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Mortea lui Lobanov.
Deși se aștepta de mult visita 

Țarului și a Țarinei la curtea din 
Viena, ea a format și formeză încă 
un obiect principal de discusiune în 
pressa europenă.

Nu mai trebue să spunem, cât 
de mult cade în cumpăna politicei 
europene individualitatea Țarului ru
sesc, dela a căruia voință absolută 
peste vastul său imperiu aternă așa 
de mult, aternă chiar pacea lumei.

Lucru firesc, der, că acbstălume 
politică și nepolitică din statele eu
ropene urmăresce cu cea mai mare 
atențiune și încordare toțî pașii pu
ternicului potentat, tălmăcindu-i în 
fiă-care 4h ca 80 afl0 și 90 sci0> 
ce se pbte aștepta în urma lor mâne 
și poimâne.

Tot așa natural este, că Țarul, 
fiind și el numai un om cu puteri 
mărginite fisice și intelectuale, tre
bue se se slujâscă în conducerea îm
părăției sale de bărbați, pe cari îi 
află mai harnici și mai apți pentru 
acâsta.

Intre consilierii împăratului Ru
siei ocupă fără îndoelă cel mai în
semnat post în totă împărăția mi
nistrul de esterne, care mai înainte 
purta titlul de cancelar. Dela capa
citatea acestuia și dela înclinările și 
direcțiunea sa politică aternă forte 
mult, ba de multe-orî totul, nu nu
mai în conducerea politică esternă, 
der și în ce privesce politica internă 
a Rusiei.

Unul dintre cei mai influenți 
miniștri de esterne ruseseî a fost, 
fără ’ndoălă, și principele Lobanov 
Rostovsky, căruia Parțele nemilbse 
i-au tăiat de-odată firul vieței, toc
mai într’un moment, când privirii# 
întregei lumi politice și diplomatice 
europene erau ațintite asupra acti
vității sale.

împrejurarea, că prințul Loba
nov a însoțit pe Țarul la Viena, a 
fost interpretată într’un sens, ce da 

acestei visite de curtoasiă și o deo
sebită importanță politică. ■»

Seim, că Lobanov a fost chiă- 
mat, la postul seu însămnat de mi
nistru de esterne rusesc, din Viena, 
unde era deja de câți-va ani repre- 
sentantul Rusiei la curtea austriacă.

Cât de mult a sciut să câștige 
el simpatia și stima acestei curți 
a dovedit’o mai bătător la ochi fap
tul, că la despărțirea sa, împăratul 
Francisc Iosif i-a conferit marele 
cordon al ordinului S-lui Ștefan în 
briliante, cel mai mare ordin, ce se 
dă bărbaților de stat streini. Din 
causa acăsta, împăratul nici n’a mai 
avut cu ce să-l decoreze acum, cu 
ocasiunea visitei Țarului, ci l’a cin
stit dăruindu-i un vas de-o frumseță 
rară și de mare preț.

Ar fi fost uq lucru fărte riscat, 
de-a voi cineva să conchidă dela 
politica actuală a lui Lobanov asu
pra planurilor sale în viitor; der 
era de-ajuns de-ocamdată, că în sta
tele europene și în deosebi în sta
tele triplei alianțe se înrădăcinase 
convingerea, că prințul Lobanov 
urrneză înafară o politică prudentă 
și lipsită de ori-ce caracter violent, 
care în fond se înfățișa, ca cea mai 
puternică sprijinire a intențiunilor 
pacinice manifestate de Nicolae II.

Lobanov Rostovsky trecea în
tre diplomații ruși ca unul dintre 
cei mai buni cunoscători ai rapor
torilor Angliei și Austro-Ungariei. 
Cunoscerea acestor state, cari sunt 
cele mai importante rivale ale Ru
siei în Orient, avea, se ’nțelege, pen
tru viitorea chiămare a ministru
lui de esterne rusesc o deosebită 
gravitate și acestei cunoscințe se 
atribue mai mult chiămarea lui Lo
banov în fruntea resortului de es
terne.

Văzurăm, că în timpul din urmă 
Lobanov întinse ebrda cea mai ami
cală față cu Austro-Ungaria. Și cum-că 
la visita din săptămâna trecută au 
domnit aceleași intențiuni pentru sus

ținerea raporturilor cordiale dintre 
ambele state, cărora le dăduseră 
espresiune mai cjil0le trecute amba
sadorul Kapnist și contele Grolu- 
chowsky în notele schimbate în afa
cerea dăruirei săbiei lui Rakoczy, 
o dovedesce acuma tonul foiloi’ ofi- 
ciose din Viena și Petersburg. Aceste 
foi adecă constată, că în Viena cu 
ocasiunea visitei Țarului s’a stabilit 
o deplină armoniă cu privire la po
litica de pace, ceea ce nu va ră
mână fără influință nici asupra eve
nimentelor din Orient.

Ei bine, acum de-odată s’a răs
turnat un stelp puternic al acestei 
politice de înțelegere. Acesta este 
prințul Lobanov, care re’ntorcen- 
du-se cu părechia imperială în Ru
sia, ca să asiste la sânțirea jcatedra- 
lei din Kiev, a murit fără de veste 
pe drum.

Fi-va succesorul lui Lobanov 
pătruns de aceleași vederi și de acel 
spirit pacinic, ca răposatul ministru 
de esterne ?

Etă o întrebare, care a produs 
I mari îngrijiri pretutindeni și a făcut 
să seaejă cursurile la bursele din 
Viena și Berlin etc. Etă ce dă o 
deosebită gravitate cașului neaștep
tat al morții septuagenarului minis
tru de esterne rusesc!

„încetarea pasivității^.
Sub acest titlu, „Erdălyi Hirad6“ 

din Clușiu publică un articol prim, 
care din mai multe puncte de ve
dere e fbrte caracteristic și merită 
a fi cunoscut și din partea cetitori
lor noștri. Etă cum se esprimă și 
ce combinațiuni scie să facă fbia 
ungurescă din actuala stare politică 
a Românilor:

„Nu suntem între aoeia, cari se bu- 
oură de paguba altuia, dâr ou tote aoe- 
8tea“ — dice foia ungurescă — „învrăj
birea ivită între agitatorii naționaliști și 
desbinarea, ce-a urmat între ei în timpul 

din urmă, ne umple inimele de sinceră bu 
curia.

„Ne bucurăm, nu pantru-oă prin acos
tă desbinare vedem pe adversarul nostru 
ajuns la cea mai estremă slăbire a sa, ci ne 
buourăm pentru-oă suntem convinși, că în
vrăjbirea acâsta va convinge pe cetățenii 
naționalităților, precum și pe o parte a 
conducătorilor lor, oarl pănă aci prin- 
tr’o erore oomisă în bună oredință au 
stat pe terenul agitațiunilor anti-patrio- 
tice, că nu pote să fiă bună, nu pote 
aâ fiă drâptă causa, în oare pisma in
dividuală, gelosia personală și pofta de 
mărire dominăză în așa măsură mare asu
pra acelora, cari întot-deuna s'au străduit 
să se încungiure ou cununa de spini a mar
tiriului desinteresat.

„Oum-că întru cât este motivată 
acăstă speranță a nostră, deja acum o pu
tem constata ou mulțămire. Tot mai mult 
se ventilâză soirea îmbuourătore, oă o 
parte dintre oonduoătorii naționalităților 
s’au hotărît, oa eșind din pasivitate, să ia 
parte activă în vieța constituțională a sta
tului maghiar“.

După acesta fbia ungurescă se 
încercă se arate, ce bine și ce „pa
triotic11 ar fi, dbcă Românii ar pă
răsi pasivitatea. Articolul șii în- 
cheiă astfel:

„Decă oonduoătorii naționaliști în 
faptă vor realisa planul ivit aoum ou pri
vire la pășirea lor pe teren constituțional, 
atunci ei vor contribui in mod puternic la 
deplina expresiune a puterei statului maghiar 
in acest an al mileniului, și vor lua prin 
acesta parte meritorică la serbarea mileniului.

