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Brașov,. piața mara Jir. 80.
Scrisori neft’aEO&te a a «a 

pri-msijo. — M'wraflO.’ip'is nu sia 
tei rimat,

1HSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațluna în Brașov ții la ur- 
matorele Birouri do snunoiurl: 

în Vian a: -if. Reinrieh
Schatek, Rudolf Ăfosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oopeitk, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bemai; în 
Bucuresei: Agence Ravas, Suc- 
ouTHalo do Roumanie; în Ham- 
bur^: Zarofri & Liebmann.

Prețul inaerțlunllor: o aoriă 
garmond pe e eoidnă 0 or. și 
SOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deso după 
tarifă și învoială.

Reclame po pagina a 8-a o 
seria 10 ci, acu 30 bani.

^LTTZZL LIH.

„Sazeta11 iese în flâ-care dl.
Abonamente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă, 8 franoî.

Se prenumăra la tâte ofioiela 
poștale din întru și din atară 

și la dd. aolectori.
Abonamentul neutru Brasov 

administratiuneat piața «are, 
Târgul Inului Nr. 80 '.{ otaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă* Po un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar o cr. v. a. 
aâu In bani. Atât abonamen
tele cât și inaerți emile sunt 

a ae plăți Înainte.
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Imperiul aparițiunilor neverosimile.
Despre Austria — când se es- 

tindea încă cu guvernul ei central 
peste tota împărăția — se 4’cea, că 
este imperiul aparițiunilor nevero
simile.

De atunci și până ac|I ne des
part trei decenii de eră dualistică. 
Dintr’un guvern s’au făcut trei: 
unul austriac, unul unguresc și unul 
comun ambelor state. Tocmai pen
tru acesta împărăția acum dualistă 
n’a încetat de a fi teatrul aparițiu
nilor neverosimile.

N’are cine-va decât se răsfo
iască istoria evoluțiunilor suprema- 
tiste-dualiste din anii ultimi, pen- 
tru-ca se se convingă despre acesta. 
Noi însă nu ne vom pierde în con
templarea celor trecute, ci vom 
fixa numai aparițiunile presentului.

Ceea-ce se petrece ac|I în ace
lași timp dincoce în partea ungară 
și dincolo în partea austriacă a mo- 
narchiei, este în adever ceva ce-ți 
face impresiunea unui lucru neaș
teptat, unei situațiuni surpinc|etore, 
ce nu-și află esplicare în logica 
evenimentelor.

Așa, de pildă, după tote cele 
petrecute dela 1867 încdce apare, 
ca ceva straniu, că în Ungaria se 
urcă acțiile pactului dualist, pe când 
în Austria ele scad în mod vedit.

Nu se mai îndoesce nime în 
16tă țera ungurescă și în tot Ardâ- 
lul, că ministrul-președinte Banffy 
a luat angajamente față cu învo
irea pactului economic austro-un- 
gar, și că în urma acesta ’i-s’a dat 
disolvarea camerei cu misiunea de 
a-și compune o majoritate, cu care 
se se p6tă vorbi o vorbă cuminte 
și în cestiunea urcărei cuotei, care 
în Austria a devenit o cestiune sine 
qua non.

Resultatul alegerilor îl cunos- 
cem. Organele lui Bânffy îl carac- 
terisbză, între altele, ca o victoria 
a amicilor pactului de drept public 
cu Austria în potriva contrarilor lui; 
și nu puțm se laudă cu aceea, că 
multe cercuri, unde partida indepen
dentă era tare și mare, au trecut în 
tabera aderenților pactului.

„Pester Lloyd“ vorbind într’u- 
nul din numerii săi mai noi despre 
politica austriacă — pe care o pre- 
sentă ca o confusiune și destrămare 
nespusă, ca un adevărat chaos — 
după ce își manifestă justa sa supă
rare și neliniște asupra acesta dice, 
că ar fi cea mai crudelă ironia, decă 
tocmai în acel timp când Ungaria 
și-a desavuat partida independenți
lor, acăstă partidă să capete drep
tate prin Austria.

Cu alte cuvinte fbia guverna
mentală înrățișăză cele ce se petrec 
atjl în Austria, ca nisce aparițiunl, 
caii nu pot servi decât spre justifi
carea politicei acelora, cari aici în 
Ungaria pretind, că numai prin se
pararea de Austria — adecă prin 
dobândirea deplinei independențe — 
se păte ajunge la liman.

Nu trebue ore — întrăbă „P. 
Lloyd“ — să sufere chiar și alian
țele nostre esistente, când în Aus

tria clericalismul amenință raporturile 
năstre cu Italia, când prin crescerea 
agitațiunei germane naționale se com
promite raportul nostru cu Germania, 
pe când Cehii și așa au fost tot- 
dăuna dușmanii triplei alianțe?

Se înțelege, că în mijlocul aces
tei „încurcături" numai Banffy cu 
câta lui, alăsă cu ajutorul gendar- 
milor și a solgăbiraelor, se crede a 
fi stânca neclătită în mijlocul fur- 
tunei amenințătăre. Și oficioșii lui 
își și dau de pe acum aerul, că nu
mai ei, Ungurii, pot să salveze ga
ranțiile unei politice de putere mare 
eficace a monarchiei.

îngâmfarea șovinistă merge pănă 
acolo, încât o făie maghiară, care 
trece de independentă, pretinde sus 
și tare, că monarchia austro-ungară 
numai așa păte esista, dăcă politica 
ei se razimă pe Ungaria maghiari- 
sată, căci Ungaria este jumătatea 
cea mai tare și un centru, față cu 
care tote celelalte părți „au numai 
însămnătatea unor districte rnărgi- 
nașe“.

Și o astfel de părere grando- 
mană se motivâză de acea făie prin 
accentuarea neoportunității separării 
Ungariei de Austria. Acestă sepa
rare — (jice ea — mai este po
litică națională.

Apoi să nu ne minunăm de 
aparițiunile neverosimile în viața 
imperiului cis și trans-laitan ?

Noi credem însă, că se înșală 
cumplit trabanții politicei preconi- 
sate de guvernul-Banffy, când îșî 
pun așa mari speranțe în „cha- 
osul“ din Austria. Numai ce se vor 
pomeni odată, că din acestă pre
tinsa confusiune babilonică austriacă 
va eși o formațiune fatală pentru 
„liberalismul" neaoșilor Maghiari de 
sub comanda lui Banffy, și de-odată 
se vor trecp purtătorii politicei de 
mare putere din Budapesta, că nu 
mai sunt ei buricul monarchiei, ci 
că „centrul" cu districtele mărgi
nașe jur împrejur s’a strămutat.

Una pentru alta. Neverosimilul 
de dincăce pote să facă mâne loc 
neverosimilului de dincolo de Laita, 
căci la din contră, de ce am trăi în 
Austro-Ungaria.

CRONICA POLITICA.
— 30 Octomvre.

O soire telegrafică din Atena spune, 
că 4'arel0 „Sesiia" și „As/y" soriind despre 
întâlnirea regelni Greciei cu împăratul 
Francisc Iosif și ou contele Goluchowsky, 
îșî esprimă dorința, oa Grecia să între în 
legături amioabile și apropiate cu Austro- 
Ungaria.

