiarist. 

piaristul maghiar Thewrewk lstvân, care 
nu de mult a luat asupră-șl redacta
rea Ziarului „Dunântuli Hirlap", a rugat 
printr’o sorisore pe archiduoele Iosif, ca 
să scrie un articul pentru fbia sa. Archi- 
dncele a răspuns printr’o sorisdre în oare 
Zice: „Regret, că nu pot satisfaoe dorin
ței esprimate în scrisdrea d-tale, de-dre-ce 
regulamentul nostru de serviciu interZioe 
unui honved din serviciul activ de-a 
scrie în foi, oarl se ooupă ou cestiunl so- 
oiale și politioe. Acâstă măsură însă e forte 
folositore, dedre-ce ar fi periculos pentru 
stat, ddcă ostașii, ou puterea lor armată, 
s’ar amesteca în politică".

— o—
Români la mileniu? piarele ma

ghiare din Budapesta aduc soirea, că pe 
Ziua de 11 o. se aștdptă acolo 592 de Ro
mâni din comitatul Caraș-Severin, cari 
vor visita esposiția milenară, și oă direc
țiunea esposiției face mari pregătiri pen
tru primirea „ospeților români". Nu soim, 
întru cât să dăm credământ acestei soiri. 
Ore să stea ea în legătură cu petreoerea 
deputatului Szerb Gyuri între alegătorii 
săi din corn. Caraș-Severin, înaintea cărora 
el îșl ținu mai ZA8!® trecute darea de 
seină ?

—o —
Un metropolit contra imoralității 

milenare. Ministrul oomun de finanțe, Kâl- 
lay, a provocat pe toți preoții și proto
popii bosniaol, oa din fiă-oare oomună să 
trimită câte 3—5 dintre oele mai frumose 
fete la esposiția milenară din Budapesta. 
Metropoiitul Dr. Stadler a protestat însă 
contra aoestei provooărl și a interZis preo
ților săi de-a împlini dorința lui Kăilay. 
S'au străcurat adecă prin public soiri des
pre fapte forte imorale și scârbose, oe se 
petrec în unele despărțăminte ale esposi
ției milenare, și mai ales în așa numitul 
Os-Budavăr, unde se espun vederei publice 
haremuri turcesol, dansuri nerușinate și 
alte lucruri, cari vatămă simțământul mo
ral. Este în adevăr, forte regretabil, când un 
ministru voiesce să mâne ca pe vite fetele 
cele mai frumose și nevinovate dintr’un ți
nut în acea cioaoă a desfrâului și a de- 
pravațiuuei. Frumose și nobile fructe pro
duce mileniul!

— o —
fflortea unui esplorator african. Alal- 

tăerl a murit în Bonn celebrul esplorator 
afrioan Dr. Gerhard Rohlfs, în etate de 64 
ani. Cu densul s’a stins unul dintre cei 
mai renumițl esploratorl de prin terito
riile necunoscute ale Africei, și unul din
tre cei mai esceleuțl cunoscători ai limbe- 
lor nordafricane.

—o —
Concert militar. Atragem încă odată 

atențiunea publicului asupra concertului de 
mâne al musicei militare dela regim. 50 
din loc. Venitul întreg al concertului este 
destinat pentru mormintele soldaților că- 
Zuțl în luptele dela 1866 din Boemia.

— o—
In atențiunea proprietarilor de pă

mânt. Gunoiul ce se va aduna în anul curent 
în noul abator al orașului Brașov se va 
vinde pe cale de oferte și licitațiune orală. 
Licitațiunea se va ține Vineri, in 19 c. la 
11 ore a. m. în oficiul economic orășe
nesc, unde sunt espuse și condițiunile 
mai detailate. Tot la aoelașl oficiu sunt de 
a-se adresa până cel mult la 10 ore a. m. 
aje Zilei de 19 c. ofertele stampilate și 
provăZute cu un vadiu de 10 fl., oarl 
oferte se vor deschide după ținerea lioita-

SCIR1 ULTIME.
Bucurescî. 4 Iunie, Asbră la 7 

Ore procurorul general, prefectul 
poliției, apoi episcopii de Huși și 
de Argeș, și secretarul general al 
ministeriului cultelor s’au dus la Me
tropolis. După-ce s’a cetit Metropo- 

litului sentința și tote actele, Me- 
tropolitul Grhenadie a declarat, că 
nu plâcă de voia bună din Metro- 
polie, căci nu recunosce legalitatea 
osîndei, și cj.ise, că se va supune 
numai unui decret regal de desti
tuire. In fine Metropoiitul a fost 
somat, se se gătescă imediat de 
plecare, și cu cea mai mare grabă 
Grhenadie a fost dus cu o birjă pă
zită de sergenți și de gendarml, la 
mănăstire. Pe lângă cimitirul Șer- 
ban-Vodă aștepta o trăsură cu patru 
cai. Prefectul poliției invită pe 
„monachul Ghenadie" se se urce în 
acestă trăsură, predându-1 prefec
tului județului Ilfov, ca se-1 trans- 
pbrte mai departe.

