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Adunarea Asociațîunei și foile 
unguresc!.

La adunarea generală din Lugoș 
a „ Aaoeiațiunei transilvane41 au tri
mis raportori și câteva foi ungu
resc! din Peșta. Aceștia au mers 
acolo preocupați de faimele, ce se 
lățiseră' în ajun, „că Românii vor 
face în Lugoș mare politică44.

Cu atât mai surprinși se arată 
a fi acum acei raportori, când tre- 
bue se constate, că nici în adunare, 
nici la banchet, concerte etc. nu s’a 
făcut politică la Lugoș. S’a accen
tuat numai din partea președintelui, 
er în deosebi din partea d-lui Dr. 
A. Mocsonyi solidaritatea pe terenul 
culturei române.

Foile din cestiune, cari publică 
și articull asupra adunării Asocia- 
țiunei ndstre, par’ că ar fi mulță- 
mite, par’ că nu cu acesta.

Li-ar place ca Românii să nu 
mai facă politică de loc, căci cu 
modul acesta prevăd cu siguritate, 
că și cu cultura lor vor ajunge toc
mai acolo, unde se află ac|I în pri
vința politică. De aceea își dau aerul, 
ca și când ar fi mulțămite, că d-1 
Al. Mocsonyi a accentuat numai 
solidaritatea Românilor din statul 
ungar pe terenul cultural.

Șireți mai sunt gazetarii unguri. 
Am voi se ne spună, cum s’ar fi pu
tut într’o adunare a unei societăți 
literare-culturale române se se ac
centueze legăturile politice și pro
gramul de luptă politic al Româ
nilor.

Așa cevași pot risca fără temere 
a face dascălii unguri în congresele 
lor didactice etc., der nu Românii. 
Abia așteptă cei dela guvern se 
prindă odată pe Români in flagranti, 
că fac politică în adunările lor cui 
turale, căci mai bună ocasiune de-a 
le desființa și pe acestea, cum au 
desființat adunările politice, nici că 
li-s’ar pute da în împrejurările de 
față.

Etă pentru ce, de altă parte, 
amintitele (flare șoviniste, cu tdte 
că în inima lor ar dori, ca în veci 
se nu-i mai vadă pe Români făcend 
politică, totuși constată cu o părere 
de reu suprimată, că adunarea din 
Lugoș s’a ferit de a-le procura plă
cerea se facă și puțină politică, ca 
să aibă raportorii lor cu ce se alar
meze opiniunea publică ungurescă, 
că Românii sub „masca reuniunei 
culturale conspiră în contra statu
lui44 etc.

Mai mult însă. Ca să nu dea de 
minciună cflcala: „paserea mălaiu 
viseză44, în lipsa actelor politice aș
teptate dela Românii întruniți în 
Lugoș, vor să facă ei, raportorii un
guri, politică și, se’nțelege, ca „pa- 
trioțî44 și șoviniștl dela rdtă, ce sunt, 
politică numai în sensul și în favorul 
Maghiarilor.

Și adecă ce păte să placă mai 
bine Maghiarilor, decât când li-se 
vorbesce de ore-carl aparițiunl în 
sînul „Valahilor44 noștri, care se-i 
facă a spera, că va sosi momentul, 
când ei politicesce și naționalicesce 
vor capitula în tătă puterea cuvân
tului?

Așa ceva li-s’a arătat foilor din 
cestiune când ele presentă cele petre
cute la adunarea Asociațiunei ca și 
un fel de semn pentru viitărea de- 
sarmare în tabăra politicianilor ro
mâni.

Erăși e vorba de „moderați44; e 
vorba că ei au predominat cu de
săvârșire terenul la adunarea din 
Lugoș, că „extremii44 de pănă acuma 
caută atingere și legătură cu „mo
derații44 etc. etc.

Și pentru-ce tdte acestea?
Pentru-că fierbintea dorință a 

amabililor noștri compatrioțî este 
și rămâne, ca noi Românii se înce
tăm de-a mai avea veleități de luptă 
politică cu elementul domnitor ma
ghiar. De ce să ne mai și opintim 
atâta pentru a ne apăra esistența 
națională, când și așa este de mult 

hotărît în 'sfatul cjeilor cu pinteni, 
ca se ne facem Unguri, mai curând 
ori mai târeflu ?!

Paserea mălaiu viseză, der ce 
să-i faci necazului, dâcă nu-1 găsesce? 
Și tare credem și nădăjduim, că 
nici generoșii noștri șoviniștl nu-șl 
vor vedâ visul cu ochii. Par’ că una 
din foile, despre cari vorbim, și dă 
espresiune îndoelei ce-o are, că din 
corecta atitudine la adunarea Aso
ciațiunei s’ar pută conchide la o ca
pitulare a Românilor pe terenul po
litic.

Dâr nu este locul a resolva aici, 
când vorbim despre Asociaț’une, 
tema pusă de foile unguresc!. Ceea 
ce însă trebue să constatăm este, 
că de 35 de ani, de când esistă 
Asociațiunea transilvană, tbte adu
nările ei generale au decurs în de
plină ordine și armoniă, mărginin- 
du-se la activitatea indicată lor prin 
statute și prin scopul societății.

Decă deci cflarele maghiare vor 
să conchidă de aici, că în viitor va 
fi tot așa, atunci raportorii lor au 
judecat bine lucrul. Decă însă fan
tasia lor aprinsă voiesce să facă alte 
conclusiunl, cari nu stau în nici o 
legătură cu ceea ce s’a petrecut 
la Lugoș, atunci se espun unor 
mari decepțiuni.

Stă, în estras, vocile ungurescl, 
despre cari vorbim mai sus:

„Budapesti Hirlapu dice, oă în Lugoș 
și-au întins mâna Valahii de dinedoe și 
dinoolo de muntele Craiului. După vorbirea 
lui Moosonyi s’au aplanat divergențele și 
retragerea a iscat aplause și aprobări. Nu 
seim în oe direcțiune vor pleoa aoum Ro
mânii, dâr încotro și-au luat drumul, pas 
de pas se vor întâlni eu succesele, pe cari 
ei au a-le mulțimi marinimosității maghia
rismului defăimat atât de mult.

„G-uvernorul44 Rațiu a figurat mai 
mult ca ospe, urmat de o gardă mare. 
Lângă ei stetea Moosonyi cu moderații. In- 
tr’adevăr Mocsonyi a desarmat intriga trupă 

a lui Rațiu și întrega adunare. In primu^ 
rend lui i-se pote atribui meritul, că adu
narea a deours în ordine frumosă. El a 
fost domnul situațiunei și triumful său a 
fost complet. Nu le-a prea convenit însă 
conducătorilor, că Mocsonyi vorbind des
pre deplina solidaritate, totdeuna acentua 
deosebit solidaritatea ourat oulturală.

Mai mulțl Români din Lugoș s'au es- 
primat, că adunarea aoâsta însâmnă un 
punot însemnat de schimbare în atitudinea 
Românilor.

„Magyar Hirlap“ cjioe, că ia Ia cu- 
noscință hotărîrile aduse de cătră liga ro
mână ardelână la adunarea dela Lugoș. 
Fiă-care rassă are datorința să întindă 
membrilor săi posibilitatea, de-a lua parte 
la activitate pe terenul culturei și al civi- 
lisațiunei. Noi nu voim să asuprim rassele 
și nu voim să confiscăm drepturi perso
nale. Decă vor merge îuainte în direcțiu
nea luată, nu-i vom împiedeoa, deorece ri- 
dicându-șl oultura lor, prin aoâsta conlucră 
la cultura statului maghiar, și mai târ<fiu 
poporul român luminat va înțelege cuvân
tul poporului maghiar luminat. Debuisset 
pridem, măcar dâcă se făcea acesta mai 
înainte.