*
In tipmul din urmă se vorbesce tot ou 

mai multă insistență despre eșirea Italiei 
din tripla alianță și despre apropierea ei 
de Francia. țtiarele rusofile din străinătate 
oa și oele radioale din Italia, fac tot po
sibilul pentru a acredita svonul acestei a- 
proprierl, căruia pănă acum nu ’i s’a dat 
o importanță orecare. Foia italiană „Ca/- 
jaro*, din Neapol, care treoe oa organ in
spirat de guvernul italian, publică acum 
următorea depeșă din Roma: „Politica es- 
ternăa Italiei e în plină schimbare. Tractatele 

triplei alianțe rămân în piciore, der Italia 
se apropie pas cu pas de Francia și Rusia*. 
Soirea aoâsta a dat prilegiu unui mare nu- 
m<’ț de cfiare din Italia să se pronunțe 
asupra oestiunei, unele combătând apro
pierea Italiei de alianța franoo-rusă, altele 
spriginindu-o. Deputatul italian Franchetti, 
& publicat în aoâstă cestiune un artioul în 
„Itevue de Paris* pe care pressa francesă 
pune mare preț. Articulul lui Franchetti 
pledâză pentru o împăoare a Italiei ou 
Francia. „Interesele ambelor țări — c|lce 
el — s’ar pută împăca și atunci oând Italia 
ar menține alianța cu Austro-Ungaria și 
Germania. Tripla alianță e o societate de 
asigurare mutuală, care nu are de scop răs- 
boiul contra Franciei. Ea n’a avut un 
caraoter ofensiv nici înainte de încheierea 
alianței franco-ruse, cu atât mai puțin ar 
pută avă aoum. Cestiunea Tunisului, oare 
a produs supărarea dintre Francia și Italia 
e regulată acum; de ce să se mai dușmă- 
năsoă dăr țările-surorl ? Opiniunea pu- 
blioă din Italia e favorabilă aoum pentru 
o înțelegere cu Francia".

0 voce din sinul clerului român unit.
Aibn-Iulia, 10 Noem. 1896.

Stimate Domnule Redactor!
„Gazeta Transilvaniei" în n-rul 234 

a. c. sub titlul: „Sinodul archidiecesau gr. 
cat." articulul de fond îl înoepe :

„Am tăcut și tăcem!"....
Mai la vale pe aceeași coldnă întrebă : 

„Și dăoă tac laicii, cari se mai pot sousa,.. 
de ce tace preoțimea, oare în rândul prim 
e chemată se se ocupe ou agendele unui 
Sinod ?“

Pe colona a treia continuă a scrie un 
feliu de întrebare răspunse: „Am tăcut 
și tăcem! Și la acesta ue conduce și cu
getul, că lucrările Sinodului le vor ordina 
cei oe sunt în gremiu, și așa membrii din 
provincia n’au altoeva decât să strige câte 
un „primim" la tot ce se va oeti ?“

Forte adevărat și nimerit răspuns, pe 
care eu mă simt îndatorat a-1 întregi cu: 
absolutismul și terorismul hierarchic central.

Ca dovadă reproduc un specimen de 
cel mai greu calibru absolutistio și teroris- 
tic oentral petreout publice în poreclitul 
Sinod arohidieoesan gr. oat. din Blașiu în 
cjilele de 3, 4 Septemvre 1882.

Membrii sinodali dinafară ne întru
nirăm ou cei gremiall în Blașiu, fără pro
gram de agende, fără a soi vr’unul din noi 
de ce? oe se va pertracta? afară de membrii 
factoil, jurați în catedrală ou ușile încuiate 
la 1872, că vor păstra 6eoretul. L’au și 
păstrat ou obediență canonică.

Etă specimenul!
Presidiul o’un gest în adevăr despotic 

tic, sbulberând în aer „Gazeta Transilvaniei", 
provooă în ton brusc, superb și iritat pe 
protopopul Ibașfalăului Stefan Câmpian să 
se rectifice: „Cum a outezat să admită 
disouțiune asupra autonomiei biserioei gr. 
oat. în Sinodul protop. electoral premer
gător celui archidiecesau? Cum șl-a putut 
da consâmțământul să se și publice un ar
tioul în „Gazeta Trans." despre autonomia 
biserioei ca decisiune a acelui Sinod ? Cina 
e autorul acelui articul?

Bietul Câmpian, sdrobit în oaraoterul 
său clerical, sfruntat în simțământul său 
autonomie bisericeso, alterat în ființa sa 
omenâscă, ou ghiațâ în spate, cu sudori 
de morte pe față, încercă a convinge 
absolutismul că: „a fost vorba în Si

nodul presidat de el de autonomiă, nu 
s’a luat niol oonolus protooolar, nu șl-a dat 
consimțământul să se publioe, ou atât mai 
puțin soie oine e autorul artioulului din 
„Gazeta Trans."

Atâta i-a trebuit presidiului, oa ful
gerele și trăsnetele archierescl să le des- 
oaree pe capul terorisatului.

„Nu preoții dela sate sunt chiămațl 
a se ocupa și a apăra autonomia sântei 
biserice, ci noi d’aoi din centru, de aoeea 
trebă suntem puși aid. Avem autonomia, 
și aceea nu depinde dela nimenea altul, 
oi numai dela sântul soaun papal".

Aucjl aoolo ! autonomiă dependentă!
Toți eram deprimați. Toți ne-am 

sleit, ne-am umilit, ne-am pleoat sub pu
terea terorismului. N’am avut ouragiul oa- 
nonio, nu voința libertății, nu oonsciința 
demnității proprie, să sărim în ajutorul 
confratelui turtit la pământ, să protestăm 
și să părăsim sala sinodală....

In sesiunea a doua, notarul denumit 
Nioolae Solomon, protop. Ludoșului, cetesoe 
protocolul — oare niol nu merita acest 
nume, oi o caterisire vlădioâscă — din se
siunea precedentă. Presidiul provocă pe 
membrii cu presența numai materială a-șl 
faoe observările, dăcă le au. Er tăcem ou 
toții.

Intr’un târcjiu se insinuă la cuvânt 
Aron Boeriu protop. Aiudului și ne cerea 
oa pasagiul următor: „șodlele poporale, 
învățământul și arohidiecesa stagnăză, de
cad, căol preoțimea nu-șl împlinesce da- 
torința și ohiămarea, deși de aoi s’au es- 
mis nenumărate oeroulare", să’l restifioe 
îu sensul, că preoțimea se silesce după 
puterile ei morale a-șl împlini ehiămarea, 
însă parte miseria poporului, și în mare 
parte organele statului nu dau preoțimei 
ajutorul de lipsă, ba unele ohiar îm
piedecă.

Mai mult n’a putut grăi Boeriu, căol 
’i-s’a detras cuvântul.

Presidiul într’atât s’a înfuriat, de a 
lovit cu pumnul în masă și cu pioiorul în 
pământ, și a erupt în oele mai vehemente 
espresiunl, inveotive mortifioătore și insul- 
tatore. „Chiar frăția Ta vorbescl? Tractul 
frăției Tale e cel mai decădut, negligiat, 
destrăbălat, demoralisat ș. a. Pară-țl bine 
oă ooupl scaun aici..." deși Boeriu ședea 
pe un scaun lângă părete mai oătră ușă, 
nu la masa lungă.

După alinarea furtunei, delegatul cor
pului profesoral Ales. Grama ne șoptea: 
„De era în looul lui Boeriu protop. Ele- 
kes, i-ar fi arătat ușa."