Bucuresci, 4 Iunie. Astăzi s’a 
înaintat regelui petiția d6 nanelor în 
favdrea Metropolitului, de cătră dem
nele Lascar Catargiu, V. Cantacu- 
zino și general Mânu.

Grupul-Fleva a conchiămat o 
nouă întrunire pe cjiua de Vineri.

Partidul conservator va ținb Du
minecă o mare întrunire publică tot 
în acestă afacere.

DIVERSE.
Un ministru rusesc Dintre membri 

actualului cabinet ruseso, se pbte Zlo®> că 
oel mai harnic și brav este prințul Chil- 
kow, ministru de comunicațiune. In tine
rețe a fost oficer, der părăsind cariera 
militară s’a dedioat cu totul serviciului la 
căile ferate. El îndată a văZut, că cestiu- 
nea oomunicațiunei în patria sa nu face 
nici un progres deosebit, și de aoeea a 
pleoat la Anglia și mai apoi la America, 
unde s’a pus și a învățat dela început tot 
serviciul căilor ferate : a fost lucrător ;de 
Zi, mașinist, conducător de tren, și tote 
aoeste servicii le făcu pentru plată. Ani 
de-a rândul a funcționat ca conducător de 
mașină. Apoi s’a reîntors în Rusia, unde 
în scurt timp a ajuns să fiă ministru de 
comunicațiune. La oouparea noului său 
post cel d'întâiu lucru i-a fost, că a făcut 
o călătorie de inspecția pe tote liniile fe
rate rusescl. La o stațiune din Sudul Ru
siei el chiămâ cu acâătă ooasiune ia sine 
pe mașinist și îl Zise: — „ȘeZ1 în cupeul 
de serviciti, căci void conduce eu trenul". 
Mașinistul, consciu de responsabilitatea ce 
o are, se înspăimântă fârte tare, și gângăvi 
cu groză: „Dâr, escelență, gândesoe-te 
că..." — „înțeleg, înțeleg", Zise ministrul 
rîZeud, „d-ta creZl, că cine-va pdte fi bun 
ministru, fără de-a fi și bun mașinist. Ei 
bine, să ne urcăm amândoi în mașină și 
d-ta îmi poți controla activitatea. Dâr 
aștâptă un moment." După cuvintele aces
tea, principele dispăru, îmbrăca hainele 
cele mai simple de servicii! și se urcă 
împreună ou mașinistul, în locomotivă. Mai 
mult ca 100 oe chilometri oonduse mi
nistrul locomotiva și ceru apoi dela ma
șinist un atestat, că și-a împlinit bine 
munca. Este meritul lui Chilkow, că liniile 
ferate rusescl stau în renume forte bun, 
administrațiunea căilor ferate este esem- 
plară și toți funcționarii dela căile ferate 
din Rusia îșl împlinesc serviciul cu cea 
mai mare acurateța și consciențiositate.

LateraîuB’ă.
In tipografia Seminarului gr. cat. din 

Blașiu a apărut: „Manual de stilistică 
pentru clasa IV și V gimnasială, prepa
randii, școla reală, șodla superibră de fete 
ș. a. precum și pentru privați, de Ioan F. 
Negruțiu, profesor. Edițiunea 11, revăZută 
și îndreptată după planul ministerial". — 
Form, mare 8° de 272 pag. Prețul 1 fl. 
30 cr. — Buna primire, de care s’a bucu
rat edițiunea primă, este in sine o dovada 
pentru valbrea acestui manual, care acum 
se presentă corectat și îmbunătățit, fiiind 
introduse în text, pe lângă esemple, și 
unele modele, âr în partea din urmă un 
tractat de stilistică practică, forte de mare 
ajutor pentru introducerea tinerimei în ou- 
noscerea și stilisarea tuturor scrisorilor, 
cari vin mai des înainte în viâța practică.

Proprietar: Aureli ifâurețianu.

Redactor responsabil âiaaîop.
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Cursul la bursa din Wiena.
Din 4 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% . • • • 122.50
Renta de oorone ung. 4% • • • 98.80
laipr. căii. fer. ung. în aur 4%% • 124.10
Impr. oăil. fer. ung. în argi ut 4%% 101.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 121.70
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.70
Bonuri rurale oroate-slavone- a . 97.25
Imprum. ung. ou premii . • • • 151,50
Losurî pentru reg. Tisei și. Segedin. 138.75
Renta de hârtie austr. . • • 101,35
Renta de argint austr. . 101.30
Renta de aur austr. . . 122.60

Losurî din 860   144.50
Aoții de ale Băncei austru-ungară. 971.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 377.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 347.75
Napoleondorî.................................. 9,52
Mărci' imperiale germane . . . 58.72l/2
London vista....................................119.95
Paris vista.................................. 47.62
Rente de oorone austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.............................  . 44.50

Cursul pieței Brașov.
Din 5 Iunie 1896.