Noi le dorim cât se pâte de multă 
oultură, și cât se pote de puțină politică. Do
rim, să nu trecă hotarul, pe oare și l’au 
creat ei înși-șl ; dorim, ca de purtarea lor 
să garanteze nu poliția, ci patriotismul lor. 
Dorim, oă~dâcă pănă aoum au făcut poli
tică fără cultură, de acum înainte st facă 
cultură făr' de politică.

„Magyarorszăg1* în primul său articul 
dela 30 August eflee, că adunarea dela 
Lugoș a „Kulturegylet-ului valah44 își are 
însemnătatea sa politioă, oare privesce pe 
ministrul unguresc de interne tocmai așa, 
ca și pe oel al instrucțiunei publice. „Kul- 
turegylet-ul român44, efloe fâia ungurâsoă, 
își estinde teritoriul aotivității sale. Națiu
nea română începe să facă cuceriri în Un
garia; reuniunea acâsta a ei cuprinde 
acum în sînul său pe toți Românii, nu nu
mai pe cei din Ardeal, ci și pe cei aflători 
în orl-care parte a Ungariei. Prepositul 
capitular din Blașiu suflă „ verbuncul44, loan

*) Județul Plevna se întinde mult spre Du
năre, de care se spropie pănă lă 8—10 kilometri.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Poporațiunea Bulgariei de Bord.
D-l D. G. Petrescu, consulul Ro

mâniei la Rusciuk, a înaintat gu
vernului român un interesant și in
structiv raport asupra populațiunei 
Bulgariei de Nord, din care estra- 
gem unele părți importante, atât 
pentru studiul etnografic al Bulga
riei cât și pentru noi Românii. Ra
portul, d-lui consul Petrescu, ne 
arăta populațiile de diferitele rasse 
ce locuesc Bulgaria-Dunăreană și nu
mărul aproximativ al celor de ori
gine română, ce de pe timpuri s’au 
stabilit pe țărmul drept al Dunării...

Iată părțile estrase din „Mon. 
Oficial" dela 17 August 1896:

In ultimele 4*1®  ate anului 1893, gu
vernul bulgar a prooedat la un nou reoen- 
siment al populației principatului, opera
țiune oe are loc la fiă-care oincl ani.

Din publicațiile oficiale am format aci 
alăturatele opt tabele ce am onorea a ve 
înainta, însoțite de comparațiile asupra ci

frelor, ce orl-ce studiu statistic pote su
gera, și din cari putem trage multe și pre- 
țiâse cunoscințe asupra poporației din Bul
garia-Dunăreană.

Ordinea în oare am aședat județele 
acestei părți a Bulgariei, adecă a țârei 
dintre Balcani și Dunăre, nu este arbi
trară; județele încep dela granița de apus 
din spre Serbia, ou Vidinul; urmăresc linia 
Dunărei pănă la Silistria, apoi cu județul 
Vama înconjoră fruntaria nostră despre 
Dobrogea pănă în Mare și se întoro spre 
apus pe sub Balcani, terminând cu jude
țul Plevna.

Dintre județele de-a lungul Dunărei, 
Vidinul, Lomul și Vrața sunt județe mixte, 
adecă sunt mărginite la medă-nopte de Du
năre, âr la m6c}ă-di se râdimă pe Balcani; 
oelelalte: Sistov, Rusciuc și Silistria n’au 
decât Dunăre, fără de munte; județul Varna 
se scaldă Îs răsărit în Marea-Nâgră, spri- 
jinindu-se la Sud pe Balcanul lui Emineh, 
dr județele Șumla, Târnova, Sevlievo, Lov- 
oea și Plevna nu au decât munte, fără a 
atinge Dunărea,*)  județul Rszgrad are o 

situație analogă cu aceea a județului 
nostru Olt, adecă n’are graniță nici pe 
munte nici pe Dunăre.

Cele mai interesante dâr, pentru 
noi, din punctul de vedere al vecinătății, 
sunt județele dunărene, pe unde, după 
oum seim, populațiunl de rassă română, nu 
de mult emigrate din patria mamă, s’au 
așe4«t în grupuri pe alocurea compacte, 
ca în județul Vidin și în Turtucaia, unde 
formâză chiar majoritatea relativă a popo- 
rațiunei orașului.

Tabelele, ce trimit, coprind, pe lângă 
specia lor de studiu, cifra poporațiunei, 
spre a putâ fi din ochi comparată cu ru- 
bricele speciale, precum și o colonă de 
procente isvorîte din aoeste oomparații 
statistice. Ast-fel, un ochii! deprins va pu
tea dovedi în aceste tabele și alte resul- 
tate sâu cunoscințe ce mie ’ml au scăpat 
din vedere.

Cifra populației Bulgariei din Nordul 
Baloanilor este de 1.821.035 suflete, din 
cari 928.919 bărbați și 892116 femei; în 
sumă generală numărul bărbaților este mai 
mare ca acela al femeilor cu 36.303, ceea 
ce ne dă o proporție de 96.03 femei ia 

suta de bărbați. Pe județe însâ acâstă me
die se depărtâză, când urcându-se, când 
coborându-se; așa, pe când în județul 
Varna numărul femeilor la suta de bărbați 
este în proporție de 91.2, în acela al Târ- 
novei el se ridioă la 102.3 la o sută băr
bați. Tot ast-fel este și în județul Lovcea, 
unde femeile dau un excedent de 1.02°/0, âr 
în județul Sevlievo, situat între aoeste 
două, numărul femeilor este aprâpe egal 
ou aoela al bărbaților.

In orl-oe studiu statistic asupra po
porației Bulgariei de Nord, este a se avea 
în vedere situația județelor din două pri
vințe : întâii! după oum ele sunt situate la 
munte sâu la Dunăre, și al doilea după 
oum sunt aședate la răsărit spre Dobrogea 
și Marea-Neagră sâu la centru și apus. In 
adevăr, județele dela răsărit: Silistra, Varna, 
Șumla, Razgrad și Rusciuc, sunt populate în 
mare majoritate deTuroî; așa, adecă adu
năm cifrele populațiunei musulmane din 
aceste oincl județe, găsim un total de 421.833 
suflete contra 353.155 ortodocși; — dio 
ortodocși nu Bulgari, — pe când în cele
lalte județe dela centru și apus Musulma
nii nu mai sunt decât 79.807 contra a 
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Raț, George Pop și frații Moosonyi jocă 
înaintea oortului de înrolare îmbrățișându-se 
unii pe alții, cochetând împrumutat și 
înșelându-se reciproc: „Venițl Români, să 
nu mai fiă între noi neînțelegeri, oi să fim 
frați adevărațl, să păzim rassa și cultura 
română, după oum Valahii au păzit’o între 
munții Ardealului din timpuri străbune". 
Așa vorbesoe prepositul Moldovan, er Mo- 
csonyi, oa să dovedescă, că consimte și el, 
adauge: „totul pentru poporul român, pen
tru ale căruia interese, dâcă e de lipsă, pă
șim și la luptă"... La Lugoș au aprins fo
cul bengalic de bucuriă, și în tâtă țâra cir
culă proolamațiunile, prin cari se anunță, că 
s’a săvîrșit marea împăcăoiune. Tribuniștii 
nu se vor mai lua de păr ou Timișorenii 
și cu Severinenii, nu vor întemeia (Țâre 
deosebite, reuniuni deosebite, ci vor fusiona 
cu toții și vor resolva împreună afaoerile, 
pe cari și de aci înainte le vor considera 
ca cestiunl naționale românesol..." In fine 
f6ia ungurâscă oere, ca ministrul de interne 
să fiă cu mare grijă, oa din sînul aoestei 
societăți să fiă cu totul eschisă politica, er 
ministrul de oulte și instrucțiune să îngri- 
jăscă în viitor și mai bine de interesele 
propagărei culturei unguresol.