„Măoar de s’Br întâmpla așa!“ es- 
olamă la urmă șovinista foiă unguresoă.

Recomandăm espectorările de 
mai sus pline de nădejde pentru șo
vinismul domnitor, deosebitei aten
țiuni a celor, pe cari îi privesce mai 
de-aprope. De-altmintrelea nci avem 
nădejdile nbstre, cari, se’nțelege, se 
bat în capete cu nădejdile adversa
rilor neamului nostru. Viitorul va 
arăta, care din două e mai înte
meiată.

-“FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Poporațiunea Bulgariei de Nord,
(Fine.)

Populația împărțită pe religiuni este 
fărte interesantă; ea ne arată numărul to
tal al Turoilor, preoum și proporția, în 
oare dânșii se găsesc amestecați ou popu
lația autoohtonă bulgară. Astfel vedem, oă 
numărul total al Musulmanilor, în oele 13 
județe ale Bulgariei dintre BaloanI și Du
năre, este de BOI.640 suflete *),  stăruind, 
cea mai mare parte, preoum am arătat mai 
sus, în oele cinol județe dela marginea de 
răsărit a țărei, și anume : în județul Rus- 
oluo, Silistra, Varna, Razgrad și Șumla. 
Cel mai mare număr de Turol față cu creș
tinii se află în județul Silistra, unde stau 
peste 206 Musulmani față de 100 creștini; 
în județul Șumla numărul lor este de 
aprope îndoit oa al creștinilor ; ăr în Razgrad 
110 Turci la o sută creștini. Județele unde 

Musulmanii sunt mai puțin număroșl sunt 
Vidinul și Lomul, toomai la estremitatea 
opusă a țărei, acolo unde începe a se re
vărsa peste Dunăre populația românâscă.

După oum am mai arătat în rapdr- 
tele mele asupra situației generale a ju
dețelor din ciroumscripția acestui oonsulat, 
emigrarea Musulmanilor continuă, și nu se 
va opri deoât oând ultimul Turc va trece 
peste BaloanI ; acâstă emigrare este așa de 
însămnată, oă oumpănesce, prin perderea 
numerică oe pricinuesoe populației, exce
dentul de nasoerî destul de număros.

De aoi reese și motivul pentru care 
Bulgarii au fost atât de liberali în legea 
lor asupra dobendirei oetățeDescI; în aoeste 
13 județe, la o populație de aprope două 
milione suflete, nu sunt decât 9.000 Evrei, 
dintre cari soooteso că mai mult de jumă
tate sunt prospețl sosiți din Ungaria și din 
România. Proporția lor nu este nici de 5 
individl la suta de loouitorl.

In suma totală, proporția între populația 
creștină și acea de alte religiuni este de 
40 5 la suta de creștini, cifră destul de în
semnată ; dâr Bulgarii nu sunt niol bigoțl, 

nici măcar religioși și se ocupă prea puțin 
de credințele religidse ale compatrioți- 
lor lor.

Numărul Bulgarilor oatoliol sporesoe, 
der nu prin treoerea și afil a Bulgarilor la 
oatolicism, departe, ci prin emigrarea celor 
din Banatul Ungariei, oărora se dau aci 
aprdpe gratuit pământurile părăsite de 
Turci.

Numărul copiilor dela nasoere pănă 
la 20 de ani este de aprope jumătate al 
întregei populații, âr al celor in etate dela 
40 ani în sus, pe jumătatea numărului co
piilor, adecă de un sfert al populației to
tale. Apoi mai observăm, că la individii în 
etate dela 20 la 40 ani, numărul total al 
femeilor întrece pe aoeia al bărbaților, âr 
în parte îl întreoe în nouă din trei-spre- 
(Jece județe. Acesta confirmă părerea, că 
datele statistice sunt greșite din lipsa dela 
oasele lor a grădinarilor, oarl în genere 
sunt între aceste două verste.

In ce privesoe pe centenari, trebue 
să observăm, că cei mai puțin la număr 
sunt în județele unde Musulmanii sunt în 
majoritate: însemnă ore acâsta, că Turcii 

trăeso mai puțin, ori că bătrânii au pără
sit o țâră, unde nu le mai convine să 
trăâsoă ? Eu mă plec a crede a doua 
părere.

Ce privesce numărul emigraților din 
România, și în speoial din Dobrogea în 
Bulgaria oele mai mari oifre de locuitori 
născuțl în România se găsesc în județele 
Varna si Silistra, vecine ou Dobrogea ro
mână și în j udețui Rusoluo; afară de câte
va sute — două său trei — de Evrei, toți 
ceilalți aprdpe pănă la oifra de 3.158 sunt 
țărani de origine Bulgari din Dobrogea. 
Prin celelalte județe indivizi arătațl ca 
născuțl în România sunt său Evrei său Ro
mâni desertorl, său Bulgari de origine, cari 
după liberarea principatului au trecut în 
patria lor. In județul Varna mai sunt a- 
prope 3.800 indivicjl, Bulgari emigrați din 
Basarabia și Germani din Rusia, stabiliți 
pe pământurile părăsite de Turci.

Populația Bulgariei de Nord este for
mată de 1.224.060 Bulgari, și 597.085 Ne- 
bulgarl, oeea oe ne dă o proporția de 67.3 
Bulgari la suta de locuitori. Cei 597.085 
Nebulgarl se împart în 475.041 Turol, Tă-
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încă o sentință a tribunalului dela 
Alba-Iulia.

Am anunțat deja în numărul de Du
minecă resultatul procesului intentat tână
rului student în drept Aurel Ciato, fiiul 
reposatului advocat în Blașiu Ludovic 
Ciato.

Acest proces și sentința adusă de tri
bunal este ârășl una din ilustrațile stărilor 
abnormale dela noi, cari permit astfel de 
urmăriri și astfel de judeoățl. iltă pe scurt 
nnrn s’a petreout acest proces monstruos în 
felul său în cjiua de 28 August n. înaintea 
tribunalului din Alba-Iulia.

După-ce s’a constituit tribunalul pre
ședinte fiind Korbuly, âr jucȚ Daniel și 
Guardazoni s’a cetit apoi actul de acusa- 
țiune compus de procurorul Csiky, în oare 
se arată, că în 28 Iunie 1895 la o conve
nire a abiturienților (bacalaureaților) din 
Blașiu s’au cântat cântece ațîțătdre, âr stu
dentul universitar Aurel Ciato să fi rostit 
o vorbire, în oare se fi fost cuprins și ur
mătorul pasagiu agitatoric și primejdios 
statului: „Nu vă temeți amioilor. acuși va 
sosi timpul oând vor veni frații noștri din 
România și atunci vom arăta noi Maghia
rilor cine suntem".

Actul de acusațiă mai împută stu
dentului Aurel Ciato și vătămarea de onore 
comisă față de un factor postai.

Acusatul se declară, oă va vorbi nu
mai româuesce. Presidentul vrea să-1 îm- 
pedece, dâr în cele din urmă trebue să-i 
concâdă a vorbi în limba lui maternă, âr 
nefiind tălmaoiu de față, procurorul se oferă 
a face pe tălmaciul.

Urmâză ascultarea martorilor. La as
cultare, preoum am arătat deja, martorii 
români n’au fost admiși, ci numai doi gen- 
darml și un medic ungur, er dintre Ro
mâni numai oei doi păzitori de nopte puși 
în mișcare de gendarml. Nici medicul, niol 
aoeștl păzitori n’au audit ce s’a vorbit, 
păzitorii au aucȚt numai cântându-se „Deș- 
tâptă-te Române" de oătră studențl.

