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Brașov, piața mare Kr. 30.
Scrisosi feefrnncaio ira «ia- 

ptmieao. ~ Alftunsoiipto an ua 
ntrizaât,

INSERATE 3b primesc ia Adml- 
iil uf rațiune în Brașov și la ur> 
mătârele Birouri da anunclurî: 

în Viena: Jf. Z)w/c*s, Heiwrieh 
Schaldt. Rudolf 2fossc, A. Opptliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Bunnebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergerg, Xekstein Bemai; în 
Bucuresci: Agones Havas, Suo- 
curaalâ de Eoumanie; în Ham- 
bnrjj Karotyi «£ Liebmann.

Frațul InfiBrțhinllar: o sariii 
garmond pe e eoidnâ 8 or. și 
80 ci. timbru pen cm o publi
care. Publicări mai dsati după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a B-h o 
seriă 10 er. seu 30 bani.

LIX.

■tGazeta1' iese în flâ-care ti,
ĂWamente jem Anstro-Ungaria: 
Se un an 12 fi., pe șese *unl 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnooă 2 11. pe an.

Pentin România si străinătate: 
Pe un an 40 franof, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la t6te oficieie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Âltenamentni mtn Brasov 

administrations a, piața raarc, 
Târgul Inului Nr. 30 if stagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un osempiur o cr. v. u, 
uâu 15 bani. Atât abonam an» 
teio cât și inuerțiunile aunt 

a se plăti înainte.

Nr, 241. Brașov, Vineri 1 (13) Noemvre

Catolicii ardeleni și congrua.
Posiția, ce-a luat’o biserica ro

man o-catolică din Ardeal în cestiu- 
nea congruei sâu a salarisărei preo
ților, merită a fi aprețiată și luată 
în considerațiune și din partea nostră.

Din raporturile, ce s’au cetit 
erî la Clușiu cu ocasiunea adunărei 
Staturilor catolice transilvane, aflăm, 
că biserica romano-catolică din Ar
deal nu vre se scie nimic de svîr- 
colirile guvernului privitore la re- 
gularea salariilor preoților. Staturile 
catolice se provbcă la „drepturile 
lor autonomice1' și declară, că vor 
rămâne strîns pe lângă hotărîrea de 
a-șl regula înse-șî salariile preoților 
în mod independent de alte biserici 
și de disposițiile guvernului. Ordi
nul ministrului unguresc de culte 
dela 20 Aprilie c,, prin care se dis
punea conscrierea venitelor biseri- 
cescl pentru căușele congruei, a fost 
luat, ce-i drept, în considerațiă și 
din partea Staturilor catolice arde
lene, dâr numai în vederea proprie
tor lor interese și fără considerare 
la planurile ministrului, ceea ce ’i 
s’a și notificat acestuia la timpul seu.

Vedem așadâră, că posiția, ce 
au luat’o Staturile romano-catolice 
din Ardeal în cestiunea congruei, e 
forte energică. Prin ea se esclude 
ori-ce ingerință a guvernului în afa
cerile administrative interne ale bi- 
sericei.

O fac acâsta Staturile catolice 
într’un timp, când autonomia bise- 
ricei romano-catolice încă nu e re
gulată și o fac de sigur numai pen
tru a se feri de ori-ce ingerință a 
guvernului, deși acesta ingerință 
nici pe departe nu amenință bise
rica romano-catolică în mesura, în 
care amenință bisericele nemaghiare 
din stat prin regularea congruei în 
modul contemplat de guvern.

Este, netăgăduit, mult mai fa- 
voraoilă situația bisericei romano- 
catolice față cu uneltirile guver
nului în genere, er nu numai în 

cestiunea congruei. Ori și cum, ca
tolicii unguri sunt menageați din 
partea stăpânirei chiar și din punct 
de vedere al intereselor specifice 
ale maghiarismului, care-și află un 
sprigin puternic tocmai în sînul cle
rului catolic. Ca probă în privința 
acesta pote servi și faptul, că pe 
lângă totă averea cea mare, de 
vre-o șese milibne fior., de care dis
pune biserica catolică din Ardeal, 
ministrul instrucțiunei publice brevi 
mânu i-a acordat pe anul 1896 o sub- 
vențiă pentru susținerea școlelor 
medii în sumă de vre-o 27,000 fl. 
plus alte vre-o 11,000 fl. votate de 
mai înainte.

Este clar și evident, că și în 
cestiunea congruei, ca în tote altele, 
jdcă rolul principal tendințele supre- 
matiste și de maghiarișare, er numai 
în al doilea rând celelalte nisuințe 
ale guvernului. Acesta însă, precum 
vedem, nu împiedecă pe catolicii 
unguri din Ardeal de-a lua de cu 
vreme măsuri de apărare față cu 
tendințele cutropităre de ingerință 
a puterii centrale în afacerile bise
ricesc!, cari tendințe au căpătat nou 
nutremânt dela inaugurarea faimo- 
selor reforme politice bisericesc! în- 
coce.