Er am tăout cu toții. N’am dat aju
tor oonfratelui spulberat. Ne-am mulță- 
mit ou paliditatea fețelor și cu ochii ple- 
oațl spre masă, deși intențiunea lui Boeriu 
era să spună adevărul faptio, nu oum-va 
posteritatea scormolind archiva Blașiului 
să dee de neferioita sentință subsonsă si
nodalilor, că clerul român unit pe ia a. 
1882 era un nume fiotiv și gol.

In Sinodul din 1882 noi n’am fost 
întrebați de nimic, n’am luorat nimic. 
Erau tote gata. Am primit tot.

Presidiul deschide Sinodul. El nu- 
mesoe și notari pe: Nioolae Solomon, Ste
fan Câmpian, Ales. Ciura, Iuliu Montani. 
El ne împarte o cdlă tipărită. El demandă 
lui Solomon să-o oetăsoâ tare și cu toții 
în piciâre: afurisim pe toți hereticii de 
afurisită memoria de pe fața pământului 
pănă adi, ou numele.
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El ne împarte câte un Abecedar 
făurit îu 1872 ou ușile încuiate sub giură- 
mânt și aprobat de Roma papală : „Conci- 
liul I provincial, în românesce și lati- 
nesoe“.

El comanda notarilor să ne oetâsoă 
pe rend oap atât, pag. cutare.

Aoâstă inovațiune străină de noi și 
de biseriaa nostră națională se putea es- 
peda cu posta, făr’ a mai îngreuna sără
cia bisericelor cu itinerar, spese sinodale 
de geaba, qțîoea preoțim ea.

In sesiunea a doua presidiul impune 
notarului Solomon să oetescă un „regula
ment despre unitatea stolară în arohidie- 
oesă®, făurit în centru de cei ce în viâța 
lor n’au păstorit înafară.

In fața acestui regulament bastard, 
âr ne-am distins prin tăcere mormentală. 
O singură voce nebăgată în semă a ros- 
tit’o Șiolnai din Varviz, că: el și preoți- 
mea traotuală perde prin regulamentul ce
tit, oăol poporul pe la ei solvesce leotioal 
o olaie de grâu, când aoi e vorba de o 
metretă".

Presidiul cu emfasă enunță: „Abece
darul ca product și regulamentul stolar 
ca elaborat sinodal, pe care ’1 va traduoe 
în latinesoe și ’1 va trimite la Roma pa
pală spre aprobare, păn’ atunci să ne ți
nem de us“. — Ge are Roma papală ou par
tea administrativă a biserioei unite ?

Preoțimea a tăcut, tace și primesce, 
de groza absolutismului și terorismului 
hierarchic central; pănă când — post tot 
discrimina rerum — un Sinod mixt o va 
elibera din ghiarele lui, dându-i putință a 
cugeta, a se pronunța liber și a conluora 
âr liber cu sciință și praxă.

Prin aceste destăinuiri cred a fi cla
rificat situația: „tăcem! primim/“

Nu merităm scusare, din contră oon- 
damnare.

loan Papiu,
paroch, fost deputat în Sinodul 
Arohidiecesan gr. cat. în 1882.

SOIRILE ȘILEL
— 30 Octomvre.

„Concordia", noua întreprindere co- 
meroială din Sibiiu, inițiată și pusă în lu
crare de institutul „Albina“, și-a ținut Sâm
băta trecută adunarea de constituire, asupra 
căreia „Telegraful Român“ raportâză ur- 
mătârele: PresențI au fost 55 de acționari, 
cari din capitalul subscris de fi. 50,000 au 
representat suma de fi. 39,300. In aduna
rea acesta, eondusă de d-1 protopop loan 
Hannia, ca president ales adhoc, s’a luat 
la cunosoință raportul fundatorilor, ase
menea comitetul de direoțiune numit de 
cătră funoționarl pănă la aprobarea statu
telor, s’au votat statutele și s’a ales comi
tetul de supraveghere. Direcțiunea e com
pusă din 7 membrii: Parteniu Cosma, Dr. 
Aurel Brote, Iosif St. Șuluț, Alexandru Lebu, 
Pantalion Lucuța, Iosif Lissai, și Dr. Ni- 
oolae Vecerdea. Aoâstă s’a și constituit ale- 
gându-șl de president pe P. Cosma, vioe- 
preșidențl: Iosif St. Șuluț și Dr. Aurel 
Brote. In comitetul de supraveghere s’au 
ales 5 membri: Dr. Liviu Lemenyi, Dr. 
Elie Beu, Dr. Vasilie Bologa, Onoriu Tilea 
și Nicolau Penciu. Capitalul sooial s’a ur
cat dela suma de fi. 50,000 la fi. 10,0000. 
Ca director interimal al „Concordiei14 s’a 
numit dl Dominiec Raț, comptabil la „Al
bina14.

—o—
Revisuirea obiectelor de învețăment 

dela scolele medii. Ministrul de culte și 
instrucțiune publică luliu Wlassics a urgi- 
tat pe comisiunea regnioolară de instrucția 
să revisuesoă în timp cât se pote mai scurt 
obieotele de învățământ dela scblele medii 
— pănă oând se va îngriji pe oale le
gislativă de reforma radioală a învățămân
tului mediu.

—o—
Statul romano-catolic din Ardeal îșl 

ține astăcjl adunarea generală ordinară la 
Clușiu. Scopul adunărei este, ca de obiceiă, 
de natură administrativă. Fruntașii mireni 
și clerioall ai bisericei romano-catolice din 
Ardeal au să se oonsulte asupra întrebuin
țăm venitelor, ce le are aoâstă biserică 

după averile ei oele mari. Averile biserioei 
romano-catolice din Ardeal representă un 
capital de aprope șese milione de florini. Din 
venitele aoestui capital se susțin: 7 gim- 
nasii ou 102 puteri didactioe și 1782 șco
lari; 7 preparandii ou 438 elevi (dintre 
oarl 284 au stipendii, âr 25 sunt susținuți 
gratuit); mai multe internate pentru soolarl; 
preparandia de fete și orfelinatul teresian 
din Sibiiu ; 250 soole poporale ou 441 în
vățători. Tot din aoest fond religionar se 
clădeso și susțin biseriol, se împart ajutore 
la preoți și se dau pensiuni funoționarilor 
biserioesoî și școlari, oarl au devenit inca
pabili de muncă. Biserica are și un consi
derabil ajutor dela stat și acum din nou 
se cere îmulțirea aoestui ajutor.

—o —
Bânffy contra patriarchnlui Branko- 

vici. Guvernul ungureso a început ârășl 
persecuțiile contra patriarhului sârbesc Bran- 
koviol. Mai astă-vâră îl învinuia cu „tră
dare de patriă“ punându-1 în legătură/ ou 
Omladiniștii din Belgrad, er aoum se ri
dică asupra lui ou calomnii, invinu’ndu-1, 
că sub oonduoerea lui biserioa sârbâsoă 
îșl pierde fondurile, ba îl bănuesoe ohiar 
și cu defraudare (150,000). Evident, că 
soopul aoestor manopere perverse este de 
a terorisa pe prelatul sârbeso, ca cu atât 
mai ușor să-1 apuoe în ghiarăle lui.