Bancnote rom. CQmp. 9.47 Vend. 9.50
Argint român. Gumo. 9.40 Vend. 9.45

Napoleon-d’ori Oump. 9.50 Vend. 9.52 
Galbeni Oump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Oump. 126.50 Vend. — 
Mărci germane Gump. 58.50 Vend. —•— 
Lire turcesol Oump. 10.65 Vend. —.— 
Scris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nr. 63 46-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Dreptul de vânat pe teritoriul 

orașului Brașov, cuprinzând 14 961.69 
j ugere catastrale de pădure și cam 
8—10,000 jugere pământ de arat și 
livezi se dă pe oaie de oferte în aren

dă pe durată de 6 am, cu prima 
August 1896.

Pertractarea va ave loc în 20 
Iunie 1896 înainte de pramj la 10 ore 
la oficiul orășănesc economic cărui 
au de a se așterne pănă Ea 1/210 Ol e 
a amintitei cjile, ofertele timbrate, si
gilate și provedute cu un vadiu 10%.

Tot la acelaș oficiu se află con- 
dițiunile de oferte și acele contrac
tuale spre examinare.

Brașov, 28 Mai 1896.

989,1-3 Magistratul orășenesc.

,ziile de specerei cu prețurile fabrice!, fia-care pachet și 
envelopă este provenit cu firma ntstră.

Nutritor si ușor de mistuit

trenurilor
pe liniile mentale ale căii ferate de stat r. u. valabil din i itaîâa $808
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însemnate în stâuga stațiunilor 
însemnezi 6rele de nopte.

5.23
tr.mixt
Tîh

4.23.
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54------ 1

6 56
6 54
6.41
6 20
K53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Treiț 
de 

persdn.

8.10
“Ă43

2.17
11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
j8.37
7.37
7.-
6.45
6.27

T21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2 10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

7 33
7.53

11-
11.20

4.-
4-20

10.21
10.41

trenu 
de 

persdn.

du Sa i »• î s ia — T «a

î 5.10
4.50

10.30
10.10

trenu 
mixtu

trenii 
mixtu

3.30
3.10

trenu 
do

9.121
8.52

tronu 
de 

porsdn.

trenu 
de 

persdn,

trenu 
do 

persdn.

Ghiriș
Turda

<D®]pșa”mie& — Sîbâsna — Ava-igta — JFâgăs-așsi
trena 

do 
persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

tronu 
mixtu

Tren 
mixt

trenu 
de 

persdn.

I
11.34

1.03

trenu
mixtu

9.08
8.28
8 01
3.15

4 45
6.35
7-01 L25 

în totă

s *
3*
y <2

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

tronu
mixtu

8.35
10.28

11.35
11.54
12.20

7.10
8.50
9.15
1.46
3.31
6.08

pl. Copșa mică . 
Ocna . . .

<os.) 
pl. J Sibiiu . . .

{p,‘
l 80S.

Avrig . . .
80S. Făgăraș . . p!.

trenu
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

Tren 
mixt persdn

3.39
2 01
1.31 

în totă
s *
CD

Co

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

Siberia (P i s k i) — 3S w »» e «i 6 r a
trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

Simeria . .
Cerna .
Hunedora .

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

Trenu 
de 

persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.49

Trenă 
de 

persdn. 

"&3Î
7.43
6.55
5.50
5.04
3.25

Trenu
mixtfi

1.18
12.32
11.43
10.35

trenft
mixtu

trenu 
mixtu

s t 5

4.55
6B6

SB s
trenu 
mixtu

7.36
6.06

1.29
12.05

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

A »• a «I — T S

4.— 9.10 4.20 Mureș-Ludoș .... 6.46 7.21
5 03 |10.28 5.35 Z a u............................. o 5.49 6.24
6 48 £12 41 Țagv-Budatelictî . . . 1 â A 4.50
7 38 » 1.54 St. Mihaiu de câmpie . 1 a V 3 44
8 33 | 3.02 3 Leciuța........................ 9 fa 2.48
9 07 § 341 Ș.-Msghiăruș .... £ « 2.01
9.59 Ș- 4 55 T Bistrița........................ o ° 1.16

10.55 j
10.1 1

8.15
5.591

trenu 
mixtu

6.20 11.30 5. Aradă ........................ 10.43 3.44
7.08 12.47 6.14 Vinga......................... 9.42 2.40
8.01 2.05 7.39

4 Timișdra.................... 8.20 1.12
1.26 7.38 12.33 Segedin ........................ t i o,—

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

tronu
mixiu

feâgMșea’a—©d®5’Siem-seceiesc.
trenu
mixtu

tronu 
mixtu

trenu 
mîxtîi

5.30
5.43
6.06

10 —
8:25

sunt a se, ceti de sus în jos, cele

1.36
1.49
2.12

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selembork „ 
p Cisnădie pl.

însemnate în drepta de

7.10
6.57
6.36

9.20
■907
8.46

3 22
4.14
6V0

11.08 Sighișdra. .
11.48 Hașfaleu .
1.59 Odorheiu-sdcuesc.

9.51
9.02
7.15

-^4
5.32
4.54
3.-

jos în sus. — Numerii îueuadrați eu linii mai negre

)
T

£

¥

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