La tbtă întâmplarea, atitudinea 
catolicilor ardeleni în cestiunea con
gruei merită atențiune, căci decă ei 
pot să se subtragă cu totul din com
binațiile guvernului în ceea ce pri- 
vesce pretinsa regulare a salarisărei 
preoților, pentru ce 6re n’ar pută 
s’o facă acesta și alte confesiuni și 
în special confesiunile nbstre româ- 
nescl?

Oând e vorba de apărarea in
dependenței bisericesc! față cu ames
tecul guvernului, puțin impârtă, decă 
una sâu alta dintre confesiuni este' 
materialicesce mai bine or! mai 
rău situată, debrece independența 
trebue se fîă egal de scumpă și pre- 
țtosă pentru fiă-care. Lr cum-că 
aici se tracteză tocmai de cel mai 
grav atentat în contra independen

ței bisericesc!, despre acesta, cre
dem, nu se mai îndoesce acți ni
menea.

Pentru bisericele ardelene, de 
esemplu, ce sens mai pbte avă re
gularea congruei, după ce biserica 
catolică se sustrage cu totul dela 
acestă lucrare a guvernului?

Se vede, și încă prea bine se 
vede că, cum am mai amintit, un- 
ghița este îndreptată anume în con
tra bisericelor nâstre nemaghiare. 
Tocmai de aceea bărbații conducă
tori ai acestor biserici datori sunt 
a se încorda la luptă cu tbtă băr
băția, ce li-o impune gravitatea mo
mentului. ,

Catolicii ardeleni de sigur nu 
vor pierde nimic, ba vor câștiga 
chiar prin energica tor atitudine în 
cestiunea congruei. Confesiunile ro
mânesc!, urmând esemplului Statu
rilor catolice, asemenea nu vor putâ 
pierde nimic, mai întâia pentru-că 
nu prea au ce pierde și al doilea 
pentru-că atitudinea guvernului nici 
într’un cas nu va pute fi mai duș- 
mănosă față cu ele, decum este as- 
tăcț!, decum a fost întot-deuna și de
cum va fi și în viitor, pe cât timp va 
dura sistemul de guvernare asupritor 
de ac|i.

CRONICA POLITICA.
— 31 Octomvre.

La banohetul dat de lord-majorul en- 
gles în Guild-Hall, ministrul-președinte Sa
lisbury s’a pronunțat și asupra cestinnei 
orientale, Zi®®nd între altele: In ce pri- 
vesce Turcia oratotul crede, că națiunea en- 
glezâscă este acum cu desăvârșire opusă 
unei acțiuni isolate. Dâcă vrem să îmbună
tățim sortea Armenilor și a celorlalte na
ționalități de sub regimul turcesc, atunci 
trebue să avem cu noi cât se pote mai 
multe națiuni. Dâcă Englitera vre să si- 
lâsoă pe guvernul turcesc la îmbunătățirea 
legilor, trebue să ocupăm țâra, âr pentru 
aoâsta e nevoe de-o mare armată. O astfel 
de sarcină este cu neputință numai cu 
flota și fără o reorutare. Dâr Englitera nu 

pâte să aibă o armată mare, ea deol tre
bue să adereze la concertul europeD, con
vinsă fiind, că acesta e cel mai bun mijloc 
pentru a storce reforme dela Sultan.

*

Atitudinea agresivă a puterilor euro
pene față ou crisa turcâscă a pus pe griji 
pe Sultanul. Din Oonstantino'pol se tele- 
grafiază, că Sultanul a dat aspre porunci, 
ca în provinciile creștine să se eseoute cu 
cea mai mare grabă reformele. In Mace
donia, Serbia-veohiă și Rumelia vor fi 
trimiși comisari guverniall oreștinl, a că
ror numire se va întâmpla oât mai ourend. 
Din acesta se pare, oă Sultanul voesce să 
prevină pe marile puteri, cari până acuma 
n’au putut se oadă de acord asupra de
mersurilor, ce au să ia față de Turcia. — 
Sultanul pune tâte încordările, ca în fața 
eventualităților neprevăzute să-și întărâscă 
și armata. S’a proiectat procurarea de 
500,000 pusd-Mauser,. 50—100 milione car
tușe, praf fără fum și tunuri de 14 oen- 
timetri. Pusoile Mauser se comandâză la 
espresa dorință a Sultanului, care a stabi
lit mărirea efectivului armatei la 1.200,000 
omeni.

*

Din Odessa se telegrafiază, că în oer- 
curile militare rusescl domnesoe un spirit 
forte răsboinic. Se orede, că armata con
centrată aici ar ave chiămarea da-a ocupa 
Constautinopolul. Flota rusâscă din Ma- 
rea-nâgră va fi echipată astfel, încât să 
potă trimite asupra Oonstantinopolului 25 
de mii dintre cei mai buni ostași.

*

țliarul „Nordu, care cum se scie ser- 
vesce interese rusescl, și oare îșl primesoe 
informațiile politioe direct din Petersburg, 
publioă un lung artioul despre Austro-Un- 
garia în oare Zice între altele: „Puternica 
partidă antisemită, care se ridică pe rui
nele liberalismului, s’a curățit de orl-oe 
murdăriă filoprusiană, și e forte firesc, să 
nu rămână fără influență binecuvântată 
asupra afacerilor esterne ale monarchiei 
dualiste, mai ales acum după Zilele desco
peririlor lui Bismarck."