Procurorul în vorbirea sa de acusa- 
țiune susține, că studenții au cântat la 
convenirea lor cântece agitatorice, și oă și 
acusatul a ațîțat în vorbirea sa oontra na- 
ținnei maghiare și susține ca moment agra
vant, că tâte aoestea s’au petrecut în 
Blașiu, cere pedepsirea pe basa §. 172 al 
codului penal și a §. 261 pentru vătămarea 
factorului postai. După aoâsta și-au ținut 
vorbirea: apărătorul d-1 advocat Rubin 
Patița din Alba-Iulia și în urmă a vorbit 
aousatul Aurel Ciato.

Incheindu-se pertractarea, tribunalul a 
pronunțat sentința ce o cunâsoem deja: 
un an închisore de stat și 400 fi. amendă 
pentru agitare, și 5 dile arest și 50 fi. 
amendă pentru vătămare de onore, preoum 
și purtarea cheltuelilor prooesului.

Lăsăm să urmeze aici vorbirea acu- 
satului.

Vorbirea de aperare a d-lui Aurel Ciato.
Onorate d-le President, Onorat Tribu

nal! M’ațI adus aci pe banca acusaților 
pe motivul, oa ași fi agitat la ură contra 
națiunii maghiare și pro secundo, pentru 
că aș fi vătămat onârea unui onorabil oe- 
tățân, oare în aoelașl timp este și oficiant 
de stat. O să lămuresc puțin cestiunea, în 
firma speranță, că D-vostră veți fi destul 
de indulgențl de a mă asoulta cu cea mai 
înoordată atențiune; cu atât mai vîrtos, că 
vă promit înainte, că în întreg deoursul cu
vântului meu, voifi păstra tonul rece și 
obiectiv și nu voiiî întră ou D-vostră în 
nu soiu ce discuțiunl teoretioe său princi- 
piare. îmi veți oonoede însă, ca înainte de 
a întră în meritul lucrului să arăt pe sourt, 
cât de necorectă, cât de greșită a fost pro
cedura On. Tribunal prin punerea mea sub 
aousă...

Procurorul: (ca mușcat de șârpe dă cu 
pumnul în masă, sare sus, îndrugă cuvinte 
ag'tate și sferșesce cu cuvintele, că el nu 
pâte suferi critisarea procedării tribunalu
lui, și folosirea terminilor de „neooreot" și 
„greșitu din partea acusatului.)

Presidentul: îndrum la ordine pe aou- 
sat, și nu-i permit să oritiseze procedarea 
tribunalului.

Acusatul: Ei bine, Onorate d-le Pre
sident, der eu nu înțeleg, și nu pot înțe
lege resonul, ce l’a îndemnat pe acest Onor. 
Tribunal, să respingă fasionările atâtor 
martori cinstiți și cu mintea la loo, pe ri
dicolul, absurdul și imposibilul motiv, că 
ei sunt oonnaționail de ai mei, și în mare 
parte prietini. Dâcă s’ar admite în justițiă 
și astfel de motivări, atunci am ajunge 
acolo, că libertatea și viața cetățenilor, să 
fiă dependentă în cel mai absolut mod, 
dela disorețiunea tribunalelor. Cred însă, 
atât ca om, care este pătruns de ideile și 
de modul de gândire al secolului present, 
și cred și ca student, care m’am dedicat 
sciințelor iuridice și de stat, că acest Ono
rat Tribunal nu va duce lucrurile aoolo, 
încât să fiu silit a trage o dungă peste 
tote oonvingerile mele. Da! In evul vechiu 
era admisă teoria, ca acusatul pe o simplă 
bănuială să trebuiasoă să se legitimeze, as- 
tăc)I însă este în contra spiritului legilor 
moderne, ca acusatul să fiă silit a docu
menta, ceea ce acusatorul nu pote să sus
țină. — Dâr nu putea Onor. Tribunal să 
mă pună sub aousă, dâcă considera fasio
nările martorilor, nici din motivul, că în- 
tregei afaceri îi lipsesce cu totul caracterul 
publicității...

Procurorul-, (țipă, sbiară, faoe semne 
agitate, până ce pe urmă)

Presidentul: (care nu înțelege româ- 
nesce) provocă din nou la ordine pe acu- 
sat, amenințând u-1, că dâcă va mai conti
nua cu oritisarea procederei tribunalului, 
îi va detrage cuvântul.

Acusatul: O să mă acomodez obser- 
vațiunilor onor. President, n’o să mai ori- 
tisez procederea onor. Tribunal, ci voia 

oade de’a 20 la 10°/0 ; județele tote îm
preună dau un procent de 14 soiitorl de 
carte la suta de agramațl.

Numărul străinilor oe petrec în Bul
garia nu atinge cifra de 15.000 indivizi la 
o populație de 1.821.000 locuitori; pro
porția lor de 8 la miia de loouitorl este în 
adevăr una din cele mai soăcjute, oe se 
pote vedâ în Europa, afară pdte de Grecia.

Populația urbană a Bulgariei de Nord 
este împărțită în 34 de comune urbane ou 
298.673 locuitori și într’o proporție de 
16.4% din totalul populației.

Orașele cele mai însemnate ca popu
lația sunt: mai întâiti Varna și Rusoluc, cu 
aprope aoelașl număr de 28.100 locuitori, 
apoi vine Șumla cu 22.500, și urmâză 
Plevna, Vidinul, Siștovul și Razgrad, apoi 
Târnova Vrața, Silistra și Dobricl. Tdte 
celelalte, în număr de 23, au mai puțin de 
10.000 locuitori; vre-o 14 dmtr’ânsele nu 
sunt deoât nisoe sate mari, reședințe de 
subprefecturi, cari nu au nici câte 5.000 
locuitori.

cerca să întru în apărarea strictă, deși 
nu am o acusare legală și admisibilă în 
contra.

Onorate D-le President, Onorat Tri
bunal! In sâra cjilei de 28 Iunie, fiind con
cert în localul hotelului „Univers", m’am 
hotărît să merg și eu, pentru oa să asoult 
o musică bună, oare pe de-asupra, spre 
ironia momentului, era o musică ungurâscă. 
Am pleoat așadâră cu oele mai ourate și 
nevinovate inteDții. In sala de alături, cu 
ușile și ferestrile închise, îșl petreoeau abi- 
turienții din acel an școlastio, cari îndată 
ce ne-Ru observat, au avut amabilitatea de 
a ne pofti în ceroul lor intim pentru ca 
săra de despărțire să o petrecem împreună. 
Eu, csre nu am avut motive să-i refus, ci 
din contră m’am simțit obligat prin oăldu- 
rosa lor invitare, m’am dus dimpreună cu 
ceilalți oolegl dela Universitate, cu cari 
petreceam alăturea. Românului îi place să 
cânte, și astfel nici toastele și cântecile 
însuflețitore nu au lipsit. Eu încă am aflat 
de bine să vorbeso, și motivul pentru acesta 
mi-l'a dat presentarea în mijlooul nostru 
a profesorului Gavrilă Precump. Am ținut 
un toast de bineventare, tractând cu deo
sebire în cuvântul meu, despre oreșterea 
modernă a tinerimii, și am aocentuat, am 
scos în relief, ca notă esențială a oreșterii 
moderne, caracterul, puroedând din convin
gerea, că numai caractere mari pot să pro- 
duoă și acțiune mare.