—o—
Rector la universitatea din Bucu- 

resci. Vineri după amâdl s’a făout, la Uni
versitatea din Bucuresol, alegerea unui 
rector în looul d-lui Titu Maioresou, al 
cărui termin espirase. Resultatul votului 
aste următorul : Din 55 de votanțl au în
trunit: D-1 Titu Maiorescu 37 voturi; D-1 
V. A. Urechiă 28 voturi; D-1 dr. Măldă- 
rescu 27 voturi și D-1 Gr. Ștefănescu 22 vo
turi. Conform legii, se va înainta ministru
lui lista oelor trei candidați d’întâifl, cari 
au întrunit cele mai multe voturi și dintre 
cari ministrul are dreptul de a alege și nu
mi în demnitatea de rector pe orl-care va 
crede de ouviință.

Societatea de lectură „Petru Maior44 
a tinerimei române din Budapesta în șe
dința generală estra-ordinară din 7 No
vembre st. n. s’a reconstituit în modul ur
mător: A) Comitetul: Președinte Nicolae 
Puican stud, phil., Vioe-președinte Viotor 
Onișor stud, juris., Secretar Nicolae Pe- 
troviciu stud, juris., Notari: Pavel'Chimbir 
stud. med. și Cornel Pincu stud, juris., 
Bibliotecar: Dumitru Lupan stud, phil., 
Oa8sar: Ioan Pascu stud, juris, Controlor: 
Roman Rudnean stud, med. — Bj Comisia 
literară: Președinte: Ilarie Chendi stud, 
phil., Referent: Roman Rudnean stud, 
med., Membri: Axente Banoiu stud, phil., 
Dumitru Lupan stud, phil., Viotor Onișor 
stud, juris, Nicolae Sulioă stud, phil., Au
rel Vlad stud, juris., — O) Economul: Au
rel Cioban stud, juris.

—o—
Bătăile „patrioticesci" din Budapesta 

înaintea judecății. Cetitorii noștri îșl vor 
aduce aminte, că prin luna lui Maiîi a 
acestui an, cam de-odată cu inaugurarea 
serbărilor milenare, se înoinsese între „pa- 
trioțl44 o strajnioă păruială pe stradele Bul 
dapestei. Ansă a dat marele meeting a- 
socialiștilor sub conducerea lui Ugron. 
Poliția voise să confisce unele stindarde 
sooialiste și de aci a urmat înoăerarea în
tre polițiști și socialiști. Se bătuseră rău 
unii pe alții, căci aveau la îndemână mul
țime de stindarde din pavilionul exposi- 
ției, cu ale oărora prăjini îșl putuseră 
sparge unii altora capetele cu mult suc 
ces. Luorul a ajuns la judecată. Din par
tea socialiștilor s’a făcut arătare contra 
polițiștilor pentru abus de putere. Tribu
nalul însă a respins procesul pe cuvânt, că 
lipsesc dovecjile. Tabla încă a aprobat 
aoest pas al tribunalului. Foile unguresol 
găsesc, oă procederea acâsta a forurilor 
judecătoresol e nedreptă și anume pusă la 
oale de sus.

— o —
Efectele „recipiării44 Jidanilor. „Al- 

kotmăny* dela 10 Noemvre scrie, că la 
alegerea din Vaț s’a întâmplat o ne mai 
pomenită obrăzniciă din partea unui per- 

oiunat ou numele Lowinger. Când candi
datul Gajâry întră în oraș, Lowinger din 
vârful unei trăsuri începu a soote din gură 
oele mai nerușinate cuvinte la adresa fe
meilor. Contra lui s’au făout 50 de arătări 
pentru vătămare de onore. De notat mai e, 
oă Lowinger era oorteș al candidatului gu
vernamental Gajâry. — Etă fruotele reci
piării Jidanilor.

—o—
Nenorocire în minele dela Reșița. In 

minele de cărbuni dela Reșița în 9 1. o. 
s’a întâmplat o nenorocire. Intr’o galeriă 
subterană s’au făout esplosiunî de dinamită, 
fitilul a esplodat repentin, un luorător 
imediat a murit în urma sguduirei de 
creerl, al doilea șl-a perdut vederea.

—o —
Studenți bulgari în Serbia. Din Sofia 

au sosit în Belgrad 116 studenți bulgari, 
oarl au fost primiți la gară de-un număros 
public sârbeso în mod demonstrativ. Mu- 
sica militară serbesoă a oântat imnul bul
gar, sârbesc și ruseso și Marseillesa franoesă.

—o —
Jiubileul diurului „Times", țliarul cel 

mai puternio din lume „Times*, ce apare 
în Londra, în 9 Noemvre și-a serbat jubi
leul de 100 de ani al esistenții. Primul nu
măr al 4iarului „Times41 a apărut la 9 
Noemvre 1796 și aoum ou ooasiunea ser
bării el a fost retipărit așa preoum a apă
rut acum 100 de ani. Primul număr a lui 
„Times14 a avut un conținut fârte sensa- 
țional, deâreoe tocmai atunci a fost ale
gerea noului lord-major din Londra și în 
acea 41 a publicat „Times*, că Wasohing- 
ton a dimisionat din postul său de preșe
dinte al Statelor Unite. Despre dimisiona-. 
rea lui Washington „Times* sorie urmă- 
târele: „Cu părere de rău facem ounosout, 
oă George Washington Esq. a abcjis dela 
presidenția Statelor Unite americane14. Apoi 
mai jos publică în estras epistola de ab- 
dicere a lui Washington, 4'°®nch că 
nu-o pâte reproduce, deâre-oe n’are loo.

-—o—
Atentat în contra Țarewnei veduve. 

țliarele din străinătate aduo soirea, oă în 
oontra Țarewnei-văduve s’a săvârșit un 
atentat la 27 Octomvre pe linia ferată din
tre Sumbatowo și Mihajlowo. Șrofurile dela 
locomotivă erau așa de tare desfăcute în- 
oât era pe-aoi ca trenul să deraileze de 
cum-va mașinistul n’ar fi băgat de semă. 
Esietând bănuiala, oă aici e vorba de un 
atentat contra vieței Țarewnei, s’a pornit 
cercetare.

—o —
Un câne turbat a mușoat 15 omeni 

în comitatul Abauj. Cânele a alergat prin 
șâse comune și abia într’așesa li-a succes 
omenilor să-1 potă omorî. Omenii mușcațl 
au fost trimiși la institutul Pasteur din 
Pesta.

— o —
Liferare. Direcțiunea oăilor ferate 

ung. publică conours pentru liferarea de 
obieote de lemn, pâtră, porțelan, lumini de 
stearin, său, săpun, mături, rogojini eto. 
Interesații pot oăpăta detailurl dela camera 
comercială din Brașov.

— o—
Cutremur. In orașul Leibach, oare în 

anul trecut a fost mai cu totul dărîmat 
din causa outremurului de pământ, în 9 1. o. 
pe la 4 bre nâptea din nou s’a simțit un 
outremur urmat de un tunet subteran, care 
a durat două secunde. Intre loouitorl dom- 
nesoe mare panioă.

— o—
Concert. Musiea orășenâsoă va con

certa Duminecă în 15 o. n. în noua sală 
de conoerte la mese întinse, pe lângă un 
program forte variat. începutul la 7% âre 
sâra. Prețul de intrare 30 or.