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crepă. 

Prov. român.

Răspuns la ^Cartea năgrăa (A fekete Ictinyv11'), 
scrisă de br. btefan Kemăny junior in 1849, 
și publicată de Hentaler Jozsef in numerii 
121—131 din Mai 1895 ai lui „Alagyarorszâg^ 

din Budapesta.
De Axentie Severn.

Dela 1848, pănă după depunerea ar
melor vitejilor Maghiari în mânile urgisi- 
ților Muscali, de multe și nenumărate-orl 
am fost ataoat, tras prin tâte gunoiele, ba 
în 1848 și 49 de multe-orl prins, împuș
cat, spenZurat, tăiat în patru părți, ca 
Dozsa și Horia, de gurile și gazetele Ma
ghiarilor, — și tot mai trăeso!

De trei-orl am fost tras în ceroetare 
criminală și închis mai multe Zii® săptă
mâni, și niol tribunalul militar din Sibiiu, 

condus de căpitanul auditor Nahlik, niol 
județul criminal al țărei, tot în Sibiiu, 
având oel mai strict și sever referent, pe 
Camilo Wagner: nu m’au putut condamna; 
dâr niol înfooatul asesor de tribunal Sza- 
lantzi, oare mă ținu mai multe ZA® închis 
în 1862 la Aiud și mă preâmblâ de oâte-va 
ori pe dinaintea faimoșilor colegiștl de-aoolo, 
ou tâtă dorința de răsbunare ce o avea, nu 
mi-a putut da de cap, — și au rămas 
redactorii lui „ Magyarorszâg" și ai lui 
„Brassoi Lapok“ să-mi strige oa Cicerone 
lui Gatillina: nast iile vivit, vivit, imo in se- 
natum venit11.

Pănă la 1890 am auZit, am cetit multe 
injurii, nenumărate blăstămuri, scornituri și 
minoiunl ârzene aruncate ou vorba și în 
soris în contra mea și a națiunei mele, — 
și am tăout oreZend, că adversarii noștri 
se vor osteni și, rușinându-se de cele ce 
le-au scris și publicat contra nâstră, — 
sciind ei înși-șl mai bine decât noi, că tâte 
au fost tendențiose, — vor înceta și, având 
mare lipsă de brațele și amioia ndstră, ne 
Vor reounâsoe de ceea oe am fost,’ adeoă 

de parte beligerantă, și așa vor judeca din 
alt punct de vedere faptele nostre.

Rău m’am înșelat. Pentru-că pofta lor 
de-a înjura, a calumnia și denatura faptele, 
a mers și, preoum vedem, merge crescând, 
ca și a oelor oe se pun la masă fără a-le 
fi fome și mâncând le vine apetitul.

Așa pe la începutul anului 1890, oo- 
mitele-colonel Teleki Lâszlo din incidentul, 
că pe acel timp murise un honved din 1848 
într’un grajd și într’o stare miserabilă — 
pâte beat, — înoepe să sorie, oa din bun 
senin, că veZl Domne nu muri așa și Axentie 
Severu, care are 600 jugăre oatastrale de 
pământ la Crioău, păduri întinse și pe lângă 
acestea mai are și o pensiune de nu mai 
țin minte oâte sute de florenl la an, — 
acel Axentie, oare a omorît 450 Maghiari 
la Presaoa, 270 la Șard și 250 la Oricău; 
aoel Axentie, care a inoendiat Aiudul și a 
măcelărit și acolo pe nevinovății orășeni etc.

La tote aceste aserțiuni tendențiose, 
oalumnii veninose și minoiunl fără rușinare, 
eu am dat la timpul său un răspuns obiec
tiv într’o broșură, care cred, oă va fi ajuns 

și la mânile lui Hentaler Jozsef și a redac
torilor dela „Magyarorszâg"; broșură, oare 
tipărindu-se în mai multe sute de esemplare, 
a fost distribuită gratie de administrațiunea 
tipografiei arohidiecesane la t6te redaoțiu- 
nile gazetelor, ce apar în tdte limbile în 
aoâstă țâră, la tote jurisdioțiunile și la tâte 
notabilitățile ounoscute mai de valore în 
patriă; broșură, care a fost publioată în 
traduoere nu numai de „Gazeta Transil
vaniei" din 1890, oi chiar și de-un Ziar 
fruntaș din Pesta, fără vre-o reflexiune 
sâu oombatere; broșură, în fine, oare nu 
numai de publicul româneso, oi și de oel 
maghiar a fost gustată și bine primită, 
oel puțin așa s’au declarat toți Maghiarii, 
cu oarl am oonvenit la Ighiu, Alba-Iulia, 
Teuș și Aiud, dintre oarl voiii oița pe 
emeritul pretor Kdblos Miklos din Ighiu, 
oare mi-a Zis în plină oancelariă: „măr ez 
jo volt".