Tarufi în Viena.
9

Vineri în 28 o. la ll1/^ 6re a. m. 
monarchul nostru făou o visită prințului, 
Lobanoff, cu care se întreținu timp de 20 
minute.

Părechia imperială rusesoă plecă la 
amiacjl la castelul Lainz unde fu luat de
junul în cerc strîns fiind de față afară de 
Tarul și Țarina, păreohia imperială rusâscă 
și mai mulțl arohiduol și archiducese.

Tot în 28 o. împăratul Framiso Iosif 
distribui numerâse decorațiunl între mem
brii suitei părechl imperiale rusesol. Săra 
se dete un mare conoert festiv în sala re
dutei, la care afară de domnitori și ourțile 
lor luâ parte întregă diplomația și aristro- 
orația din Viena.

Alaltăerl, în 29 o., a avut loc revista 
trupelor pe câmpul Schmelz. Cu tote că 
timpul nu prea era favorabil, totuși Revista 
a fost imposantă. Monarchul Austriei luâ 
însu-șl comanda asupra trupelor, și la so
sirea Țarului pe câmpul de păradă îm
păratul Francisc Iosif cu sabia soosă că
lări înaintea Țarului și-i făcu raportul în
datinat. Amândoi monarchii, însoțiți de 
suitele lor călăriră de-a lungul frontului 
trupelor, timp oam de % ore și apoi în
cepu defilarea. Când îl se anunță Țarului 
că se apropie regimentul de infanteria Nr. 2. 
„împăratul Alexandru", al cărui proprietar 
este el însuși, Țarul Nicolae II se puse în 
fruntea regimentului și defila cu el înain
tea monarohului nostru. Se clioe, că Țarul 
de repețiteorl îșl esprimâ îndestulirea și 
mulțămirea sa cu ținuta trupelor.

După finirea defilărei Majestățile Lor 

și suitele pleoară la castelul Schonbrunu, 
unde uroară trăsuri de curte și plecară di- 
reot la gara de Nord, unde trenul de curte 
ruseso stătea gata. In sala gărei Țarul și 
Țarina îșl luară rămas bun dela membrii 
casei domnitâre austriaco. Țarina săruta de 
trei ori pe împărătâsa Elisabeta și pe cele
lalte archiducese presents și întinse apoi 
mâna monarehului austriac și archiducilor. 
Țarul Nioolae mai întâi luându-șl din cap 
chipiul mulțămi lung monarohului nostru 
pentru primirea oordială, apoi îl săruta de 
trei ori, sărută mâna împărătesei Elisabeta 
și saluta pe toți cei de față. Părechia im
perială austriacă se postă apoi imediat 
lângă trenul de curte și asceptâ aci pănă 
se urcară Țarul și Țarina și plecă trenul, 
apoi se întârse în Hofburg.

Țarul și Țarina plecară din Viena 
spre Kiew, unde vor asista la sfințirea ca
tedralei; de aci apoi vor călători la Bres
lau, Copenhaga, Balmoral și numai în 4 
Octomvre vor sosi în Cherbourg și Paris.

tuni vor respunde Ungurii
la generosul dar al Țarului?
Este interesant și carateristic 

cum tălmăcesc foile francese însem
nătatea darului, ce l’a făcut Țarul 
Rusiei museului din Budapesta, prin 
aceea că ia dedicat sabia lui Ra- 
koczy, care devenise proprietatea 
museului din Petersburg.

Piarul parisian „L’Eclair11 pu
blică un articol remarcabil, din care 
estragem următbrele:

Tote depeșele dela Viena și Buda
pesta — <Țoe „L’Eclair" — au semnalat 
esoelenta impresiune produsă în oerourile 
politice prin acel act de înaltă curtoasiă al 
Țarului (adecă dăruirea săbiei lui Rakoczy) 
și se accentuâză în acele cercuri intențiu- 
nile paclnioe, ce conduo politioa rusâscă 
în afacerile Orientului...

...Mai mult, însă (Țârele din Pesta se 
arată forte atinse de procederea Țarului și 
primeso ou manifestațiunl de „caldă reou- 
noscință" darul armei gloriose purtată odi- 
niâră de un erou maghiar... Ca să vie nisoe 
(ȚariștI unguri Si să vorbâsoă ou elogiu de 
Rusia și guvernul său, trebue oa în adevăr 
sufletul național să fi fost profund mișcat.

Se părâ pănă aouma, oă ura față cu 
Rușii era fondul politioei ungurescl. Intre 
Rus și Maghiar esistă inimicițiă de rassă, 
de aspirațiunl și de suvenire. Neîmpăcata 
ranoună a învinșilor dela 1849 a apăsat 
mai mult oa odată asupra actelor cabine
tului din Viena și a oontribuit a învenina 
rival tățile lui cu Rusia și Balcani.

Dâcă aoestă ură se va stîmpăra, pote 
oă va aduce ou sine fericite conseoențe. 
Pentru a grăbi și a faoilita schimbarea 
aoâsta, p6te oă după oe a făout guvernul 
din Petersburg un pas, s’ar cuveni ca cel 
din Pesta să facă un alt pas. O forte pro- 

pioe ooasiune i-se oferă pentru a dovedi 
dorința sa de reoonoiliare.

Se soie, oă poporațiunile de rassa 
slavă înglobate între limitele regatului 
S-tului Ștefan, bine oă ele formâză aici 
majoritatea, sunt tractate înoă oa învinși 
așa, că precum seim nu se bucură de drep
tul de representațiune națională. Este aiol 
o strigătâre denegare a justiției. Naționa
litățile nemaghiare ale Ungariei: Românii, 
Slovacii, Serbii protestâză din nou contra 
aoeetui necvalifioabil abus al forței, refu- 
sând de a participa la alegerile legislative din 
1897, pe câtă vreme legea nu va fi modi
ficată astfel ca să li-se atribue printr’ensa 
o representațiune proporționată cu numă
rul lor. Să facă poporul maghiar destul 
acestei legitime reclamațiunl și el va fi 
răspuns în mod demn și oavalereso la ge- 
nerdsa inițiativă a Țarului.

Coresp. part, a „Gaz. Trans.“
BncurescI, 18 Aug. 1896.

Inoă n’am eșit din sezonul mort în 
privința politică. Pressa de tote nuanțele 
se ocupă mai mult ou articoll de polemiă 
asupra neorenduelilor desooperite în ad
ministrația comunală la Galați eto. și ou 
diferitele întâmplări de sensație, ca furtul 
dela ministeriul de finanțe, afacerea pruno- 
uoiderii Maria Steiner și ca afacerea că
mătarilor.