In timpul aoesta însă doi gendarml 
voiau cu ori ce preț să-și spargă drum 
pănă la noi la masă și eventual să ne îm
prăștie. Abia la insistența otelierului și a 
prof. Gavrilă Preoup au abejis de planul 
lor. Nu au încetat însă cu purtarea lor pro- 
vocătâre, nu s’au depărtat de pe la fe
restre și de pe la uși, ci chiămând și pe 
păzitorul de nopte, îl îndemnau înt’una (vă 
rog să nu ve bufnâscă rîsul) ca se ne aducă 
el la reson. La 12 ore, depărtându-se mai 
mulțl abituriențl din Blașiu, s’a pus capăt 
și petrecerii nâstre. Pe drumul pănă la lo
cuința mea, un coleg dela Universitate m’a 
petrecut pănă acasă. Abia ajunși însă la 
portă, aud ceva sgomot, și pe urmă ob
serv cum din localul poștei, care este în 
imediata vecinătate cu locuința nostră, 2 
gendarml in frunte cu epistolierul desohid 
ușa și în liniște se apropie și se opresc în 
fața nostră. Am stat o clipă față în față, 
pănă ce în fine epistolierul ou o imperti
nență ne mai pomenită, il atacă pe cole
gul meu, murdărindu’l cu presupunerea, că 
el ar fi lovit ou bastonul în trăsura poștei. 
Nu sciu și nu înțeleg, cum m’am putut 
stăpâni în fața acestei mișelescl ofense, 
atâta însă soiu, oă după ce la insistanța 
mea, ei nu au voit să se depărteze și au 
păstrat și mai departe tonul acela in
fam de provooător, atunci mi-am eșit din 
fire, și în contra obiceiului și fineței, ce 
mă caraoteriseză, i-am aruncat și vorbe in- 
sultătâre. Acesta este curatul adevăr. Și 
acum după ce am espus faptul, permiteți-ml 
ca să trec din nou la partea primă a acu- 
sei, reservându-ml dreptul, ca după ce 
mi-am făcut datorința și după-ce am lă
murit oestiunea primă, să pot treoe și la 
a doua.

(Va urma.)

Amenunte dela visita Țarului.
Numai acuma, după ce a trecut vi

sita Țarului, publioă diarele amănunte in
teresante din dilele, pe cari el le-a petre
cut în capitala monarohiei nâstre.

In epua primirei festive și a intrărei 
Țarului în Viena nu-i era permis nimăruia 
să stea pe loc, și numai un moment, pe 
trotoare, căol numai decât se apropiau de 
el polițiști, și îi cjiceau: „Am sta în loc, 
poftim plecă mai departe*  ! și în cas de lipsă 
se folosiau chiar și de forță brachială. 
Erau însă unii indivicjl provătjuțî ou oâte 
un ^Passirsckein*  — adecă ou un bilet gal- 
bân pe oare era sorisă licența ou litere 
negre, — oarl puteau să trecă chiar și 
prin cordonul de soldați, dâr numai pănă 
la 10 ore a. m., din care moment nici 
aceștia nu mai avură dreptul să se folo- 
sâscă de amintitul bilet.

tari, CerkezI, aprope 60.000 Români, peste 
8.000 de Greoi și 54.000 alte naționalități: 
Șerbi, Ruși, Albanezi, Cehi, Germani, 
Evrei, etc.

Populația românâsoă este mai numă- 
râsă în județele dunărene, și anume în ju
dețele Vidin 30.450, Vrața 9 706, Șistov 
8.223, Rusoluc 4.150 și Lom 2.729. In ju
dețul Vidin Românii formâză o massă oom- 
pactă stabilită în aprope 100 comune. Ei 
sunt mai toți emigrați din Oltenia, îșl con
servă bine limba, portul, obioeiurile și 
relațiile lor familiare cu frații lor de peste 
Dunăre. Căușele emigrărei, ce și acjl con
tinuă mai slab, este adevărat, sunt pe de-o 
parte lipsa de pământ în Oltenia, diferența 
impositelor și altor nevoi, provenite din mo
dul arenqășesc de cultură din România, dâr 
mai ales faptul, că în Bulgaria, sub domina- 
țiunea Turcilor, creștinii erau scutiți de ser
viciul militar.

Cel mai mare număr de soiitorl de 
carte îl găsim în județele Târnova și Sev- 
lievo, și este dat mai tot de grădinarii de 
zarzavaturi. Scoțând aceste două județe, 
proporția „citiților" în celelalte 11 județe

Niol chiar membrii pressei nu aveau 
dreptul să se misoe cum voiau, ci trebuiau 

să stea îndesuițl la spatele dragouilor, hu
sarilor și a infanteriștilor.

La întrare în oraș, Țarul la început 
fu surprins de împrejurarea, că poporul 
sta atât de aprâpe de eohipagele de curte, 
dâr în fine se împăca cu situația și începu 
a saluta afabil în tdte părțile.

In strada „Prater" o damă entusias- 
mată aruncă din ferâstra unei case un bu- 
ohet mic de roze spre trăsura, în oare se 
afla Țarina. Buohetul de abia ajunse jos, și 
de-odată vre-o 10 polițiști alergară ca să 
se convingă, că ore nu-i dinamită, âr alții 
uroară scara respectivei case pentru-oa să 
ia la interogatoriu pe dama cutezătore.

Peste tot, se dice, că stradele, prin 
cari treceau Țarul și Țarina, furnicau de 
polițiști secrețl, și e lucru interesant, că 
părechia imperială rusâscă de loc nu se 
ținea de program, ci în momentul din urmă 
se făceau schimbări în acela.

In sâra representațiunei festive dela 
operă, Țarul părea a fi fârte înouroat și 
de-aci urma, că ospeții înalțl nu se așe- 
4ară în loja imperială în ordinea prefiptă, 
așa că Țarina șecju la stânga monarohului 
nostru. Cu tdte că împăratul Francisc Iosif 
și archiducesa Isabela îșl dedeau totă truda 
ca să întrețină în mod plăcut pe ospeții 
lor, totuși atât Țarul cât și Țarina erau 
tdrte reci și de-abia rosteau câte-va cu
vinte.

In fine se asigură, că pe VienesI nu 
i-a prea încălcjit visita Țarului, deore-ce ei 
sunt deprinși să fiă traotațl mai prietinesce 
și mai negenat, nu însă cu atâta strioteță 
și răcâlă.

— 20 Septemvre.

Episcopul Popea, din incidentul vi- 
sitei, ce a făout’o Lugoșului și din incidentul 
adunărei Asociațiuuei, care este tot-odată 
cea dintâiă paroohiă a dieoesei sale, a ți
nut în biserica gr. or. un disours cătră po
porul credincios, care merită a fi cunosout 
în carouri cât mai estinse. De aceea îl 
vom publica în numărul nostru de Du
minecă. /

— o—

Subvenții maghiare în România. Tdte 
cjiarele din Budapesta au primit câte o 
netițiă iscălită de preotul oatolic Albert 
Ludwig din Craiova, petițiă, pe oare (Țâ
rele o recomandă „tuturor patrioților ge
neroși". Preotul Albert Ludwig din Cra
iova — comunitate oare numără 2000 de 
Unguri oatoliol, printre cari 197 copii în 
vîrstă de școlă — e forte săracă și nu pdte 
procura tote mijlocele necesare pentru 
existența școlei confesionale. Guvernul ro
mân, cerând ca școla acesta să se supue 
regulelor higienice cerute de legile țărei, 
esistă pericolul ca școla ungurâscă să fiă 
închisă, din lipsă de fonduri și-adaogă 
preotul — „prin acâsta copii națiunei un
gare s’ar pierde cu desăvârșire". In con
secință cere ajutorul „inimelor caritabile 
maghiare". La acestea „Timpul" observă 
următorele: „Când seim, oă guvernul un
guresc interflioe școlelor române de peste 
munți să primâscă ajutdre din România, 
nu putem decât recomanda „tuturor pa
trioților generoși" din Ungaria petiția preo
tului catolic Albert Ludwig din Craiova".