După oe în restimp de oinol ani, cât 
a trecut dela publicarea acelei broșuri pănă 
acum, pe oât soiu eu nu s’a aflat nimenea 
să faoă vre-o replică la acel răspuns al



Procesul Mehadicânilor.
(Raport special al „Gaz. Trans.11)

Caransebeș, 10 Noem. 1896.
Astădî s’a început la tribunalul de

aici procesul acelor MehadioanI, oarl sunt
acusațl, oă în 4iQa de 21 Iunie a, o. ar fi
agitat poporul contra stăpânirii. Sunt aoU’
sațl 14 inși.

Tribunalul se oompune din Dr. Rie-
ger: ca președinte Kelemen; și Gruber ca 
ju4l votanțl, âr ca notar A. Pop. Procuror : 
Csârsoh vice-procuror din Caransebeș . 
Apărător pentru toți aousații: Cotidian 
Brediceanu, advooac în Lugoșiu.

Trebue să observ la acest loc, că ad- 
vocații noștri din graniță, n’au indrăsnit să 
primâscă apărarea, și astfel a rămas tâtă 
sarcina numai în spatele harnioului advo
cat Brediceanu.

Incepându-se pertractarea, presidentul 
aduoe la ounoscință, că astădî se va per- 
traota afaoerea lui Iacob Șandru și oonsoții, 
cari sunt acusațl pentru agitațiă.

După acestea ies toți martorii și aou
sații, și rămâne în sală numai acusatul 
Iacob Șandru și martorul George Ure
cheatul.

George Urecheatul, primar în Meha- 
dica, face istorioul celor întâmplate în calele 
de 24 și 26 Iunie a. o. Spune, că cu oâte- 
va 4‘le înainte de 24 Iunie a. o. a venit 
citațiunea ca pe 4’ua de 24 Iunie să se 
adune toți aceia, cari au pământ în veci
nătatea pământului comunal, pentru-oă în 
4iua aceea va eși la fața locului conducă
torul cărții funduare din Teregova, pentru 
localisarea pământului comunal. Spunând 
el âmenilor la poruncă, Petru Șandru ar fi 
strigat să concheme representanția comu
nală, pentru-oă pămentele sunt ale lor. 
Spune mai departe cum a venit în cpua de 
24 Iunie coșarul în sat și din causa aces
tuia s’a născut certă între el și Petru 
Șandru, oare l’a scuipat.

Preș.: Te-a făout hoț?
Martorul: Nu soiu.
Preș. : întrebă pe George Urecheatul, 

dâoă dorssce pedepsirea acusatului Petru 
Șandru, pentru vătămare de onâre.

Urecheatul, declară, că nu cere pedep
sirea lui.

După acestea spune Ureoheatul, că 
nu are nici o cunosoință despre arătarea 
făcută contra omenilor la notar și pretor. 
In 26 Iunie s’a dus ou mai mulțl omeni la 
islaz după nisce oercurl, și întorcându-se 
de acolo, a fost ohemat de un străjar la 
casa comunală. Ajungând la casa comu
nală un gendarm sodse o hârtie vânătă și 
întrebă de mai mulțl âmenl. Spunând pri
marul, că nu toți sunt vinovațl, gendarmul 
i-a răspuns: să-și țină gura, oă el scie ce 
face, A deținut pe mai mulțl inși și popo
rul a înoeput a-se aduna și să rugau de 
gendarml să elibereze pe cei deținuți.

Preș.: Au venit omenii ou sape, lo- 
pețl? etc.

Urecheatul: N’au avut, ei au fost cu

mânile gole, și numai au strigat: „afară 
ou primarul, că ne-a vândut". Spun9, oă 
âmenii au desohis de 3 ori porta. La întrebă
rile președintelui, că fost’au și oei aousațl, 
deolară primarul, oă el a vă4ut P0 mai mulțl 
dintre omeni aoolo, nu soie însă să f. 
strigat.

Despre Mihai Fetescu și Petru Șandru 
spune, că sunt oei mai buni âmenl din co
muna lor, âr loan lgnea ohiar dâcă ar fi 
strigat, nu scia oe face, fiind om bețiv.

Ascultarea acusaților.
Iaoob Șandru întrebă pe președinte 

într’uu ton fârte resolut, oă cine a făcut 
arătarea despre el, că e agitator, pentru-că 
el niol-odată n’a agitat. Făcendu-1 preșe
dintele atent, că el are aici să se apere, 
spune, oă n’a putut agita, deore-oe a 
închis.

Preș.: Ce a-i 
berat?