In oestiunea furtului dela finanțe, 
a unei sume de 71,000 lei, instruoția con
tinuă, tot așa și în afacerea Steiner. Mai 
interesantă este însă descoperirea unei 
bande întregi de cămătari, aprope toți Ji
dani, cari cu o lipsă de consoiință revoltă- 
tore au spoliat atâtea viotime și în deo
sebi minori, dându-le bani, ou dobândă de 
1000 la sută ! O parte din ei, oei mai oom- 
promișl, au fost depuși la închisorea Vă- 
oăreștl și vor fi pedepsiți după legea pe
nală, care opresoe esorocarea ou bani a 
minorilor. Ceilalți cămătari, cari au dat 
polițe cu mare dobândă, fiind toți străini, 
vor fi espulsațl din țâră. Instrucția, care 
oontinuă, grație intervenirei energice a pro
curorilor parchetului, va mai da la ivelă o 
mulțime de escrocherii săvârșite de aceste 
lipitori ale societății, oarl din âmenl să
raci au devenit în scurt timp bancheri cu 
averi de câteva sute de mii de franci, ba 
unul cu numele Goldwurm (oe coinoidență 
de nume!) chiar milionar.

Țilele trecute a sosit în capitală un 
profesor din Budapesta, cu numele Gabel 
Gyula, oare s’a presentat la redaoțiile mai 
multor (Țâre de aici și le-a propus să tri
mită representanțl la esposiția milenară, 
al cărei comitet pune la disposițiă tote su
mele necesare voiagiului. Pretutindeni aceste 
înoercărl de-a oorupe pressa românâscă au 

I fost respinse ou indignare. Samsarul ungur 
nu s’a desourajat de fiasoul, pe care l’a su
ferit, și a declarat, oă se duce pentru trei 
cjile la Budapesta și oă se va întdroe apoi 

la Buouresol, unde va descinde la hotel 
Bristol. Nu cumva dre acest samsar luoră 
și el pentru „noua organisatiă in situația 
schimbată" ?

*

Cu vremea stăm bine. Au trecut acele 
călduri tropioale, oarl ridicau temperatura 
la 56° la sire (oea mai mare oăldură ce 
am avut-o în timp de 15 ani) așa înoât cre
deam, oă ne aflăm la equator. Sufla un 
Siroco, oare-țl ardea fața, stradele erau 
așa de pustii oa stradele din Cairo eto. 
Noroo cu ghiața, care se oonsumă aiol în 
mari cantități, căol altmintrelea ne-am fi 
topit. Acum însă un timp frumos domnesoe 
în oapitală, temperatura e p'ăcută, âr stra
dele, pănă aoum deșerte, sunt ârășl împo- 
pulate.

*
Deja de vre-o săptămână au înoeput 

pregătirile pentru primirea imperatului Fran
cisc losif. Gara de Nord va fi splendid de- 
oorată, tot asemenea și stradele, cari duc 
dela gară păuă la Palat. Se vor ridica mai 
multe arourl de triumf. Un (Țar ofioios a 
deolarat, față de sgomotele alarmante ale 
(Țârelor oposiționale, oă oapitala va fi pa
voazată ou stindarde austriace (negru-galben) 
și ou oele naționale românesol, âr nu și ou 
steaguri unguresol. Cu ocasiunea aoestei 
vizite tote (Țârele din Viena și Budapesta 
vor timite câte un representant în capitală, 
de asemenea vor veni în BuourescI cores
pondenți din Viena ai «Țârelor: „ffimes", 
„Daily News'1, „Standard,“ și „Daily Tele
graph*  din Londra, „Le Temps*  și „Figaro*  
din Paris, „Kolnische Ztg* , „Berliner 
Tagbl.*,  „Borsen Courier*  din Germania, 
„Nowoje Wremja*  și „Fetersburskaja Wiedo- 
mosti*  din Petersburg. In total vor fi peste 
30 ȚiariștI străini în capitală.

*) Chiar în județul Plevna, din causa proxi- 
mităței Dunărei, procentul femeilor este deja mai 
mic cu 1% ca în județele Razgrad și Șumla.

La marea revistă militară, oe se va 
ține pe platoul dela Floreasoă, vor lua 
parte 35 de mii de soldați. M. S. Regele 
Carol va face înaltului âspe raportul asu
pra trupelor.

Sgomotele, că Româuii ardeleni, cari 
trăeso aiol, ar avea de gând să presente un 
memorand împăratului, sunt nisoe soorni- 
turl răutăoiose, lansate de aceia, cari voeso 
a pescui în turbure.

După oe va pleca împăratul Franoiso 
losif, la vre-o săptămână va sosi în Buou
resol și Regele Serbiei Alexandru. Suntem 
în toiul visitelor și voiagiurilor împărătesol- 
regale!

U—u.

Alegerea de preot în Brașov. Erl s’a 
săvîrșit pentru a doua-oră alegerea de preot 
al doilea la biserica S-lui Nioolae din Soheiă. 
Alegerea săvîrșită astă-iernă, la care votu
rile oele mai multe le întrunise d-nul I. 
Prișou, a fost anulată, aducându-se ca mo
tiv între altele și împrejurarea, oă d-nul

932.875 ortodooșl. Este a se mai nota, că 
aceste oinol județe formâză o regiune oom- 
pactă musulmană, vecină direct cu Dobro- 
gea nâstră.

Dela aoâstă divisiune pleoând a cer
ceta căușele pentru cari în unele județe nu
mărul femeilor întreoe pe aoela al bărba
ților, am putea fi îndrumați a socoti, că 
acest fenomen trebue să aibă loc toomai în 
județele unde religiunea mohamedană îșl 
are pe oei mai numeroși ai săi credincioși; 
o aruncătură de ochi însă ne va soâte re
pede din greșâlă, oăol în aceste cinci ju
dețe musulmane, proporție ce găsim și în 
alte județe dela apus, unde marea majori
tate a poporației este creștină.

Județele, în oarl numărul femeilor în
trece pe acela al bărbaților sunt Târnova, 
Sevlievo și Lovoea; ele sunt alăturate, cu 
totul muntose și populate aprope esclusiv 
de Bulgari; în adevăr, în câte trei aoeste 
județe, locue8c 406.324 Bulgari alături de 
36.943 indivicȚ de alte neamuri, ceea ce 
ne dă o proporție de aprope 94 Bulgari la 
sută de locuitori.

Dâr nici rassa nu este causa acestui 
spor de femei, oăol sunt alte două județe, 

în oarl proporția Bulgarilor oătră întrâga 
populație este aprope aceeași, oa în jude
țele Lom și Vrața de pe marginea Dună
rei, și totuși în aoeste două din urmă ju
dețe, proporția între bărbați și femei este 
cea mijlooie de 94 femei la sută de băr
bați. Trebue dâr să căutăm aiurea oausele 
sporului de femei în județele Târnova, 
Lovcea și Sevlievo, și nu le putem găsi 
deoât în situația ou totul muntosă a aces
tei regiuni. In adevăr, de vom cerceta cele 
mai mari prooente de femei le vom găsi 
în aceste trei județe și apoi în Razgrad, 
Șumla și Plevna, tâte muntose și dintre, 
cari niol unele nu atinge Dunărea; *)  tâte 
oelelalte județe mărginite de Dunăre, nu 
dau deoât 94 femei la suta de bărbați; er 
județul maritim al Varnei abia 91 la sută. 
De aoi putem oonohide, oă regiunea mun
tosă a Bulgariei de Nord convine mai mult 
femeilor, oarl nu pot resista frigurilor per
manente de pe marginea Dunărei niol oe- 
lor mai primejdiâse înoă, de lângă Varna.

O altă explicație a faptului sporului 

de femei în oele trei județe mai sus citate 
este aoeea, că toți grădinarii, oarl plecă 
primăvara în Rusia, România, Austria, Ger
mania, pănă în Amerioa și în Australia, se 
întoro la casele lor toomai după opt luni, 
prin Noemvre, așa oă recensământul având 
loc în lipsa lor, datele statistioe sunt gre
șite, adioă dau un număr de bărbați infe
rior oelui real.