Un proces antisemit în Sibiiu,
In 4iua de Sf. Dumitru, 7 Noemvre 

n., s’a pertractat înaintea tribunalului din 
Sibiiu un proces al țăranului Achim Rădoiu, 
aeusat cu ațîțare la ură contra Jidanilor. 
Președinte a fost d-1 jude de tribunal Bă
diță, âr apărător candidatul de advooat 
Coriolan Meseșianu, plenipotențiatul d-lui 
advocat Dr. Amos Frâncu.

Achim Rădoiu era aousat, oă ar fi 
ațîțat contra Jidanilor afișând spre stradă 
un tablou, care representă faimosul omor 
ritual dela Tisza-Eselâr, întâmplat la 1882. 
Tabloul purta insoripția: „Crima groznioă 
din Tisza Eșzlâr, în Ungaria, la anul 188244. 
In explicarea tabloului se 4ice: nDe oând 
au răstignit pe d-1 nostru Isus Christos, 
mântuitorul lumii, de atunol ei. (Jidovii) au 
lăsat biblia, vechiul Testament și tablele 
lui Moise, înloouindu-le ou Talmudul. Prin 
aoâstă carte afurisită Jidovii sunt obligați 
a folosi sânge de creștin. Datina aoâsta 
oriminală a Jidovilor e cunoscută în totă 
lumea. Tabloul acesta representă soena, oând 
Jidovii din Ungaria au stors la anul 1882, 
în Tisza Eszlâr, sângele unei feoiore creș
tine..^

Cetindu-se aotul de aousă, a urmat 
interogatorul acusatului. întrebat fiind, dâcă 
e adevărat, că a bătut ohipul pe păretele 
oasei sale, acusatul a răspuns, oă așa este 
și a făout’o pentru-oă după-ce l’a ținut pa
tru ani în oasă, a vă4ut, oă nu se cade a 
sta între ioonele sfinte. — Dâr nu te-ai cu
getat, oă aoățând pe stradă aoest ohip, vei 
ațîța la ură contra Jidanilor? — 4>°e Pre“ 
ședințele cătră aousat, oare răspunse: Nu, 
pentru-oă în oasă mai am multe ioone, oarl 
arată oum Jidovii ohinueso pe Christos și 
pe apostoli.

După aoeste procurorul rosti vorbirea 
de acusă susținând, că prin afișarea tablou
lui țăranului Rădoiu a voit să ațîțe oontra 
Jidanilor; oere deol osândirea lui.

Apărătorul d. Coriolan Meseșianu rosti 
apoi disoursul de apărare 4i°en(I cam ur- 
mătorele:

Onorat tribunal regesc!
In înțelesul §-lui 106 din oodioele pe

nal, dâcă în decurs de 4 ani nu s’a inten
tat procedură criminală contra tipăriturii 
și a textului respeotiv, aoestea nu mai pot 
fi obiectul unui proces criminal și nu se 
mai pot pedepsi. Ast-fel nu se mai pote 
pedepsi nici fapta olientului meu, fiind-oă 
afișarea tabloului încriminat s’a întâmplat 
deja în 1892, deol ou 4 ani înainte. Uni
formitatea jurisdioțiunii, dela oare așteptăm, 
oa în cașuri analoge, materialicește egale, 
pe lângă egale JegI și proceduri: egal să 
și judeoe, încă ponderâză mult pentru to
tala achitare a aousatului.

In prâspătă memorie ne eBte, ored, la 
toți, procesul de presă intentat redactoru
lui Frauoiso Bonitz pentru traduoerea bro
șurii lui Bernardin Freimut ou titlul: „Is
toria măoelurilor rituale jidovesol pănă în 
flilele nostre“, în care proces pertractarea 
finală s’a ținut la 22 Sept. 1896 înaintea 
tribunalului de presă din Budapesta.

Acusatul a fost aohitat, deși, — dâcă 
considerăm constatările expuse în cuvântul 
final al aoestei broșuri, — în privința mo
mentelor grave întreo în4eoit aserțiunile 
cuprinse în aoest tablou.

Ca să atrag atențiunea on. tribunal 
asupra gravității acelor enunciațiunl îmi iau 
vpiă să oitez numai 2 constatări din acea 
broșură:

„1. E fapt oonstatat, oă Jidanii deja 
de multe veaourl, pănă în 4Uele nostre au 
omorît și măcelărit copiii oreștinl, nu arare
ori și adulțl în așa mod, cum nu s’a mai 
pomenit la popore civilisate, și scopul tu
turor acestor măceluri n’a fost altul, deoât, 
oa ei să ajungă în posesiunea sâDgelui de 
creștin“.

„2. E fapt constatat, că aceste măce
luri s’au înscenat din motive religionare, 
din aoeea credință, oă stingerea unei vieți 
creștine e lucru plăcut înaintea lui Dum- 
ne4eu și că luarea sângelui oreștin cură- 
țesce sufletul jidoveso...“

Faptul aousatului Rădoiu nu conține 
niol un deliot de agitațiă, pentru-oă:

1. Tabloul aoesta ou nimic nu esprimă 
mai mult deoât aoele ioâne, oarl ne pre
santă pironirile pe oruce, încununările cu 
spini, loviturile și scuipiturile pe față, oarl 
le putem vede în orl-care casă oreștină. 
Dâcă aoeste nu cuprind agitațiă împotriva 
Jidanilor, atunci niol tabloul încriminat nu 
constitue agitațiă.

2. Nici conținutul comentarului nu e 
agitatorio, pentru-oă în el autorul observă 
simplu, oă Jidovii prin schimbarea testa
mentului veohiu au adoptat Talmudul, vrăș
maș a tot oe e creștin.

Că aoâstă părere bună e sâu rea, să 
ține de soiința teologică. De ou. tribunal 
se ține numai constatarea, oă de fapt Ji
dovii să țin de Talmud, că toți booherii, 
șachterii și rabinerii, vorbind ex oatedra, 
tot învățături de aoeste primejdiose propun
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■oredinoioșilor lor, și oă prin urmare aser- 
-ținnile esprimate în tabloul încriminat nu 
ounrind de loe agitație, preoum nu cuprinde 
nici evanghelia în părțile unde se traotâză 
despre Jidovi. Că învățăturile Talmudului 
aievea sunt primejdiose pentru tot ce e 
oreștin, pentru ordinea și concordia socie
tății omenesoî, despre acesta se va putâ 
convinge și on. tribunal din traducerea 
„Rohling".

Talmudul conține agitație! Aderenții 
acestuia ar trebui trași la judecată, âr nu 
sărmanul țăran dela sate, oare niol atâta 
n’a soint, că ore icdna șachterilor sfântă e 
său ba?! Cum se pdte presupune deci, că 
acusatul a avut soire de procesul din Tisza- 
Eszlâr?! Dâr 6re în urma prooesului dela 
Tisza-Eszlâr, e convins oine-va despre ne
vinovăția Jidanilor său ba! Fiă-care e con
vins de oe vrea! Convingerea, fiind un oe 
individual si propriu fiă-cărui om, nu pdte 
fi obieot oriminal, cu atât mai ales nu, 
fiind-că acea convingere nu numai oă nu 
s’a esnrimat în mod atîtător la ură, oi ohiar 
din oontră în oomentarul tabloului, după 
constatarea pericolului jidoveso, se reoo- 
mandă isnlarea pasivă si ruperea paolnioă 
a tuturor legăturilor ou Jidovii.