Mania magliiarisărei. Președintele so- 
oietății de maghiarisarea numelor, Telkes 
Simon, Be adresase nu de mult oătră mi
nistrul de interne ung. ou rugarea, oa 
acesta să provooe pe toți aoei funoționarl 
supuși lui, cari portă nume străine, ca 
să-și manhiariseze numele. Se vede, că 
ministrului șovinist i-a plăcut idea lui 
Telkes, căci îndată a și dat ordin căpita
nului poliției din Budapesta ca să esope- 
reze maghiarisarea numelor acelor polițiști 
cari au nume nemaghiare. Deci înainte de 
tote poliția — și numai după acâsta vor 
urma celelalte branșe „administrative".

— o—
Noul comandant al corpului 12 de 

armată. „Pest. LI." dela 28 Aug. publică 
un comunioat, în CBre se spun pe scurt 
următorele: Postul comandantului de corp 
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din Sibiiîi, devenit vacant prin mârtea lo- 
ootenentnlui-mareșal Galgoozy, s’a umplut 
mai în grabă decât cum se îndatineză de 
regulă. Oausa acestei măsuri grabnioe sunt 
în prima liniă manevrele, cari nu pot fi 
dirigate în lipsa oomandantelui suprem; 
mai departe este și faptul, oă numai în 
timpul manevrelor i-se dă ocasiune co
mandantului de corp de-a se pune în con
tact mai de aprâpe cu trupele, și de a-se 
convinge despre pregătirea lor. Nou numi
tul comandant al oorpului de armată din 
Ardeal, loootenentele-mareșal Emil Probst 
cav. de Ohstorff este unul dintre puținii 
generali austriaol, cari au mai luat parte 
la o campaniă. Se 4106i că e un soldat 
forte erudit, energio și plăcut în viâța 
sOoială.

— o —
Șarlatanisni cu „luteria de classe*.  

„Alkotmâny*  publică un articul lung asu
pra faimosei „luterii de classe*  a lui Heintze 
din Budapesta, arangiată din incidentul mi
leniului și cu aprobvrea guvernului. Foia 
ungurescă arată, că cu acâstă luteriă 
s’a făcut o înșelătoria colosală și con
jură pe toți Ungurii, ca prin testament să 
lase urmașilor lor sfatul, de-a se înspăi
mânta chiar și numai de idea, de-a cum
păra losurl pentru „luteria de classed. — 
Și să nu uităm că luteria s’a arangiat în 
cinstea mileniului și cu învoirea directă a 
guvernului 1!

*) Pentru forma și cuprinsul celor publicate 
sub rubrica acesta Redacțiunea nu ia răspunderea

—o—
Zăpadă în Austria. In mai multe 

părți ale Austriei a căc|ut zăpadă în c}iua 
de Sf. Maria (15 August stil vechio). La 
Gastein, întrâga regiune din vale e aco
perită cu zăpadă. Recolta e nimicită. Tem
peratura e aprope de zero grade. La 
Tamsweg zăpada au căflut pe munți și 
în vale e înaltă de centimetri. Tem
peratura era de 3 grade Râaumur. La Liezen 
totă regiunea presintă aspectul ce’l are de 
obiceiil în Ianuarie. Munții sunt cu totul 
aeoperițl de zăpadă. Munții din jurul lui 
Reichenhall sunt de asemenea aooperițî cu 
zăpadă. In ajun, un uragan puternic se 
deslănțuise asupra localităților St.-Wolf
gang, Kammer, Bocklabriick și Briinn. In 
Elveția a oădut de asemenea zăpadă multă 
pe munți. In cantonul Graubiindten e iernă 
în totă regula. S’au organisat escursiunl cu 
sănii și se patinâză de-a binele.

—o—
Prodncțiune. Inteligența română din 

Foiana-Sărată va arangia o prodîicțiune de- 
cldmaiorico-teairală, împreunată cu dans: 
Dumineca în 25 1. o. sâra,— la carea prin 
aoâsta toți doritorii de-a partioipa se pri
vesc de invitați. — „Venitul curat va fi 
destinat spre ajutorarea copiilor săraci. 0- 
fertele marinimâse se primesc cu mulțămită 
și se vor chita pe cale diaristică.

Viitorea adunare generală a Asocia- 
■țiunei, după cum soim, s’a hotărît a se 
țină anul viitor în Mediaș. A fost invi
tată însă prin telegrame nu numai din 
partea Românilor din Mediaș, ci și din 
partea Românilor din Deva. Invitarea De- 
venilor a fost susținută la adunarea din 
Lugoș din partea d-)ui Francisc Hossu Lon- 
gin, oare a fost autorisat din partea Ro
mânilor din Deva, ca să învite și personal 
Asooiațiunea, de a-șl țină viitorea adunare 
în Deva. D-l inginer Onoriu Tilea a susți
nut invitarea Românilor din Mediaș, adu
când ca motiv împrejurarea, că în Deva 
s’a mai ținut odată o adunare a Asooiațiu- 
nei, âr în apropiarea Devei s’au ținut în 
anii din urmă înoă alte două adunări (la 
Hațeg și Sebeșul săsesc), pe când la Me
diaș nu s’a ținut nicl-odată. In fine s’a 
hotărît, oa adunarea viitore să se țină în 
Mediaș.

Pentru completarea raportului nostru 
mai amintim aoi, oă la adunarea din Lu
goș și-au avut raportorii lor următorele 
4iare : „Gazeta Transilvaniei*,  „Tribuna*,  
„Dreptatea*,  „Unirea*,  „Fâia Poporului*,  
„Vulturul*;  din BucurescI: „Românul*,  
„Voința Națională*,  „Timpul*,  „L’Indâ- 
pendance Roumaine*,  „Adevărul*,  „Lumea 
Nouă*,  „Gazeta*,  „Dreptatea*,  „Constitu
ționalul*,  „Revista Tinerimii*  ; din Buda

pesta : „Bud. Hirlap*,  „Orszâgos Tudositâ*,  
„Magy. Hirl.“ ; din Lugoș: „Siidungarn*  ; 
din Timișora: „Temesvarar Ztg.“

Lupta pentru limbă.
Astă4l se pertractâză înaintea tribu

nalului din Cernăuți un interesant proces, 
stând adecă pe basa acusaților o preutâsă 
română văduvă, cu numele Maria Qerneav- 
schi, pentru oă a avut curagiul să-și apere 
dreptul limbei sale față cu un fucționar 
german.

Etă ce scrie „ Gazeta Bucovinei11 despre 
aoest oas unic în felul său :

„Violarea drepturilor nâstre peste tot, 
și a dreptului limbii ndstre în special, a 
devenit adl o ooupațiune de predilecție a 
oficianților noștri administrativi. Nu-i chip 
să eșl cu ei la oale! îi arețl, îl pui sub 
nas paragraful, care-țl prescrie să te folo- 
sescl de limba ta în țâră; cu tote aoestea 
funcționarul nostru n’aude, nu vede și nu 
vrea să soie, oă în Bucovina tot mai trăesce 
încă un popor, oare-’șl are și el limba sa, 
limba română, prin lege recunoscută și ea 
de limbă a țerei! Dâcă stărui pentru aoest 
drept, dâoă faol resistență — și trebue să 
faei, pentru-că un nemernic și un păcătos 
este Românul, care nu ține morțiș la lim
ba și la drepturile sale — funcționarul 
nostrp te ia de guler, îți arată ușa și te 
scâte afară chiar și atunci, când îl ceri o 
chitanță românâscă pentru banii tăi greu 
munoițl, pe cari lui îl dai să-’t asiguri 
traiul de amploiat! Er’ asta mulțl o pățesc 
dintre Românașii noștri, dâr tac și tac 
pentru totdeuna; tac însă numai aceia, cari 
sunt lași și nu-șl cunosc datoria.