Numărul oelibatarilor, oarl, în raport 
ou aoela al căsătoriților, este de 22.2%, 
se pare cam ridicat, deși nu trebue să ui
tăm oă majoritatea oelibatarilor se găsesce 
în orașe, formate mai ales de străinii ce 
mișună prin porturi; o dovadă o avem în 
portul Varna, unde proporția se ridică pănă 
la un procent de 30 de oelibatarl la suta 
de oăsătorițl.

Rubrioa divorțurilor este fdrte ou- 
riâsă și cifrele oe găsim aoolo nu ne pot 
da nici un învățământ. In adevăr, oele 
mai miol prooente de divorțați le găsim 
în județele Sevlievo (0.11%), Razgrad 
(0.11%) și la Vidin (0.12%) contra 0.20% 
la Varna, 0.26% la Târnova și 0.30% la 
Rusoiuo. Și nu putem (Țoe, oă proporțiile 
cele mari ar fi date de outare naționalitate 

ori religiune, âr oele mici de o alta, căol
în Sevlievo, spre pildă, unde 92% din po- 
porație sunt bulgari ortodoxl, găsim c pro
porție de divorțați: de 0.11 la sută de că
sătorit! și în județul Târnova, unde ace
eași rassă și religiune este în majoritate, 
găsim un prooent de divorțați: de 0.26 la
suta de oăsătorițl, 
ție, după aceeea 
cărei capitală cu

oea mai mare propor- 
din județul Rusoiuo, a 
siguranță dă cel mai

mare număr. Asemenea în județul Raz
grad, unde poporația este în majoritate 
musulmană, procentul divorțaților oătră 
cei căsătoriți este de 0.10%, unul dintre 
oele mai mici, și pe de altă parte, în ju
dețul Varna și Rusoiuo, unde poporația 
musulmană este de peste 40% din tota
lul locuitorilor, găsim un procent de di
vorțați : de 0.20 și 0.34 la suta de oăsă
torițl.

Un forte mic prooent de divorțați 
avem în județul Vidinului; unde peste 36% 
din poporație este românâsoă.

(V a urma.) 
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Dr. V. Saftu n’a fost admis atunci între 
oandidațl. Astfel a urmat a se faoe ieri o 
nouă alegere. Candidați au fost aoum d-nii 
Dr. V. Saftu și 1. Prișcu. A fost ales d-1 
Dr. V. Saftu ou 391 voturi, pe oând d-1 
Prișou de astă-dată a primit numai 92 
-voturi.

— o—
D-1 Rnberto Fava, directorul «Țiului 

^Mesagerul Național*,  aflându-se în Roma, 
a ținut în 27 o. sera o oonferință în marea 
sală a Asooiațiunei Presei despre „ Gestiunea 
națională română în Transilvania și Ungaria*.  
După cum se telegrafiâză, la acdstă oonfe
rință au asistat toți cjiariștii din Roma, un 
mare număr de soriitorl, artiști, deputațl 
și senatori, precum și mai multe ddmne 
-din societatea înaltă.

*) Avisul aoesta, care ni-s’a trimis 
prin firul telegrafic l’am primit numai Sâm
bătă târziu sâra, când numărul de Dumi
necă era deja sub teso! —Red.

—o —
Ședințele comitetului fundațiunei 

Gozstlu. Preasânțiile lor domni episoopl 
loan Mețian al Aradului și Nioolau Popea 
al Caransebeșului au sosit în Sibiiu spre 
a lua parte la ședințele comitetului funda
țiunei Gozsdu, și la cele ale oonsistoriului 
■metropolitan.

—o —
Exposiția milenară a ajuns într’o si- 

tuațiune forte desperată. Foile din Buda
pesta, ce ne soseso astătjl, spun, că terito
riul exposiției este pustiu în înțelesul strîns 
al ouventului, așa că abia ici și colo se 
mai zăresoe din când în oând câte-un om. 
Ddcă câte-un învățător din provinoiă n’ar 
faoe din oând în când câte-o esoursiune ou 
elevii săi și deoă din întâmplare nu s’ar 
mai opri pe la Budapesta și oâte-un călă
tor oe merge, ori vine din străinătate, ex- 
posiția ar pută să se închidă, oăol n’o cer- 
ceteză nimenea. Aceste constatări le faoe 
înse-șl foile unguresol. Urmele, ce le va 
lăsa după sine aoăstă exposițiă, vor fi de 
sigur triste. De-ooamdată se tractdză de te
ritoriul exposiției, care pănă aoi forma una 
din prinoipalele condițiunl higienioe ale 
Budapestei. Din causa exposiției înse o 
parte însemnată dintre arbori au trebuit 
să se taiă prin oeea oe teritoriul a pierdut 
mult din frumseță și din condițiile sale hi
gienioe. Alte neajunsuri mai mari se vor 
ivi de aoi înoolo, — oând vor urma fali
mentele.

Tulburările din Turcia. Din Constan- 
tinopol se anunță, oă numărul Armenilor 
omorîțl pănă în 27 săra se urcă la 1000. 
In 28 o. dimineța înoepură perseouțiile Ar
menilor din Stambul, dintre cari fură onto- 
rițl 21; din potrivă Armenii aruncară o 
bombă asupra musicei unui batalion de ma
rină turcăsoă, fără însă de-a cășuna neno
rociri estraordinare. Ambasadorii puterilor 
străine ținură în 28 un consiliu și provo- 
oară Părta să pună capăt turburărilor și 
masacrelor, căci din potrivă aceste vor 
pută avă urmări neprevăcjute. Peste tot se 
<jioe, oă în Constantinopol s’a lățit tăma, 
că din nou se vor începe masacrările în 
stil mare ca în anul trecut și că vor avă 
de suferit și alte națiuni, nu numai Turoii 
și Armenii.

— o—•
La întâmplările diu Zanzibar. Privi

tor la turburările din Zanzibar, „Kolnische 
2eitung“ anunță, că consulul germau de- 
năgă estradarea lui Said Kalid Englesilor. 
După cum se vede diu incidentul aoesta 
din nou se pdte isca un conflict engleso- 
german.

—o —
Morte subită. Nin Năsăud primim 

•soire, oă advooatul Dănilă Lica din Bis
trița, oare în timpul din urmă loouia în 
Sângeorgiul român, întorcăndu-se Vineri 
săra din plimbare spre casă de-odată 
oăcju în mijlocul drumului la pământ și 
muri imediat. Probabil, că vr’o paralisiă 
de inimă a oausat mărtea atât de subită a 
-cunoscutului advocat român. Se orede, că 
deoedatul advooat român, după oe n’a avut 
rfamiliă, oi numai rudenii mai depărtate, a 
destinat partea oea mai mare a averii sale, 
care preoum se asigură, este destul de fru- 
măsă, pentru scopuri oulturale române.