3. Preoum la tote faptele criminale, 
cari se pot imputa autorului lor, să reoere 
un fel de animus violandi, așa s’ar pretinde 
și în cașul de fată. Unioul motiv, din care 

■s’ar pută deHuoe inteutiunea aousatului de 
a lovi în Jidovi, ar pută fi oontaotul cu 
Jidanii. E însă fapt, oă în Apoldul-mio, ba 
pot susțină, oă în comitatul nostru întreg, 
de abia poți găsi 2 — 3 Jidani. Nu se pdte 
deoî presupune, că acusatul prin tabloul 
său ar fi voit să atîte la prăpădirea Jido
vilor dintr’alto părți ale țării! Constatez de 
altmintrelea, oă în urma tabloului aoeluia, 
niol unui Jidan nu ’i-s’au atins perii din 
peroiunl.

După tote acestea, mă rog de on. tri
bunal, să binevoăscă a achita pe aousat de 
sub totă aousa și urmările ei, ăr în oas de 
condamnare, mă rog, oă în considerația 
mulțimii de împrejurări atenuante, să i-se 
aplioe minimul pedepsei, ouprinse în §. 172, 
•cod. pen.

După replioă și duplioă tribunalul s’a 
retras și pe la 10 ore a. m. a enunțat osân
direa aousatului la 2 săptămâni închisore și 
10 fi. amendă, eventual 2 dile înohisdre.

Din nici o parte nu s’a făcut reours. 
La dorința propriă, aousatului ’i-s’a permis 
a-șl face pedăpsa la tribunal.

Mărturisirea ior.
„Alkotmânyu, organul partidei po

porale scrie sub titlul „Luine nouă“ 
armătbrele:

Ungaria nu mai este ceea-ce a fost. 
Nici în privința politioă. nici în privința 
sooială nu mai este cea veohiă. Moravurile 
străbune au pierit din classa de mijloc în
datorată, ooroită. Așa numita inteligență 
este cea mai mare parte nihilistă, pe ea a for- 
mat’o și oresout’o astfel instruoția liberală 
în gimnasii și universități. Patriotismul în 
gura acestor domni este său acoperitorul 
păcatelor lor, său scara de uroare. Cine nu 
ține cu ei, este timbrat fără nici o basă ca 
trădător de patriă uitându-șî, că timp de 
20 de ani Ungaria a fost guvernată de li
berali, așa-dără numai ei sunt responsabili 
de stările publioe, ei au dat țăra în ven- 
dare, în mic și în mare, în afaceri minis
teriale și parlamentare, în geșefturl politice 
și private. Alături de acăstă classă de mij
loc maghiară degenerată s’a ridicat jidovis- 
mul și a ocupat posiția privilegiată a ve- 
chei nobiliml în favoruri de stat, în posiții 
ofioiose și în influență, în parlament, în 
distinoțiunl regescl, în pompă, sport și fu- 
duliă...

Dăoă jidovismul a avut o influență 
■atât de deoisivă asupra alegerilor, sunt trei 
cause. Una, că a cumpărat cu bani protecția 
guvernului; alta, că fiă-care Jidan majorăn e 
alegător, pe când—în urma censului nedrept 
■și a listelor parțiale — milidnele creștini
lor sunt lipsite de drepturi politice în Un
garia. A treia oausă e solidaritatea cea mare 
a Jidanilor și sforțările lor fanatice de-ași 
susțină posiția dominantă în Ungaria ou 
ajutorul guvernului.

Intr’adevăr cea mai mare parte a de- 
putaților liberali au de a-șl mulțumi man
datul numai Jidanilor. In rândurile oposiției 
abia dăoă s’au găsit Jidani, fiind-că acolo 
nu-i aștăptă răsplată și nu și-ar pută valora 
și estinde tendințele lor de domniă asupra 
întregei Ungarii.

ea 'să se esprime pentru portul civil, oăol 
„demnitatea preoțăsoă opresce pe preot 
de a’șl îngriji de datoriile sale oa gospo
dar". Acceptăză hainele preoțesol „ca cos
tum quotidian pentru preoții, oarl se ooupă 
— precum în Cernăuți bună dră — numai 
cu chemarea lor preoțăscă și ou sciința, 
nefiind osândiți de sorte a se ooupa even
tual și de oestiunl — deși vitale — dăr 
totuși profane, âr ca oostum oficial și de 
mare ținută și pentru oeialalțl preoți, der 
cu expresa oondițiune, ca să li-se oprâsoă 
categoric purtarea acestei uniforme la ocu- 
pațiunl vulgare și incompatibele ou deco
rul stării preoțesol".

Spre a ajunge la aoâsta D-sa mai 
spune, că preoții ambelor confesiuni din 
Ardâl umblă civil, tot așa cei din Mun
tenia nu se deosebeso în port de păstoriții 
lor, cei din Rusia umblă în oostumul na
țional, clerul sârbesc se îmbraoă în costu
mul, național, care a fost adus de Wla- 
choviol în Buoovina. De oe să nu umble 
și preoții din Bucovina oivil, căci doră 
sunt și unii din ei pasionați iubitori de 
sporturi și vânătorii? La ce să se îmbrace 
în haine de paiațl, de teatriști, de come
dianul eto.

Sermană haină preoțăsoă. Tu pănă 
acuma ai asouns la mulțl pasiunile! Du- 
pă-oe li-ai umplut burta ou prescuri și 
și-au făout case în Cernăuți cu tine, acjl 
se rușinăză de-a te purta, ea să nu cjid tu, 
oă te rușinezi de dânsul. Aoest cucernic 
părinte, care a soris aceste, sâmănă a fi 
frate de oruoe, de nu oum-va este el sin
gur, oare la o conferență pastorală a <jis 
odată, când era vorba despre uniformitate 
în port: „mai bine mă las spânețutat, decât 
să pori potcap la îngropăciuni /“ După D-sa 
hainele preoțesol sunt haine de paiațl, de 
artiști, de oomedianțl etc. și numai stra
iele civile sunt bune și frumose. Când oe- 
tesol așa ceva, îți vine a crede, că oetescl 
O recomandațiune plătită bine pentru-o 
fabrică de haine oivile. In fond pote se 
pledâză pentru ceva și spre a cunosce 
care-i causa, ar fi de dorit, că toți aceia, 
cari doresc să umble oivil să se înscrie în 
„Gazeta Bucovinei" și atunol Consistorul, 
ceroetând mai de aprope vioistudinele vie- 
ței lor, va afla, că toți cei oarl oer haine 
oivile au un cusur moral, o pasiune oa: 
vânătoria, păscătoria, juoarea în cărți, be
ția, seu li-se aprind lesne călcâele. Spre 
a-le mulțămi pasiunile doresc haine oivile, 
orecjând, oă cu ele mai ușor îșl vor pută 
satisface dorințele. Acăsta este oausa cea 
cardinală, și nu că referințele eoonomiei 
aduo cu sine ca preoții pe la gospodăria 
să se porte civil.

(Va urma.)