„Așa a pățit-o și domna preotâsă vă
duva Maria Cerneavschi cu un funcționar 
de peroeptoriă din Șiret. ^Domnia sa însă 
n’a tăcut, căol are inimă românescă și cu
ragiul oivio de a-șl apăra dreptul limbei 
sale. Pentru acest curagiu al seu, densa 
este pîrîtă de funoționar și adusă pe banca 
acusaților. Pertractarea finală în procesul 
ei să ține tocma acum, Marți, în l-a Sep- 
temvre st. n. Ia tribunalul din Cernăuț. 
Pertraotarea acâsta va fi un oas interesant, 
dâr’ totodată și un puternic îndemn pentru 
stăruirea omului pe lângă dreptul seu re
cunoscut prin lege.

Turburările din Constantinopol.
Soirile mai nouă sosite din Constan

tinopol raportâză asupra turburărilor de 
aoolo următorele:

In urma amenințărilor Turoilor, oă 
vor nimici rassa armeană, domnesce o mare 
grâză printre notabilii armeni, oari au 
scăpat dela măceluri. In cartierele armene 
lipsa provisiunilor e forte mult simțită. 
Miniștrii de răsboiti și de marină au dat 
ordin trupelor să împiedece cu energiă 
disordinele și să nu participe la ele. Afa
cerile sunt paralisate.

După o comunioațiune ofioială s’au 
găsit într’o șoolă de fete dela Cumkapu, 
65 de bombe încărcate.

Se asigură, că ministrul de răsboiO 
actual, va fi înlocuit prin Abdullah-pașa, 
fost oomandant militar în Creta.

Se 4i°e, Porta a primit alaltăerl 
o însciințare dela comitetul armean, în 
oare acesta amenință, că revoluționarii își 
vor reîncepe lucrarea cu activitate, deoă 
măcelurile celor nevinovațl nu vor înceta 
pănă peste două âre. Ambasadorii au pri
mit aceeași însciințare.

Tot alaltăerl o bandă de mohame- 
danl s’a îndreptat spre insula Principilor, 
pe o corabiă looală; a încercat să debarce 
acolo, dâr a fost împiedecată de popu
lația insulei, care e compusă numai din 
Greci. Acest fapt se oonsideră ca o probă, 
că străinii și ne-mohamedanii din Constan
tinopol ar putea să respingă cu ușurință 
ataourile poporației musulmane, dâoă ei 
s’ar organisa.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 31 August. Ministrul 

de esterne rusesc, principele Lobanoff 
Rostowski a murit subit erl la 8 6re 

sâra, aflându-se pe trenul curții ru
sesc! în apropiere de gara Lepe- 
towka. Țarul, pe care mârtea mi
nistrului seu l’a sguduit tdrte tare, 
a depeșat numai decât se vină din 
Petersburg lă Kiew consilierul in
tim Șișkin, adlatusul decedatului mi
nistru. Se Țice că Lobanoff, deja 
în Viena nu se simțea bine și mârtea 
lui a urmat după un atac de apo- 
plexiă.

BucurescI, 31 August. Foile opo- 
siționale din BucurescI aduc soirea, 
că în afacerea procesului intentat de 
Periețeanu-Buzeu membrilor actua
lului comitet al Ligei pentru eva
cuarea localului, ce-1 folosesce Liga, 
s’a judecat acjl in contumaciam, adecă 
în absența defensorilor și apărăto
rilor lor. Se (Țes, că procesul, care 
era al 23-lea la rend, a fost strigat 
cu mult mai de vreme, pe la ÎO1/^ 
bre și în câteva minute, comitetulLi
gei a fost în absență condamnat la eva
cuarea imobilului, admițendu-se esecuția 
provisoriă. Advocații comitetului Li
gei au făcut apel la tribunal contra 
acestei hotărîri și au cerut suspen
darea esecuției.

Lăterat ură.
In editura librăriei E. Zeidner din 

Brașov a apărut: „Sintaxa limbei germane, 
întocmită pentru clasele superiâre ale șcâ- 
lelor medii, precum și pentru preparandii, 
de Nicolau N. Filția, profesor la gimnasiul 
român gr. or. din Brașov*.  Prețul broș.: 
1 fi. 25 cr.

DIVERSE
Țarul și Jidanii din Paris. Un ra

portor al 4iarului „Figaro'1 a avut nu de 
mult un interview ou „grand-rabin“-erul 
laddoc-Khân al Jidanilor din Francia. L’a 
întrebat, cum vor primi ei, Jidanii, pe Ța
rul Rusiei, ou ooasiunea visitei sale la Pa
ris. Rabinerul Iaddoo Khân răspunse : „Cu 
tâte că ne dore forte mult noua și stricta 
ordinațiune, prin oare cei de-o credință cu 
noi din Rusia au avut de-a suferi atât de 
mult, totuși că buni FranoesI și buni pa- 
trioțl ținem de datorință, oa și noi să ne 
alăturăm la veselia generală. Dâcă în pro
gramul serbărilor se va presorie să se țină 
pentru Țarul servicii divine, atunci vom 
ținâ și noi, oa și celelalte confesiuni. Jidanii 
franoesl, oa oetățenl, tocmai ou așa cinste 
și supunere se portă față cu Țarul Rusiei, 
oa și catolicii și protestanții. Din inciden
tul morții Țarului Alexandru III, noi înoă 
am ținut în sinagoga nostră requiem pen
tru sufletul lui și oând Țarul Nioolae II 
s’a suit pe tron, Jidanii ruși au jurat în 
sinagogă oredință și supunere noului dom
nitor. Colonia Jidanilor-rușI din Paris e 
forte însemnată, dintre 50.000 Jidani, peste 
15,000 sunt Ruși. Pentru aceea și suntem 
noi atâția aici, pentru-oă guvernul ruseso 
ne-a espulsat din Rusia. Pe timpnl lui 
Alexandru II ordinul de espulsare n’a fost 
atât de sevei’ ca aoum. Cei mai mulțl Ji
dani au fost espulsațl din Basarabia, de 
unde oea mai mare parte s’au dus în Ame
rica și Franoia. Jidanii din Francia sunt 
părinți buni de familiă, inteligențl, âmenl 
sîrguinoioșl și cei mai mulțl dintre ei sunt 
meoaniol și măestri de lemnari. îndată oe 
însă în Rusia se vor îmbunătăți stările, 
toți se vor reîntdroe în patria lor, deoreoe 
îi atrage iubirea de patriă. Dintre cei 
emigrați niol unul nu e răsvrătitor, dedre- 
oe Rușii, fiă ei de ori-oe religiă, sunt ou 
cea mai mare supunere și credință față de 
domnitorul lor. Așa-dâră oolonia Jidanilor 
din Paris la serbările patriotice din Oc- 
tomvre va lua parte cu trup și suflet.*  
Se nu se uite, oă aoeste laude la adresa 
„patriotismului*  jidoveso le aduce însu-șl 
hahamul lor, „grand-rabiner“-ul din Paris!

Reclame caraghiose. Nu demult se 
întâmplă în Amsterdam, oă un tînăr bine 
îmbrbăoat sări de pe un pod, pe unde um
blau mai mulțl âmenl în apă. După câte-va 
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minute tînărul apăru de-asupra apei în 
mână ou un plouar, pe oare era scris : 
„Ciooolada X. este oea mai bună*.  Cât-va 
timp tînărul a mai înotat încoce și încolo, 
pănă a ajuns la țermure, apoi se urcă într’o 
trăsură, oare-1 aștepta și dispărfi. O recla
mă americană mai interesantă e următârea : 
Un om era osândit la spân4urătore și în
ainte de-ai pune gâdele funia în gât, osân- 
ditul oeru voia se vorbâscă oeva publicului 
aflător acolo. I-sa permis și osânditul ou 
ton înalt îșl înoepu vorbirea: „Nici oând 
n’așl fi ajuns aici, dâoă înoontinu ași 
fi folosit săpunul de Y.“ Se 4‘oe> ca 
pentru reolama aoâsta, fabrioatorul de să
pun a dat osânditului la morte 10,000 flo- 
reni, din cari de sigur s’a ajutorat bine 
familia sa.