Recolta grâului și a săcării îu anul 
1896. Recălta grâului și săcărei în anul a-

cesta cel puțin și cu 5 —6°/0 a fost mai 
slabă ca în anul trecut. Cu deosebire re- 
oălta grâului a fost de tot slabă în ase
mănare cu alțl ani. Așa de es. în India os- 
tică a fost ou 4 miliăne de agri mai mic 
teritoriul sămenat ou grâu ca în anul tre
cut ; deasemenea și în Australia, Argentina 
și chiar și în Ungaria a fost teritoriul se- 
menat cu grâu ou mult mai mio ca în anul 
1895 și 1894. Orcane, grindină ruperi de 
nor și esundărl au nimicit, pe unele locuri 
total recolta păidselor, oăuzând mari daune 
grânelor secerate și puse în orucl și sto
guri. Mai mari pagube din oausa oroanelor 
grindinei eto. au suferit economii țerilor: 
Ungaria, Austria, Germania, Francia, Ser
bia și oei din partea vestioă a Rusiei. Se
cetă și călduri mari au fost mai ales în 
Sudul Rusiei în Statele-Unite amerioane, 
în Australia, Argentina, Spania, Portugalia 
și în alte state diu Afrioa și Asia cu deo
sebire însă în India ostioă căldurile și se
ceta au strioat forte mult sămânăturilor. 
Astfel reedita grâului din anul aoesta, pe 
cât de promițătdre era prin luna lui Iunie 
— in nici un stat de pe întreg rotogolul pă
mântului nu a corespuns unei recolte după 
cum se spera. Reedita din ăst an comparată 
ou reedita mijlooiă din anul trecut, este 
oel puțin cu 12°/0 mai mioă.

Școla de fete cu internat din Beiușiu.

Avis.
La școla civilă gr. cat. de fetițe cu 

internat din BeiușI înscrierile se vor faoe 
în 15, 16 și 17 Septemvre st. n.

Taosa anuală la internat 150 fi., la 
șodlă 8 fl.*)

Direcțiunea.

AVIS
membrilor Reuniunei învețătorilor români 

gr. or. din districtul X (Brașov).
Astăzi comitetul Reuniunei a 

primit dela oficiul comunal din Po
iana Sărată cu Nr. 707 ex 1896 și 
cu data 30 August n. c. însciințarea, 
că cererea pentru a concede ținerea 
adunărei generale în numita comună 
nu ’i se pdte da ascultare. Ca mo
tiv se aduce, că în urma îndrumărei, 
ce a primit’o oficiul comunal dela 
d-1 fisolgăbirău al cercului, adunarea 
Reuniunei învețătorilor conchiămată 
pe cjilele de 25, 26 și 27 August v. c. 
nu se pdte ține fără concesiune mai 
înaltă, cu atât mai vîrtos nu, fiind-că 
și statutele ei sunt cu desăvârșire 
necunoscute autorităților competente 
administrative din comitatul Trei- 
scaunelor.

In urma acestei încunosciințărî, 
biroul Reuniunei se vede constrîns 
de a amâna terminul pentru ținerea 
adunărei generale pănă la o nouă dis- 
posițiune.

Brașov, 19 (31) Aug. 1896.
I. Dariu, N. Bârsan,

vice-președinte. secretar.

Anunț școlar.

Aducem la ounoscință părinților și 
tutorilor, oă înscrierile pe anul șool. 
1896/97 la școla superioră română de fetițe 
din Arad, împreunată cu internat, se vor 
efectui în cjilele de 3, 4 și 5 Septemvre 
Bt. n. a. o. în oficiul direcțiunei, (Strada 
Deâk-Ferencz, Nr. 27). Mai observăm, că 
începând din ăstan, pe lângă oele 4 olase 
ale șodlei superidre se vor adăuga și cursuri 
preparandiale pentru candidatele de Inv&țătore, 
în cari studiile, se vor propune prin d-nii 
profesori dela institutul pedagogic din loc. 
Petițiile pentru primire în internat ase
menea sunt de a-Be adresa Direoțiunei.

Arad, 30 Aug. 1996.
Direcțiunea.

Dare de semă și mulțămită publică.
Sângeorgiul de Câmpiă 24 Aug. n. 1896.

Susborișii, îu numele întregei oomuni- 
tățl biserioescl gr. cat. a Sângeorgiului de 
Câmpiă, aducem cea mai cordială mulță
mită stimaților d-nl oarl au binevoit a con- 
ourge cu ajutorul lor mărinimos în favorul 
nou edificatei biserici gr. cat. locale, cu 
ocasiunea petreoerei din 19 Iulie n. c. și 
anume :

D-1 loan Leooa din Sâmboteleo 5 fl., 
D-1 Laurian Vodă din Ormeniș 4 fl., D-1 
loan Chiciudeanu 3 fl. D-1 Valeriu Rusu 
din Tothaza 3 fl., D-1 Augustin Aldea din 
Bozediu 2 fl. 50 cr., Dnii loan Laurențiu, 
Vasilie Rusu, Octavian Mânu, Filon Rațiu, 
Traian Vamoșiu, Firuoa Covaciu, Constan
tin Rusu, Nioolau Puian, Ioan Pantea, Teo
dor Raț, Gavril Coltor, Ioan Florian, Alec- 
sandru Șiuteu, Simion Zehan, Iosif Costin 
Dr. Eugen Bran, Iuliu Mera, Dr. loan Ui- 
lăcan câte 2 fl. D-i Iosif Socol 1 fl. 60 or., 
D-nii Alecsandru Simon, Alecsandru Me- 
saroș, Aureliu Balint, N. Domșa, Dumitru 
Cioloea, Octavian Harșia, lacob Pop, Aieo- 
sandru Cioloboo, Vasiliu Manoilă, Aleosan- 
dru Lațiu, Iuliu Suciu, Vasiliu Vlasiu, Ila- 
riu Popescu, Valeriu Pop câte 1 fl. și Teo
dor Benția 50 or.

Suma totală 69 fl. 60 or., din cari 
suBtragându-se spesele de 21 fl. 46 or., ră
mâne venit curat pentru biserioă 48 fl. 
14 cr.

loan Bucur, Vasiliu Costea,
preot gr. cat. loc. curat prim.

SOIRI ULTIME.
Constantinopol, 30 August. Re

volta Armenilor a produs o panică 
nespusă, care nu mai vrâ se în
ceteze. Din causa acesta a fost oprit 
de-a se face iluminația obicinuită 
la aniversarea suirei pe tron a Sul
tanului.

Atena, 30 August. Iradâua Sul
tanului pentru Creta a produs mare 
bucuriă între deputății cretenl, cari 
au plecat la Canea.

Constantinopol, 30 August. Co
mitetul revoluționar armean a ame
nințat Pâita, că ârășl va începe 
acțiunea sa, dâcă nu va înceta mă
celărirea nevinovaților armeni.

DH/ERSF.
Săbiile cele mai prețiose din lnme. 

Riarul „Figaro" din incidentul darului, pe 
oare l’a făcut Țarul Nicolae II Maghiarilor 
ou sabia lui Rakoczy, înșiră unele săbii, 
oarl ar fi oele mai prețidse din lumea în- 
trâgă. Sabia cea mai prețidsă e a princi
pelui Baroda din India ostică. Mânerul și 
tâca acestei săbii sunt decorate ou dia
mante, rubine și smaragde și ea e prețuită 
cu 5 500,000 franci. Șahul Persiei încă are 
o sabiă forte prețidsă, oare valordză 250,000 
franol. Tatăl șahului de acum oând a făout 
visite prin Europa a avut la sine sabia 
aedsta. Tot oam așa de prețidse sunt, și 
săbiile de paradă a Țarului Rusiei și a 
Sultanului, oarl de-asemenea sunt decorate 
cu petri soumpe. Lordul Wolseley din An
glia înoă posede o sabiă forte prețiosă, oare 
a oăpătat’o ca dar dela Egipteni. Mânerul 
acestei săbii e decorat cu petri de diamant 
și prețuesce cam 2000 funțl sterlingi (cam 
500,000 corone.)