ULTIME SOIRI.
Sofia, 10 Noemvre. A produs 

mare sensațiă aici faptul, că mo
narhul Francisc Iosif, a trimis mi
nistrului de resboiu bulgar Petrov 
portretul seu în cadru fbrte prețios 
ornat cu diamante. Principele Bul
gariei s’a grăbit a mulțămi pe cale 
diplomatică monarchului austro-un- 
gar pentru acestă distincțiune, care, 
'cțice principele, nu s’a făcut numai 
unui ministru al sen, ci întregei ar
mate bulgare.

Filipopol, 10 Noemvre. După 
soirile din Consțantinopol, în loca
litatea Eves, lângă Casarda, au is- 
bucnit turburărî: O sută de Armeni 
au fost uciși de cătră Turci și o 
mulțime de case au fost jefuite și 
devastate. Ordinea n’a putut fi res
tabilită cu tbte silințele, ce și le-a 
dat poliția.

BucurescY, 10 Noemvre. Minis
trul instrucțiunii a numit o comi- 
siune, care se întocmescă un regula
ment de disciplină a studenților univer
sitari. Acestă oomisiune se compune 
din d-nii Aron Densușianu, C. Is- 
țrati, M. Tzoni, Spiru Haret și cei 
doi rectori ai Universităților. Comi- 
siunea îșl va începe lucrările sale la 
16 Noemvre.

Sofia, 10 Noemvre. Cifra totală 
a Armenilor refugiațî în Bulgaria

R,9sultatul nemijlocit ai alegerilor de 
aoum este așa-dără importarea absolutis
mului guvernamental, nimioirea indepen
denței parlamentului proclamarea pe față a 
domniei jidovești, ruinarea moravurilor popo
rului și înlăturarea oposiției de pe câmpul 
de luptă constituțional...

Sunt prețibse mărturisiri aces
tea, căci deși cam târcjiu, der bine 
că totuși să fac tocmai din partea 
adversarilor limbii și naționalității 
nbstre.

Din Bucovina.
Despre portul preoțesc.

— Ootomvre 1896.
De când se faoe pomană cu brânele 

oele roșii, cei dăruițl înoepuse a se păuni, 
făcându-șl reverencjl și rase de mătase, îm- 
brăoându-se în totă cjiua luminat. Aoăstă 
maniă de a-se îmbrăca în mătase și vison 
roșu, devenit așa de generală, înoât mai 
toți exarchii portă haine roșii. Față cu cei 
străini acăsta nu-i rău, oăcl ei văcjând atâta 
roșăță se înspăimântă de puterea ortodoxă, 
dăr oând acăsta mirdsă a păunire și fudu- 
liă deșertă, preoum și în realitate este, 
atunci te soârbescl. Este apoi adevărat, oă 
numai cei bogațl se învrednicesc de brâne 
roșii și le și dă mâna a-se purta în purpur 
și vison, pe când toți cei sărmani, fiă și 
oumințl, sunt urgisiți de sorte a-se purta și 
pe dinafară negru, oăol nu se învredni
cesc a fi mituițl ou brâu roș.

Sunt multi, că n’au nici o reverendă 
bună, ci totă-i pătată, pe oând cei bogațl 
au reverendă și rasă roșiă de fuduliă și au 
și năgră pentru casă. Stăm în fața unei 
enigme și nu poți afla adevărul: este acăsta 
spre folosul și fala Ortodoxismului din țâră, 
său spre ruina lui? Una s’a constatat, că 
profesorii de teologiă, deși erau și sunt 
stauroforl, protopopi, totuși nu s’au îmbră
cat în roșu, Oare-i causa nimenea n’o suie 
afară de d-lor. Dăr oă este o causă, acăsta 
se vede din aoeea, că Consistorul a ales o 
oomisiune de patru membri, cari au să sta- 
bilâscă o normă relativ la uniformitatea 
clerului din Bucovina.

Pănă la care haină a ajuns oomisiu- 
nea nu sciu cei neinițiațl în marele secret, 
se speră însă, că se va pune zebrele ma
niei de a-se purta în roșu. Dăr pe oând 
sus la Mitropolia să lucră pentru uniformi
tate în portul preoțesc, jos în orașul Cer
năuți se lucră contra uniformității. Și ăcă 
cum: „G. Buoovinei" în N-rii 61, 72 și 73 
tipăresce doi artioull, cari pledâză contra 
hainelor preoțesol. In N-rul 61 d-1 V., âr 
în N-rii 72 și 73 d-1 D. aduo motive, cari, 
dăoă le oetescl în apararență ar ave reson, 
în fond însă afli, că sunt aduse în detri
mentul vazei preoțesol. N’au niol o însem
nătate, care ar treoe peste pragul casei 
unde au fost sorise, dăr, dedre-oe, păn’ 
acuma nu s’a aflat nimenea să desoopere 
oe-i scopul lor, voia căuta a-le aduce la 
reala lor însemnătate, spre a nu induce lu
mea ortodoxă în erore, er apusul să nu 
credă, că suntem oa’n statul lui Cremene.

D-1 V. 4i°e pledarea sa, că înoep 
unii a se îmbrăca în haine roșii și-și aooper 
oapul cu pălării sârbesol și ou găetane de 
aur. Cine scie de n’a râvnit și D-sa să în
tre în clerul catedral — bunădră ca pre- 
dioator — dăr fiind necesitat, oă n’a co- 
răspuns la concurs — să se retragă — AdI 
s’a supărat foc pe cei îmbrăoațl în 
haine roșii, de-aoeea îșl varsă tot amarul 
sufletului său asupra hainelor Dreoțescl. 
Spre a-1 înjosi mai bine, aduoe un cas, pe 
când era D-sa teolog și-i plăcea a-se purta 
pe la bâlciuri de oai. Era adecă la bâloiul 
din Fălticeni (România) unde se întâlnise 
o’un preot vestit amator de cai, ba și ne
guțător mai bine cjis. Erau ei mai mulțl 
domni și domne și părintele amator de oai 
întinse mâna spre a oerca virulența unui 
cal. Tablou! A mai văcjut odată pe-un 
preot în Cernăuți, mulgând o vacă și-și 
umpluse mâneca de lapte, er polele de 
murdării, și că pe-un paroch nu voise pa- 
rochienii să-l primăscă, oa paroch, pentru-că 
cumpărase găini prin târg.

Aceste ar fi argumentele cu cari s’ar 
năcăji a impune oomisiunei menționate, ca

se urcă la 11,500. Cea mai mare 
parte dintr’enșii par că nu vor se 
rămână decât în mod provisoriu în 
Bulgaria. Un mare număr dintr’enșii 
au găsit ocupațiunî ca hamali în 
pădurile Varna și Burgaș, unde miș
carea esportului grânelor e consi
derabilă. De asemenea o însemnată 
parte din dmenl trăesc din ajutdrele 
ce li sunt distribuite de populațiă, 
precum și din cele trimise din An
glia. Se confirmă soirea, că guver
nul bulgar, vexând printre emigrați 
un numer însemnat de cultivatori, 
e dispus să le dea pământuri fertile 
în Dobrogea bulgară.

BucurescY, 10 Noemvre. Dumi
necă, vaporul „Carmen Sylva“ al 
companiei germane danubiene a fă
cut o călătoriă de încercare dela 
Galați Ia Isaccea și înapoi pănă la 
gura Șiretului și Galați. Vaporul a 
percurs 15 mile marine pe 6ră în 
josul Dunărei și 12 în susul flu
viului. Mașina acestui vapor are o 
putere de 600 cai, e cu dublă helice 
și triplă expansiune și are 12 și ju
mătate atmosfere presiune. Comi- 
siunea a fost forte satisfăcută de 
încercarea făcută și raportul pentru 
cumpărarea acestui vapor. Regia 
Monopolurilor Statului are inten- 
țiunea de a cumpăra vaporul „Car
men Sylva“ și după o luxuăsă ame
najare, îl va oferi M. S. Regelui a 
servi de Yacht Regal.