Acusat.: Am 
pretore, care mi-a
preună cu alțl 3 ca bărbat de înoredere. 
Pretorele l’a provooat să stea aoolo pănă 
vor veni și ceilalți bărbați de înoredere și 
să-i spună dorința poporului. Spune mai 
departe, că după-oe au fost toți eliberați, 
muerile de față a sărutat mânile D-lui 
pretore și atunci s’a depărtat cătră birt. 
Abia a ajunB la birt, și au auflit pușcând, 
vă4ând oum 3 gendarml pușoau în sus, alțl 
3 în jos, âr locotenentele lovia 
în

nu
oa

de
întrâbă, 
ce nu a

oă de ce 
stat acasă

fost

făout

stat
spus,

după-ce te-a eli

D-:
i

spune

de vorbă ou 
că sunt ales din-

cu sabia

că
suflet are și

adevărul, 
acest su-

omeni.
Preș.: Câți omeni au putut 
Acusatul: Vre-o sută.
Judele Kelemen, încerca

fi?

di-
a-1

ni-

di-

meu, să nege scrisele mele, mă cred dis
pensat în cele ce mă privesc pe mine și 
persona mea a mai da vre un alt răspuns 
la inculpările, ce le repetă din nou „Ma- 
gyarorszâg" prin autorul Kemâny. Cei oe 
ar dori a afla și ounosce adevărata stare a 
lucrurilor, incriminărilor și desmințirilor, 
caute și afle acea broșură și apoi judece.

Ceea ce mă îndâmnă și mă determină 
pe mine a desoinde de nou în arenă și a 
lupta oontra celor publicate în „Cartea oea 
nâgră“ a baronului Kemâny, sunt afirmările, 
calumniile și aousațiunile, ce le aduce au
torul aoelei „Cărți negre" colegilor mei 
Iancu, Balint, Dobra, Buteanu etc.

Sunt unele afirmațiunî, oarl se prind 
cu mâna și se dovedesc ele pe sine de 
minoiunl, oarl nu pentru puritatea carac
terului meu și al colegilor mei, oi pentru 
restabilirea adevărului istoric trebuesc rec
tificate și aduse la adevărata lor ființă și 
valâre.

(Va urma).

prin 
ferite întrebări și într’uu ton malițios 
aduce pe aousat în înouroătură, ceea oe nu-i 
sucoede.

Preș.: Dâcă nu ar fi făout omenii 
mioa, așa-i, că nu s’ar fi pușcat?

Acusat.: Gendarmii au tot beut de
mineța și așa n’au fost ourațî la minte. Să 
provocă la martorii: Pavel Jurca și Jurjii 
Jgnea, cari au adus gendarmilor beutură.

Kelemen, cătră președinte: est elkell 
titani.

Petru Șandru spune, că în 26 Iunie a 
fost la Orșova și întoreându-se acasă pe la 
10 ore, s’a pomenit, oă e chiămat la casa 
oomunală. Ajungând în apropierea casei 
comunale ’i-au ieșit înainte 2 gendarml și 
l’au petrecut la casa notarială, unde a fost 
închis într’o chilie. Nu știa, oă și alții sunt 
închiși și de ce s’a adunat poporul, mai 
târchu a fost scos în curte și pus cu fața 
la zid. apoi l’a chiămat pretorele și ’i-a îm
părtășit, că este ales bărbat de încredere, 
deci să se informeze despre dorințele po
porului. Eșind între popor, a fost ridicat 
și purtat pe sus de acesta, și el a împăr
tășit apoi pretorelui, că poporul cere eli
berarea celor deținuți. Intemplându-se acesta 
poporul a început să strige „trăâscă D-1 pre- 
tore și D-1 locotenent", și âr’ au sărutat 
mânile pretorelui. După acestea s’a depăr
tat și abia a mers vre-o 150 de pași, când 
a au4it pușoăturile,

Preș.: Tu nu 'ai strigat? Câți omeni 
au putut fii ? Au avut bâte, sape etc. ?

Acusat: Eu am strigat, „să trăescă 
D-1 pretore", âr după aceea m’am dus.

Preș.: Sunt 2 gendarml, oarl te-au vă- 
4ut, că ai agitat.

Acusat.: Ei m’au putut vedâ oând 
m’au ridicat omenii și când am vorbit cu 
d-1 pretore.

Aousatul Teodor Fetescu spune, oă el 
s’a dus la primar să-și scâtă pasoșl, dâr 
primarul i-a 4’s, să vină la 4 ore după 
ame4l. Venind el după amâ4l, a aflat 
âmenii cu căoiulile în mână și au au4it 
când au strigat, oă d-1 pretor să elibereze 
pe oei deținuți. Cei ce au strigat au fost 
numai nisoe copilandri. Abia m’am depăr
tat, și am au4it împușoăturile. Trei gen
darml pușcau în sus și trei în jos, și vă- 
4ând acâsta, m’am ascuns sub un 4id.

Aousatul Bicolae Șandru, spune, că 
s’a dus în 4iua aceea la casa comunală, ca 
să-și scâtă țidulă de vite, der primarul i-a 
4is să mai aștepte, oă acum are de lucru 
cu pretorele. Spune, că n’a făcut nimioa.

Preș.: Au avut omenii arme?
Acusat.: Nu!

Acusatul Mihai Fetescu spune, că s’a 
dus să soâtă oărțl pentru boi. Neputând 
intra, a stat afară și cineva a împins de 
portă, „âr domnii deteră cu pusoile." Ui- 
tându-se la un om, care a fost împușcat, 
s’a pomenit, că a fost lovit de d-1 locote
nent, ou sabia preste cap.