Ghiață artificială. Pe ori și ce eco- 
nomă o pote interesa modul oum se pâte 
pregăti aoasă, în timpul oel mai sourt, 
ghiață artificială. Spre scopul acesta să se 
iâe o olă de lut, în oare se pun 100 grame 
de piâtră puciosă și peste aoâsta se varsă 
50 gr. apă și în fine se mai varsă înoă 
sodă, oare oonține 30 gr. de sulfure. In 
amestecătura acesta, se pune un vas mai 
mio cu apă, oare voim să înghețe, să 
mișcă în continuu și după câte-va minute 
apa din vasul micuț va fi înghețată.

Voci din public*).
Constituționalismul bisericesc în Arad.

Arad, Iulie 1896,
(Fine.)

Dâr preoții din Arad sunt însărcinați 
și cu „echivalent-ul“. Curios! încă în 1868 
datul 3 Noemvre cu Nr. 434, congrega- 
țiunea comitatului Arad prin organele sale 
— vice-comitele și protonotarul — a emis 
un ordin cătră tote protoprețurele în sen
sul, ca dela 1 Ianuarie 1869 preoții, învă
țătorii și notarii, ca numai usufruptuatorl 
ai pământurilor ori caselor beneficiall — 
se nu fiă suscepuțl și însărcinați cu solvi - 
rea de echivalent. De atunci menționații 
nici nu sunt suscepuțl în conspecte. Și acel 
ordin s’a esplicat și comunicat și din par
tea Vener. Consist. în 1872 cu tote oficiile 
par. din dieoesă, cu adausul, că „echiva
lentul*  să se suscâpă în spesele oultuall, 
pe conta cassei bisericescl, dâr preoții și 
învățătorii ca atari sunt scutiți de solvirea 
lui. Aradul și aci face escepțiune! Pâte că 
se mai află vre-o câteva comune bisericescl 
în comitat; unde subversâză cașul serios, 
ca în Arad, der eu dau cu socotâla, că 
acelea parochii vor fi dintre cele provădute 
ou preoți mai tineri. Ei nu pot avâ scire 
de celea petrecute cu două decenii și ju
mătate mai ’nainte, pentru-că ordinele nu 
s’au mai repețit. Avisul acesta însă să le 
servâscă și acestora spre orientare! — Nu 
trebue să se tolereze violențele de drept! 
Nu fă preoțimea indolentă, ci caute să su- 
focheze probele anarchiste ori abusive! 
Trebuesc demascațl agitătorii!

M’am cam abătut dela obiect, der 
âoă revm! Dâcă comitetul parooh. din 
Arad „per nefas*,  a susoeput și pe preoți 
între contribuitorii la cult, pentru ce n’a 
observat o proporțiune umană, eouă ’și 
leală? Dâr âcă oe iregularitate a oomis. 
Eu nu am nici o avere în Arad; din sa
larul meu ca parooh oapătă capelanul Bodea 
ys parte — și mai câte acoidențe etc., — 
mai solvesc eu arenda de casă bisericii 
200 fl. Er Gavril Boda are propria casă 
și pe lângă venitul de y,, mai capătă dela 
cealaltă paroohiă 300 fi. și totuși eu sunt 
tacsat ou aruno de 8 fl., âr Bodea ou 3 fi. 
și celalalt par. Traian Vatian âr ou 3 fi.! 
Nu apare de aoi ore „malafides*  ? Orga
nele comitet, doră nu-șl vor da silința a 
interpreta și acest adevăr în mod sinistru, 
și să se populariseze prin mistificațiunl 
tendențiose!

III.
Dâr organele comitetului par. din loc 

apar de omeni passionațl, nici pe departe 
nu sunt obiectivi. Se abat „pro lubitu*  dela 
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datorințele, ce le impun §-ii 6, 7, 8, 9, 10, 
14 și 16 din stat. org. și nu respecteză dis- 
posițiunile din Nrii 4, 5, 7 și 8 din § 7. 
Președintele comitetului susține eu mare 
autoritate juridică: că proiectul de spese 
cultuall nu are să se subștărnă sinodului 
par. pentru supra-revisiune, confrontare, 

supra-censurare și aprobare, ci simplaminte 
îl elaboreză comitetul, apoi îl predă nota
rului să-l țină în localul său 14 dile, pen
tru eventualele reclame, 6r după espirarea 
celor 14 dile comitetul însu-șl îl declară de 
aprobat și îl aplică la moment! Și pentru 
ca si nu potă nega președintele, că se prac
tică așa, il întreb: Nu și-a validat afirmațiu- 
nea sa în formă acesta cu proiectul pe 1895, 
de care sinodul par. și protopopul nu are nici 
o scire, și totuși îl cunsideră de valid, și îl 
pune și în practică?!

Ba încă mai mult: se adresăză la ma
gistratul orășenesc, pentru mână de ajutor 
la incassarea speselor neprimite, neapro
bate de sinodul parochial! Nu voesce să 
înțelegă D. Oncu, că comitetul e ales de 
sinod, și nu vice-versă, și că numai sino
dul e autoritate respective legislațiune în 
parochiă! Lucru ușor de înțeles: președin
tele sinodului parochial are drept a disolva 
sinodul (§ 11) din stat, organ — pe când 
comit, par. stă sub supraveghierea sino
dului par. (vedl Nr. 7 § 7 din stat, apoi 
Nrii 8 și 11 din § 23 al statutului organic!) 
Nu se prefacă D. Oncu. căci e jurist!

E curios totuși, cum se procede în 
Arad și în căușele de ovațiunl bisericescl, 
așa numitele gratulațiunl de an nou. Cine 
conduce deputațiunea bis, acuma de vre-o 
3—4 ani? — Președintele comitet, par. 
Dr. Nicolau Oncu, numit în „Dreptatea14 
popa Nicolae! Ce ironia 1 — Ce....... ! ăr
mai trece, decă și-ar conduce corporațiunea 
sa, der când conduce un sinod, și vorbesce 
în numele poporului român ortodocs din 
Arad, un lumean și nu un preot, cum nu 
se mai practică nicăirl în lumea creștină, 
atunci trebue să mă esprim categoric: ești 
prea îndrăsneț, D-le Oncu! Trebue că ai 
altă ținută în vedere, și nu, nu sublimitatea 
causei bisericescl! Eu sunt îndreptățit să 
presupun că cauți și umbli după populari
tate, ca să poți lucra, după cum te-ai lău
dat în 1891, la restaurarea sistemului bise
ricesc. Și-ți mai spun: că cu conducerile 
d-tale de deputațiunl bisericescl ai voit să 
provoci și să înscenezi scandal, întocmai 
precum ai probat și cu eșirea din sinodul 
paroch. în 16 (28) Iunie. Der D-le! „Nu-țl 
băga lingura, unde nu-țl fierbe ola!“ — 
„Cuique suum“, Domnule.

Deci să bine-voescă Ven. Consist.:
1) Relativ la eiectarea de spese cul- 

tuall a dicta o cheiă sigură, și a delega și 
o comisiune specială, d. e. pe D-nii Giorgiu 
Purcariu comptabil și pe învățătorul Iosif 
Moldovan. Acăstă comisiune apoi să com
pună și eiectarea pentru anul 1895 și pe 
cea pe 1896, seu să se deslege o anchetă 
formală, pentru-că, după esperiență, actua
lul comitet său se face naiv, seu are inten- 
țiunî seducătore.

2) Ai dicta: să respecteze statutul or
ganic, și autoritatea și competința superio
rului său sinod parochial!

3) Să nu calce în piciore dreptul pro- 
topopesc, care se pote valora și prin alte 
mijloce regulatore, mai stricte !