Timbre olimpice. Guvernul greceso 
ou ooasiunea jocurilor olimpice au lăsat 
să se pregătâscă în amintirea aoelora tim
bre deosebite. Pe aceste timbre sunt 12 
figuri deosebite, cari tote în deoseb repre- 
sentă jocurile vechi greoesol. -

Somnul paserilor. De multe-orl s’a 
pus întrebarea, că pentru-oe pasările oând 
dorm pe crengi nu cad jos. Acâsta se es- 
plică astfel: Pasările oând dorm, după ce 
îșl îndoesc genunchii nu-i mai pot desfaoe 
în somn și astfel pasărea oând dorme nu 
pdte cădâ.

Voci din public*).
Constituționalismul bisericesc in Arad.

Arad, Iulie 1896,
Onorabilă Redaoțiune! S’au publicat 

în Nr. 142 a. c. al „Tribunei" nisce misti- 
ficațiunl, de anonimul ei corespondent din 
Arad, la cari trebue să reflect, și să oer 
ospitalitatea altor foi, pentru-că „Tribuna", 
s’a îndatinat, oa față ou atacurile publioate 
în coldnele ei să nu respeoteze prinoipiul: 
„audiatur et altera pars!*  Rog deol pe Onor. 
Redaoțiune a „Gaz. Trans." să dea loc în 
organul, oe dirige, următdrelor refleosiunl, 
decă nu altfel la „loo deschis":

Corespondentul, tot în tonul și lim- 
bagiul său de mai ’nainte, și tot cu acele 
espresiunî, se înoumetă a mă discredita 
înaintea publicului, mai inventând numai 
o espresiune, adecă pe Zerus! Mai mult 
acum nu scie! Declar categoric, oă ași fi 
dorit și în treout, și doresc și în present, 
să cetesc odată unde-va un oas concret 
despre ținuta mea illegală, ori incorectă în 
oficiu, ca să mă ooreg; der dâoă antago- 
niștii mei n’an fost în stare nici oând, și 
nu sunt nici astăcjl a produce nimio alta, 
decât frase gole și invențiunl răutăoiose 
despre activitatea mea, preoum sunt și 
celea din N-rul sus citat, atunci să-mi per
mită anonimul corespondent să ies eu la 
lumină cu unele oasurl conorete, și atunol 
doră ee va limpeeji oausa. Eoă unul la 
adresa președintelui comitetului parooh. 
Nioolau Onou în Arad !

„ErI fiind norocos a conduce sinodul 
paroohial publioat anume numai pentru 
soooțl (ergo nu și sinod ordinar în virtutea 
§ 12 din stat, org.) am foBt oonstrins a 
constata neoesitatea publioării sinodului or
dinar pe alta ocasiune d. e. după Dumi
neca Tomii, pentru următorele agende :

1) Esaminarea și aprobarea proiecte
lor parooh. conform punot. 5 § 7 din stat. 
Organ, respective aprobarea arunoului oul- 
tual, oare dela 1894 nici pănă astădl nu e 
aprobat de sinodul parochial, și în defec
tul acestei forme, unii membri se ougetă 
dispensați de solvire.

2) Esaminarea, supra-oensurarea și 
aprobarea listei membrilor sinodului par. 
în conformitate cu § 5 din „Regulamen
tul pentru paroohii". Pănă atunol lista 
aedsta are să se oetâsoă în biserioă! Causă, 
oe nu ’i permis a-se negligia.

3) Raportul comitetului paroohial 
despre aotivitatea sa în decursul anului 
1895. Atare raport s’a făcut și aici mai 
înainte, și se face în tdte paroohiile din 
dieoesă, căol din atare raport numai se 
pdte sinodul orienta, dâcă înaintdză său 
ba oausele biserioescl, șoolarl și fundațio- 
nall în paroohiă.

4) Atunci să raporteze și despre ao
tivitatea comisiunei șoolare, cu carea e în- 
oopciată controla asupra diliginței, respec
tive purtării învățătorilor, și a freouenta- 
țiunei șoolare.

5) Despre oausa fondului bisericesc 
ou supra edificatele dieoesane, pentru-că 
și aedetă cau9ă, sulevată ou 6 ani mai ’na
inte de comitetul de sub presidiul lui Con
stantin Don, înoă se vede stagnând.

Ddoă aoeste le ougetă on. comitet 
par. că nu cad în competința sinodului 
par., tot așa pdte ougetă și despre oausa 
socoților pe viitorifi, și atunol într’adevăr 
sinodul paroch. din Arad ar deveni numai 
o corporațiune cerimonială și de luos, de ee 
noi Românii nu avem trebuință; prin urmare 
ar fi și superfluă întrunirea lui, și încă o 
șozeniă ilusorioă!

On. presidiu al oomiettului parooh. 
să binevoâsoă a provooa pe notariat, să 
prepare tote aotele referitore la compe
tința sinodului paroch. și să le subștârnă 
aiol, cel mult pănă la 6 (18) Aprilie a. o. 
pentru oa în Dumineca din 7 (19) Aprilie 
să pot publica sinod ordinar pe 14 (26) 
Aprilie".

protopopul par. primar: 
Moise Bocșan.

II.
Sinodul paroohial ordinar, oe în sen

sul §-lui 12 din stat. org. ar fi trebuit să
♦) Pentru forma și cuprinsul celor publicate 

sub rubrica acesta Redacțiuuea nu ia răspunderea
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se țină în luna Ianuarie s’a publicat pe 
16 (28) Iunie a. c. Despre aoesta are cu
tezanță a publica mistifioățiunile sale ano
nimul corespondent al „Tribunei1', despre 
care am raportat la Vener. Cons, și eu 
cam în următorea formă:

„Precum se vede din anexul de sub 
A) s’a dispus de publicarea sinodului paro- 
ohial ordinar încă în 5 (17) Iunie a. o. 
Acel sinod s’a și publioat pe 16 (28) Iunie 
a. c. pentru supra revisiunea și aprobarea: 
1) a raportului comitet, parochial despre 
activitatea sa din 1895. 2) lista membrilor 
sinodului parochial pe 1896. 3) proieotul 
speselor cultuall pe 1896. 4) alegerea mem
brilor de comitet în locurile vacante.

Sinodul acesta însă, nu s’a ținut, pen- 
tru-că: a) după premisele formalității sta
tutari, cetindu-se raportul oomitetului des
pre activitatea sa în anul trecut, membrul 
Constantin Don a observat, că spesele cul
tuall nu sunt dictate după contribuțiunea 
directă, oi numai după vederile comitetului, 
fără nici un fel de cheie de clasă, ori de 
considerări la venite, ori la alte împre
jurări.

Membrii Oncu și Raicu (ambii șefi la 
banca „Victoria") au replioat în cuvinte 
agitatorioe, er subscrisul nisuind a da des
lușirile, der pledând pentru oheia de con- 
tribuțiune directă, am recomandat totuși 
de astă-dată „propter bonum pacts*  primirea 
arunoului, așa în disproporțiune ouriosă și 
așa mano și defeotuos, după cum e, numai 
ca pe viitor d. e. pe anul 1897, să se faoă 
după o cheie proporționată și usitată și la 
alte biserici. Aoi conducătorii Oncu și Raicu 
(cela ou cunoscutele sale sofisme, cesta cu 
maniera sa rustică) au dat espresiunl de 
idignare, și espectorându-se asupra sub
scrisului, și mai amenințându-mă după usul 
lor, și după principiul lor de clicașl și con- 
venticuliști cu provocările și adresele cătră 

presenți: „haideți să eșim afară!" — au și 
eșit cu toții, pentru a-se consulta asupra 
eererei unui oomisar. Eu am mai stat!