Judele Kelemen îl 
s’a dus aoasă, și 
om bătrân ?

Acusatul 4’ce>
pentru-oă numai un 
flet nu-1 dă niol pentru d-1 judecător, nici 
pentru d-1 pretor. Declară, că nu a strigat 
nici decum.

Jud. Kelemen, voind pâte să glu- 
mâsoă, faoe observarea: Ești nevinovat oa 
un oopil.

Aousat. Petru Șandru Nr. 228, 4lce; 
că pe la 2 ore a venit dela holdă, pentru 
a-șl scote țidulă de vite. Neputând căpăta,
s’a depărtat și abia a ajuns în oolț, când 
a au4it pușcând. Tot asemenea spune și 
acusatul Cosma Gherghinescu.

Petru Șandru Nr. 86 a fost în d'u* 
aoeea străjar și fi-s’a porunoit să stea pe 
aoolo. Fiind întrebat de președinte, oă de 
oe a dat ioootenentele ou sabia îa ei, 
spune, oă el a fost afară între popor, pen- 
tru-că a fost trimis după omeni prin sat 
și chiar dâoă l’ar fi omorît D-i Oberlieute- 
nant el nu s’ar fi depărtat, pentru-că el a 
fost în slujbă.

Ceilalți aousațl, Nieolae Gherghinescu, 
Ioan Baderca, loan Gomboșiu, Ioan lgnea 
și Ilie Urechiatu spun, oă au fost ou mâ- 
nile gole, n’&u agitat nici strigat.

Urmdză ascultarea martorilor.
Simion P.ămba, din Teregova, a fost 

în diua aceea cu pretorul la Mehadioa. 
Când a ajuns în comună, a vă4ut, oă mai 
mulțl omeni sunt închiși, pe cari apoi i-a 
eliberat pretorul. Nu saie apriat câți omeni 
au fost de față la casa comunală, căci nu 
i-a numărat, orede însă, că au fost vre-o 
50; nu i-a vă4ut cu nici

Preș.: Ai vă4ut în 
vre-un steag?

Martorul: a fost o 
tr’o prăjină. Omenii au
în mâni, a stat tot timpul lângă 4Jd, dâr 
n’a vădut oa oine-va să se fi suit pe 4'd. 
Omenii n’au strigat, oă voesc să omore pe 
primar.

Preș.: Ți-a fost frică și ție ?
A'artoral: Mi-a fost frică de pușcă- 

oând au dat foc. De omeni nu mi-a 
frică.
Judele Kelemen : Cred oă gendarmii

au fost s. li ți să puște, ai fi pușcat și D-ta?
Martorul: Nu, âmenii s’au rugat nu

mai să sootă pe primar.
Fiind întrebat de 

dâcă a audit, oând a 4>s 
oopor: „jos cu pălăriile",
4it. N’a vădut pe nici unul dintre acusațl, 
spune, că după pușoătură poporul s’a îm
prăștiat de sine; peste gard n’a trecut 
nime.

I au ajutat a crea astfel de legi, cari pe Ji
dan îl favoresce, âr pe Maghiar îl rninâză 
așa, încât din oausa năcazului emigrâză cu 
droia in America. Intr’aoeste au oopleșit 
pressa. In looul lui Csengery Antal, Bajsza, 
Sigismund Kemâny, Pompâry etc., au venit 
Max-ii Falk, Alexandr-ii Fenyd, Izidor-ii 
Barna și o oiurdă întrâgă de Federvieh 
Kâbik, a căror până e venală, n’au princi
piu, n’au oonvingere. Scriu pentru acela, 
oare le plătesc; aoeea ce doresoe. F oile lor 
gem de imoralitate.

Amioe! astăcjl aceia familiă, care are 
fete, nu pote prenumăra foi, dedreoe în 
pressa de astăcjl s’a înțelenit moravurile ji
dovești.

Cariera de medic și advocat e oople- 
șită de jidovime și unde se vereso aceștia: 
acolo s’a sfîrșit cu onorea, ou rușinea, cu 
oinstea, umanitatea și cu tâte acele cali
tăți bune, pentru cari Maghiarul a fost 
stimat pănă acum. Șepte-spre-clcoe miliâne 
de locuitori are țâra și dintre aceștia un 
milion sunt Jidani 1 Ei vin tot mai mulțl, 
fiind-că liberalismul le desohide porta, fe- 
râstra țărei, prin care se strecoră ca mus
cele și țințarii. Și seminția acâsta 
dată nu va deveni maghiară. Ea 
unguresce și pote îșl maghiarisâză 
mele; însă moravurile și calitățile 
de rassă remân. Tu soii, 
este cel ce a fost Esau,
timpul lui Ramses II în Egipt. „Die Reli
gion ist einerlei, in der Basse liegt die Schwei- 
nerei F

Patrioții maghiari cinstiți și indepen
denți au prevădut acâsta. Ei văd, oă a so
sit âra a 12-a, când trebue să lucrăm, dâoă 
voim a mântui Ungaria și a-o conserva pen
tru creștinism. Să nu-i împedecăm dâr, ci 
să-i spriginim în aoâstă tendință mântuitâre. 
Să nu ne temem, că dâoă cele 9 milione de 
catolici vor oâștiga hegenomia, protestan
tismul va fi prin aoâsta amenințat. însuți 
vecii, cum ne risipim ca un snop desfăcut 
sub domnia liberalismului....

ni ol o- 
învâță 
și nu

ci rele
oă Jidannl și ac}I 
și mai târdiu pe

o armă, 
marginea satului

cârpă nâgră în- 
fost cu pălăriile

t.url 
fost

adv. Brediceanu, 
pretorul cătră 
spune că a au-

(va urma.)