DIVERSE.
0 aventură a principelui de Orlean. 

Principele de Orlean este unul dintre vâ
nătorii cei mai curagioșl și esperțl și ou 
deosebire între cei din India, unde înainte 
cu oâțl-va ani a petrecut mult timp și nu 
odată a avut ooasiune în timpul petreoerei 
sale, să ia parte la veuătdre perioulose de 
lei și tigri. Din inoidentul visitei sale în. 
Caloutta, vice-regele de acolo, lordul Duf- 
ferin a aranjat în onorea lui o mare vână- 
tdre, la care au luat parte afară de Henric 
prințul de Orlean, mai mulțl aristocrațl. 
Cu ocasiunea acestei escursiuni de vână- 
tdre, care a durat două săptămâni, princi
pele Henric a avut o aventură, oare de si
gur în viața sa o va ținâ mult în me- 
moriă, și nu numai pe el îl interesâză, ci 
ohiar și pe alții străini. Despre aoăstă 
aventură principele narâză următărele unui 
amic de-al său: „La o vânătore de tigri 
am plecat cu 60 de elefanți, dintre cari 
30 au fost împrumutați dela guvernul din 
Nepaul. Numărul aoesta de elefanți, la tot 
cașul, n’a fost mare, dâcă omul ia în con
siderația, oă în atari împrejurări moșteni
torul de tron engles odată la o vânătdre 
ca aoâsta de tigri a plecat ou 700 de ele
fanți. Noi am pușoat doi pui de tigru, âr 
pe mama lor am încuDjurat’o cu elefanții. 
Credurăm, că tigroica stă ascunsă într’o 
tufă lângă un arbor la țărmul unei văli- 
șore, elefanții se temură să se apropiă mai 
bine de tufă. După un timp ore-care ele
fantul meu, oare a fost mai curagios, de
cât ceilalți, s’a apropiat de arbor. Intr’a- 
ceste tigrâioa înfuriată sare din tufiș pe 
spatele elefantului meu, și cu o lovitură 
de pioior îmi frânse țevea pusoei pănă a 
nu o descărca. Astfel am rămas fără pușoă! 
Servitorului, care mâna elefantul, ca prin 
minune, îi succese să se refugieze sub ca
pul elefantului, așa oă nu i-se întâmplă, 
nimio. Din norocire, tigroioa încă s’a re
tras după atac, posibil oă s’a spăriat de 
pușcă oând s’a frânt, cu’n cuvânt s’a re
tras în tufiș. Elefantul meu, înfricându-se 
a fugit în direcțiunea opusă și numai cu 
greu l’am putut opri. Când m’am reîntors 
la prietini, întrâga câtă de elefanți era 
ouprinsă de frică astfel încât în aceea 41 
a trebuit să întrerupem vânătârea. In di- 
minâța următâre tot în aoel loc am încun- 
giurât pe tigroică și am fost norocos se o 
jrăvălesc la pământ, oând toomai voia să 
trâoă valea".

Proprietar: Dr. Aurei MnrațlanVi 
Redactor responsabil: Sregrorău SSaior.
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Cursul ia bursa din Viena.
Din 10 Noemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.30
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 122.25
Impr. oftil. fer. ung. în argint 4t/2% 100.75
Oblig, eăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97,40
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. ou premii .... 155 50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 136.50 
Renta de hârtie austr.................. 101 25
Renta de argint austr.................. 101.35
Renta de aur austr....................... 122.45
LosurI din 1860 ........................ 144 35
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 937.— 
Aeții de-ale Bănoei ung. de credit. 401.50 
Aeții de-ale Bănoei austr. de credit. 365.40 
N&poleondorl.................................... 9,53l/2
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista............................. 119 85
Paris vieta .  ......................... 47.521/2
Rente de corâne austr. 4%. . . 101.05 
Note italiene.................................. 44 521/2

Lire turcesol Cump. —.— Vend. —
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

AVIS!
Se caută o femee menageră în 

casă ca îngrijităre la patru co
pii. — Etatea copiilor dela 8 ani 
în sus. — Respectiva va avea ca 
ajutor două servitore și o remune
rația favorabilă.

Preferabilă ar fi o română, ca
re se cunăscă și limba nemțescă.— 
Etatea se fiă de 38—40 ani.

A se adresa Ia Domnul Vasl- 
lie IV. IBidu comerciant în Brașov, 
pană la 10 Decemvre a. c. „1 1W5.1—o.

Cursaal pieței Brașov.
Din 11 Noemvre 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.47 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Cump. 5.60 Vend, 5.65
Ruble rusescl Cump. —.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. Vend.

Anuncim
(inserțiuui și reclawe)

Suntu a se adresa SMbscrîsei 
administration?. In caso! pu
blicării unui anunciu mas mult 
de odată se face scădemenf, 
care cresc© cu cât publicarea 
se face mai de maite-orî.

Administr. „Gazeta Trans. “

Sz. 6863-1896. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassăi kir. tOrvenyszek, mint telekkonyvi hatăsâgjkozhirre teszi, 

hogy Puscariu Jăzsef vegrehajtatănak Toma Miklăs vegrehajtâst szen- 
vedă elleni 132 frt. 40 kr. tăke-kOveteles es jărulekai irănti vegrehaj- 
tâsi iigyeben a brassăi kir. t( rvenyszăk (a zernesti kir. jârâsbirăsăg) 
teruleten levă Szohodol kozsâg hatârăn fekvă es a szohodoli 429. sză- 
mu tljkvben foglalt 1328 hrsz. fekvore 160 frt., a 1329 hrsz. fek^Ore 
19 frt., a 1330 hrsz. fekvOre 15 frt., a 1331 hrsz. fekvăre 48 frt., a 1408 
hrsz. 22 frt., a 1407 hrsz. fekvăre 30 frt., a 1456 hrsz. 36 frt., a 1494 
hrsz. fekvăre 42 frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârve- 
rest elrendelte es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1896. evi De- 
czember ho 2-ik napjâîi d. e. 9 orakor Szohodol kozseg irodâjâban meg- 
tartandă nyilvănos ârverăsen a megâllapitott kikiăltâsi iron alăl is el- 
fognak adatni.

Arverezni szândekozăk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/Q- 
ât kâszpânzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-ăban jelzett ârfolyam- 
mal szâmitott es az 1881. evi november hă l-6n 3333. sz. a. kelt igaz- 
sâgugyminiszteri rendelet 8. § ăban kijelolt ăvadekkepes ertăkpapirban 
a kikuldott kezăhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a ertel- 
meben a bănatpenznek a birăsâgnăl elăleges elhelyezeserăl kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt' âtszolgâltatni.

Kelt Brassoban, 1896 evi Augusztus hă 27-en.

A brassoi kir. tbrvenyszek, mint telekbnyvi hatosâg.
ÂBRAHÂM ISTVÂN, 

egyesbiră.

W* Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei® 
ă 5 cr. se potu cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.
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