b) Acest sinod nici n’ar fi fost cu 
cale să se publice pentru-că, după cum 
arată provocarea citată mai sus alăturată 
sub B), căușele curente sunt negligiate, ăr 
notarul, care a și publicat sinodul, nu le-a 
presentat la presidiu, pentru a penetra în 
ele, pănă în diua premergătore sinodului. 
Deci defectele din acte acum nu s’ar fi pu
tut mai mult corege presidial, oi numai în 
sinod. Aci dâră a trebuit să se spună și 
aceea fatală omisiune a comitetului, și co
losala negligență și indolență, că aruncul 
nici după anul 1895 nu e făcut!! Cum deră 
să nu se simtă atinși culpabilii ?

c) Raportul comitetului adus sub C) 
propune de pertractat și obiecte, cari nu 
s’au publioat cu 8 mai înainte în bi
serică, d. es. cuusa cu intravilanul bis., pe 
care «sist supra-edificate diecesane, de după 
cari acesta incaseză arendile; apoi raportul 
comisiunei școlare etc., pe cari publicatorul 
sinodului a uitat a-le publica, său a avut 
îndrumare Onculescă la oas. Faptul e, că 
obiectele nepublicate în biserică cu 8 dile 
mai înainte, în sinodul parochial, fără con
sensul și învoirea președintelui, nu se pot 
pertracta. (Vecjl § 10 din statutul organic).

d) Protocolul, numit principal, alătu
rat sub D.) e un camplecs de conglomera- 
țiuni: nu e subscris de nime, nu are vre-o 
sumă; nici vorbă de suma principală, ca 
să se potă vedă și constata, cât e acel 
arunc anual? Dâr aici esiste „Arad centru", 
cu suburbiile sale: Perneava, Șiega, pe unde 
sunt respândițl Românii, apoi Jigmondha- 
zul și Checeșul, deci și după însa-șl natura 
lucrului, și după valorea câusei, trebuia, ca 
notariatul, respective presidiul să vină cu 
un operat clar, din care să se pătă vede, 
cât e aruncul în centru, cât în fiă-care su- 

burbiu, și cât în total? Der nici vorbă! 
Așa a fost în trecut! Din operat nu vedl 
numai nisce sume disproporționate, puse pe 
credincioși după un capriciu dictatoric, de 
unde se vede totuși favor pentru aderenții 
presidiului comitetului identificați cu al 
băncei „Victoria". Operatul de-altmintrea 
nu s’a subscris pentru-că n’au cutezat fac
torii să garanteze de esactitatea și cură
țenia lui. — Așa mă îndreptățesc a con
chide semnele!

e) Estrasul protocolului principal aclu- 
dat sub E), — aduc și aci sub X.) arată 
pănă la evidență dificultățile din pretinsul 
arunc, d. es. Antonescu Demetriu Nr. 1 po- 
siția 4 cu contribuțiunea 314 fi. 50 cr. la 
an e luat la arunc cu 15 fi. 75 cr., pe când 
Moise Bocșanu sub Nr. 4 posiția 17 cu con- 
tribuțiune de 22 fi. e luat la arunc cu 8 fi. 
Nu e acesta ilegalitate? Se vede din ob
servare, ce realități etc. posede unul și ce 
altul! Apoi Griorgiu Purcariu Nr. 19 posi
ția 229 cu contribuțiune 103 fi. și 2 cr., e 
susceput cu 5 fi. numai, pe când Teodor 
Ceontea sub Nr. 10 posiția 63 după con
tribuțiunea de 47 fi. 28 cr. încă e luat ca 
și Purcariu cu 5 fi. Ei! dâr eu sunt pro
topopul par., Teodor Ceontea îmi este gi
nere, pe când Demetriu Antonescu e mem
bru direcțional la „Victoria" și în comite
tul par. și tot așa și G-. Purcariu! Aceștia 
deră se pot împărtășii de favorurile Oncu- 
lescl, pe când alții și între ei cei numiți 
B. și C. pot fi și neîndreptățiți și batjo- 
curițl! ?

f) Chiar lista membrilor sinodului par 
alăturată sub F) încă e compusă în formă 
sinistră, pentru-că § 6 din statutul org. nu 
admite membri în sinodul par. decât pe 
cari îșî împlinesc datorințele paroohiall, — 
va să dică pe parochienl! Preoții nu sunt 
parochieni, ci preoți după grad: diaconi, 
preoți, protopopi, ori capelani, adm. par. 

etc. și ei ca atari au vot și sunt suscepuți 
în listele sinodelor protopopescl, respective 
în ale consistorelor (vedl § 91 lit. o) și d) 
din stat. org. și cerculariul consistorial 
Nr. 1122 din 1894 eto. etc.), ergo cu ce 
drept vine comit, par. din Arad să suscăpă 
în lista membrilor sinodului par. pe preoți, 
și încă cu oe cutezanță îi însarcină cu 
aruno cultural, după cum se vede sub 
N-rii 4, 8 și 24 în anesul X.) și încă în ce 
proporțiune ?! Nicăiri în diecesă nu sunt 
suscepuți preoții în lista contribuitorilor la 
cult după beneficiul ori activitatea lor preo- 
țăscă, numai în Arad. Aici e anomalia mai 
evidentă și mai sensațională!“

(Va urma.)

Literatură.
In editura librăriei Nicolae I. Oiurcu 

din Brașov a apărut: Carte de rugăciuni, 
pentru folosul și mângâierea fiă-cărui creș
tin, întocmită de lerodiaconul Damaschin 
din sfânta mănăstire Sinaia. Format estetic 
pe 336 peg., hârtiă fină. Prețul 65 cr.

Cursul pieiei Brașov.
Din 31 August ÎSS96.
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Napoleon-d’ori Cump, 9.49 Vend. 9.51
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble ruaescl Cump. 126. >/2 Vend.
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —v-e
Lire turcesoi Cump. 10.60 Vend.
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 110.75
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Se caută |
Fit

Urs comptabiS ele prima forță în compta- g 
biiitate duplă și în corespondența comercială. Ș 

Un mechanic, ele prima forță, care se clirige ș 
locomative și se îngrijască ele reparațium. |j

A se adresa la Domnul 1051,3—9 |jj~

EMIL COSTINESCU București, j|
Strada Colței Wr. 67, seu la Sinaia.

V

&

Se acceptezâ o calfa 
(comis), în prăvălia de băcănie și 
bumbacurl a subsemnaților, un tiner 
român, care cunbsce limbele româ
nă, germână și maghiară.

A se adresa firmei
Ioan Oușoiu Fau

Brașov (Transilvania).
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Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 

se face mai de multe-ori.

Administr. „Gazeta Trans.

gXXXXXX»

ABONAMENTE ♦

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

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

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

DEPOSIT PROPRIU în SSrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sigliișora și în Alba-Julia: la D-l 1.8. Misselbacher 
sen., în CSu.j: la Segesvăry es tărsai, în Deva: la Balog Gyula, 
în Oroștie: Ia Nemeth Jănos.

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni. . .
luni.
anu . . .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate: 
trei luni, 
șese luni 
unu anii.

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

i

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X

X X

Pe
Pe
Pe

Duminecă.
$ X X

2 
I

fi. -
fi. —

50 cr.

Cu t6tă stima:
Administrat"unea isvorului 

„NI A T B & B A.“

(comit. Hăromszek). 1B O d O k. (Transilvania).

gdoobocddoog--———

1025,13 — 100

h numerele cu data, de 

Pentru Austro-Ungaria: 
anu.... 
șese luni. 
trei luni .

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

XX
X

XnKXXVXXXXXXXXXXXXXJ

XXXXM
§
X«xxxxxxx>

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede 
mandate poștale.

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

Administrați un ea „Sazetei Transilvaniei.”

( Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