Domnia jidovismulm în Ungaria.
Un Ungur protestant din Alfdld 

ajuns la adencl bătrânețe, înspăi- 
mântându-se de puternicul avent ce-1 
ia, jidovismul în Ungaria, adreseză 
cătră superintendents seu o sori- 
sdre pe care o publică organul par
tidei poporale. Estragem următdrele 
din acesta scrisdre importantă:

Ochii tăi ageri desigur vor vedâ, că 
unde a dus politica liberală pe bietul Ma
ghiar; oă ne-a pus pe Jidan după cap, că 
a făout țâra pat cald pentru Jidani, din 
cere causă vecinii noștri din Vest încep a-ne 
desprețul. „Jidani maghiari, Judapestaa, — 
4ice Lueg9r și el are dreptate.

Capitala țărei (Ungariei) bâjbăa de 
mulțimea Jidanilor, băncile, banii sunt în 
mâna lor, parlamentul e în busunarul Jida
nilor. Pe bărbații cu influință, ca Colomau 
Szâll, Podmanitzky, Hegedus și încă un 
legion de alțl deputațl liberali și neliberall: 
i-au îndopat ou slănină, cu pane unsă ou 
măduvă, ou oficii la bănci etc. aceștia apoi I

ijg 0 n El t&n 0 ta BLa SI s
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Coniassare. In 13 1. o. se va face da- 
marcarea nouălor parțele pe hotarul dela 
Bartolomeu pănă la marginea hotarului 
Cristianu nou și Ghimbav, âr în 14 1. c. 
pe hotarul între drumul Feldiârei și calea 
fenațelor ce duce la Stupinl. Respectivii 
proprietari sunt invitați oa în 13 c. să se 
afle la gara Bartolomeu, âr în 14 o. la ca
pătul aleei de plopi din Brașovu-veohiu di- 
mineța la 6 ore.

—o—
Despre Sinodul archidiecesan gr. cat., 

convocat la Blașiu pe 4'ua de 17 Noemvre, 
nAlkotmănyu organul partidei poporale dioe: 
„Sinodul este ohiămat în primul rend, de-a 
hotărî atitudinea preoțim ei greoo catolice 
în afacerea Congruei, fiind-că în forma în 
oare guvernul vrâ să întroduoă Congrua, 
preoțimea română greoo-oatoiică n’o pri- 
mesoe, deârece prin aoâsta clerul ar fi de
pendent de voința guvernului. Aoeet Sinod 
are mare importanță și pentru aceea, oă 
Metropolitul Mihalyi, abătând-se dela da
tina antecesorului său, voesoe să reguleze 
afacerile bisericescl mai însemnate prin con
lucrarea clerului subaltern, pe când antece
sorul său a făout totul numai ou ajutorul 
Consistoriului, oonvocând fârte rar Sinodul. 
Preoțimea română greeo-catolică, ba ohiar 
și oei de confesiunea greoo-orientală, se bu- 
oură nespus de convocarea Sinodului... Preo
țimea va fi representată în număr frumos".

—o —
„Liga română schimbată®. „Magyar 

Hirlap" publică sub titlul aoesta următârea 
telegramă din Buouresol: „Liga română va 
fi reorganisată și conduoerea centrală va 
fi încredințată bărbaților guvernamentali. 
Programul încă va fi modificat, oeea-oe se 
esprimă mai ales prin aoeea, că în viitor 
nu vor mai merge mână ’n mână cu sla
vismul".

—o —
Afacerea lui Dreyfuss. Din Paris se 

sorie: In afacerea trădării de patrie, comisă 
de căpitanul Dreyfuss, care se va pertraota



în curând în camera deputaților, a apărut 
în Bruxella o broșură întitulată „Erorea 
justiției" și subsorisă de Bernard Lazare 
publioist frances. Broșura tinde să dove- 
dâscă mai întâiO, că faptul trădării nu s’a 
dovedit în fața tribunalului de răsboifi și 
spre aoest scop publică epistola, afirmative 
a lui Dreyfuss, pe oare se basâză aousa de 
tradare și alte dooumente. Autorul broșurei 
face oonolusia, că Dreyfuss e nevinovat și că 
condamnarea lui a fost forțată prin mijlooe 
illegale. Astfel pretinde din nou revisiunea 
prooesului, picând, că se vor pune la dis- 
posițiunea tribunalului alte documente nouă, 
cari vor fi de ajuns pentru a dovedi nevi
novăția căpitanului.