4) Actualul președinte al comitetului 
parochial să fiă oprit a mai conduce de- 
putațiunile, ce după natura lucrului apar
ține la bisericanl, și asupra cărora nu nu
mai nu are nici un drept, ci din contră 
eu nu l’am nici rugat, nici autorisat să mă 
substituăscă, 6r neautorisat de mine, co
mite abus de disciplină prin conducerea 
lor; decă singur nu-șl va corege intențio
natul și tendențiosul paș, se pote trezi cu 
intervențiune polițială. Deci nu provoce 
scandal! Observe-șl cercul de activitate și 
competință, și mai mult nu!

5) Pentru conducerea noului sinod 
ordinar să se delege un asesor consistorial 
d. e. Dionisiu Popoviciu, ori alt preot, d. e. 
capelanul meu Gavril Bodea din loc, căci 
eu nu voesc si particip la aducerea de con
cluse după rația de partidă, clică și conven- 
twulej ci după disposițiunile statutari și regu
lamentari, cari înaintea omenilor dela „Vic
toria44 — și organe ale comitetului par. — 
și înaintea aderențiloi’ lor, nu au nici o 
valore, nici nu se iau în considerațiune!

Eu la locul meu îmi voiu face apoi 
datorința, la carea mă autorisăză legea, 
iubirea de neam, dragostea bisericescă, scru- 
pulii oficiali, și interesarea de drept, echi
tate și egalitate; aștept însă ca comitetul 
paroch. să se uite la activitatea mea, unde 
nici când nu s’a constatat nepunctualitate 
ori reștanțe, și nu se mire decă eu cu 
esemplul propriu pretind acăsta și dela 
subalterni!

Cu mistificațiunile, calumniile și sedu
cerile de prin cjiare, tot așa ca și cu inti
midările și amenințările de prin Arad, pe 
mine nimeni nu mă va pute descuragia, ni
meni nu mă va pute reținea dela împlinirea 
datorințelor, și chiar d-1 Dr. Oncu, decă 
va fi forțat a declara consciențios, nu va 
nega, că eu nu ași fi întru tote în ordine 

cu afacerile mele oficiali; precum din con
tră, tot condus de consciență, va trebui să 
recunoscă, că afacerile d-sale în comitetul 
par. sunt tare neglese, superficiali și ne
conforme echității, lealității, dreptății și 
spiritului timpului, și nu va pută nega nici 
aceea, că doră ’.i-ar lipsi voia și intențiunea 
de a mă discredita în jos și în sus, de a-ml 
devalua autoritatea și de a mă compromite. 
Și acestea tote le comite D-Sa în sfera ac
tivității sale ca președinte al comitetului 
parochial, în cetatea Arad, centrul comita
tului și al diecesei, întru o corporațiune 
bisericască, ce ar trebui să fiă modelul mo
ralei, a disciplinei, a regulei și a ordinei!

Facă-șl numai on. comitet par. da
torința în înțelesul disposițiunilor legii în 
parochiă, căci peste celelalte greșeli ome- 
nescl, voi trece la ordinea dilei. Și nu-mi 
va cășuna supărare cu nici o formă de po- 
lemiă sofistică, ori calumniă tendițiosă, să 
iasă chiar din simplicitatea celui cu „nexul 
causal44; ori din faimosul tact și lexicon 
Ciorogăresc, ori în fine dela renumitul 
mărturisitor preotul Mladin din Curticiu, 
care se provocă la Mangra cu sămânța na- 
zarinenă din Nr. 114 al „Tribunei44! „Ri- 
sum teneatis !u —

Voi mai reveni eu la situația diecesei 
și la „Nazarenism44! Pănă atunci atrag a- 
tențiunea clerului asupra acestui conclus 
al conciliului „Tridentin44. „7n clericos tam- 
quam in specullum, qui occulos conjiciunt, ex 
iisdem summuit, quod imiienturi.

Așa Te porțl nepote părinte din Cur
ticiu? — Favorite „Tribunesc44 — „Vic- 
toresc44! ?

Moise Bocșan.
_____________________________________

Cursul Sa bursa din Usena.
Din 31 August 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de cordne ung. 4% < • • 99.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 123.15
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.35 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 153,75
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Ranta de hârtie austr....................101.75
Renta de argint austr....................101.75
Renta de aur austr........................ 123.50
LosurI din 1860.......................... 145 50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 962.—

^XXJOCXMXXXMMXXXXXXXXXXXX^

Aoții de-ale Băncei ung. de credit
Acții de-ale Băncei austr. de credit
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de corone austr. 4°/0. .
Note italiene.............................

397.—
370.10

9.51
58.60

119.55
47.50

101.20
44.2772

Cursul pâetei Brasov.
Din 1 Septemvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.46 
Argint român. Cump. 9.40 
Napoleon-d’ori Cump. 9.49 
Galbeni Cump. 5.60
Ruble rusescl Cump. 126.72 
Mărci germane Cump. 58.30 
Lire turcesc! Cump. 10.60 
Boris. fono. Albina 5°/0 100.75

Vend. 9.49
Vend. 9.45
Vend. 9.51
Vend. 5.65

Vend. 110.75

Vend. —.—
Vend. —, —
Vend. —.—

Proprietar: Or. Aurel ^iweșianM.
Redactor responsallil ©regaria»

Școlari în cost
primesce subscrisul, asigurând îngri
jire consciențiosă. Se dă instrucția și 
în limba germană.

Fr. Wilh. Frank,
controlor la accisele orașului.

Brașov, Scheiu, Cacova Nr. 20.
1049,3-3

Anunciun
(inserțira și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiuna. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 

de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 

se face mas de multe-ori.

Administr. „Gazeta Trans/

AVIS DE DANS
Școla de dans Fiedler Brașov.

Am onbre a însciința pe m. o. public, stimați părinți și 
tutori, directori de institute și junimea amatore de dans, că 
voi deschide în șcdla de dans fondată de rep. meu frate și bu- 
curându-se de cel mai vechiu și cel mai bun renume printre 
institutele de acum din Brașov urmărind același scop,

Curs de dans
de estimp la I Septemvre 1896. — In școla mea se vor instrua 
afară de tote dansurile usitate și de regulile de bunapurtare încă 
și cele mai nouă noutăți din arta dansului punctual și după 
metodul cel mai lesnicios, tot odotă se va pune o mare grije 
întru supraveghiarea elevilor.

Durata cursului 3 luni. — Onorariu cel obicinuit.
Elevii se primese în t6te cțilele în localitățile șcdlei mele, 

Strada Hirscher Nr. 9, de dans și rog pe m. o. părinți și ti
nerimea a săverși înscrierea păna la deschidere, pentru ca nu 
cum-va din causa de întârziere se sufere vr’o scădere la învă
țătură. — In fiă-care Duminecă vor fi exerciții libere de dans, 
er din timp în timp coterii închise, la care prucum și la cer
cetarea scălei mele de dans am ondre a învita pe M. O. public.

Rugându-mă a mi-se păstra încrederea de pănă acum void 
stărui necontenit a o merita pe deplin, er cum-că am meritat’o 
și pănă acum o dovedesce reputația șcdlei de dans Fiedler.

Cu înaltă stimă
IX’RSA FEETOEK.

Sora măestrului de dans Francisc Fiedler.
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.Prețulu abonamentului este:
Pentru Âustro-Ungaria:

luni. . .
luni. . .
anu . . .

trei
șese
unu

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

Abonameah h num.erele o data de 

Pentru Austro-Ungaria: 
ană.
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anu. .
șese luni 
trei luni
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fi.
fi.
fi.
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20
40

fr.
fr.
fr.
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X
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50 cr.

Pe
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Abonamentele
mandate poștale.

se facă mai ușorii

. . § franci.

. . 4 franci.
. 2 franci, 

și mai repede prin

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

Âdministrațîmea „Gazetei Transilvaniei."
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