—o—
„România44, societatea tinerimii ro

mâne studiose din Munchen, s’a oonstituit 
pe anul 1896/97 în următorul mod: Preșe
dinte: când. arch. Constantin B. Crețoiu; 
Seoretar: stud, electr. Iosif Sceopul; Cassar: 
stud. ing. Camil Pop Harșianu; notar: 
stud. ing. Remus Iliescu. Looalul societății 
se află: Sohleissheimer strasse 109/1 R.

—o—
Cununiă. D-l Iuliu Arieșianu, funoțio- 

nar la gara din loc, se va cununa Dumi
necă în 3 (15) Novembre n. la 4 6re p, m. 
în biserica S-lui Nicolae din Brașov, cu d-ra 
Fachița Voicu, fiica d-lui comerciant Con
stantin Voicu. — Sincere urări de fericire 
tinerei părechl!

Călindarul Plugarului pe anul 1897 
este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românescl apărute pănă acum. 
Conține 11 cole de tipar. Numai partea li
terară și economică conține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru- 
mdse. Un esemplar costă numai 25 or. De 
vencjare la Tipografia „A. Mureșianu" 
în Brașov.

— o—
O nouă invențiune americană. Puș

culița (de tinichea pentru păstrat bani) nu
mită „pușculiță magică de buzunar", inven
tată la înoeputul anului curent in Statele- 
Unite, este adl forte mult lățită și între
buințată. Mărimea ei e cât două degetare 
și încap într’însa două-deei corone. Ea se 
pote deschide numai atunci când suma adu
nată de 20 corone e compleotă, se închide 
de sine și arată numărul coronelor, ce se 
află într’însa. Mic și mare o pote purta în 
buzunar, ea este un mijloc forte potrivit 
pre a obiolnui pe om a face eoonomiă. 

Mai ou sâmă pentru șoolarl e recomandabilă. 
Prețul de buoată 30 cr. Se capătă la: E. 
F. Greii, Hamburg Admiralităts strasse 40. 
Suta de' bucăți 25 fl. Cei ce oumpără can
tități mai mari primeso rabat.

Din Bucovina.
Despre portul preoțesc.

(Urmare).

Er cât că preoții din Ardei de ambe 
confesiuni umblă civil, acâsta nu este cu 
totul adevărat. Cei greco-catolici, dâoă și 
umblă civil, apoi umblă într’un ghiroc 
lung îmbumbat pănă la gât. Atât ei, cât și 
cei greco-orientall, dâoă și umblă pe ici 
colea civil la lucrul câmpului, o fac acesta 
din causă, că punga nu le permite a um
bla tot dăuna în reverendă. Ei nu sunt sa- 
ilariațî, ca ai noștri și, decă și umblă unul 
-si altul, nu sunt bine văduțl de oâtră po
porani. In privința aoâsta am o mulțime 
de esemple, cari mi-le-am strîns spre a 
documenta când-va cu probe adevărate și 
nu numai cum face D-sa vorbind în gene
ral. Mitropoliile lor soiu aoâsta și nu-i ne- 
•cesitâză — din causa sărăciei pote și a na- 
■tângiei. — Aoâsta este însă în detrimentul 
lor și al legei!

In România însă sunt regulamente 
■anume, cari opresc preoților a umbla civil, 
a-șl tunde nărui capului și al barbei, ba 
cele mai recente opresc preoților de-a căra 
din țarină cu carul. Aoeste ar trebui păr. 
'V. să le scie, dâoă voesce se trâcă de om 
•învățat. Era odată baba cu oolaol, când 
umblau preoții în România, ca și ’n Bu- 
oovina și ’n alte locuri cu cioreol prin cele 
-înfundături de munți, — spiritul timpului 
a șters și ultimul ipochimen de al timpuri
lor trecute, când preoții învățau la părinții

lor câslovul și psaltirea și credeau, că da
rul constă în barbă și haina este superfluă. 
De-ar fi sciut ei bieții, oă vor fi induși 
când-va ca martori, s’ar fi investit și ei ca 
și ceilalți de prin timpurile lor. Ei au trăit 
însă conform gradului de cultură ce aveau: 
au băut și s’au bătut cu fiii săi spirituali 
în parte. Preotul fiind bine hrănit era în
vingătorul și luându-se după preceptele 
evangeliei le erta fiilor — dâoă mai plătiau 
o garafă. Afli s’au schimbat tote. Aceia 
umblau oivil și se băteau oivil, acjl au ve
nit alții, cari înoă doresc să umble civil, 
ca mai ușor și necontrolați să pâtă umbla 
prin looaluri, de oarl s’ar rușina haina 
preoțâsoă.

Preoții din Rusia, Bulgaria, Serbia, 
Muntenegeru, Grecia, Armenia și toți din 
Orientul ortodox pârtă haine negre și lungi. 
Deosebirea neesențială oonstă în oroiu, 
fiind mâneoele și resele unora mai largi, 
ale altor mai strimte. După țâră, stima și 
vacja preoțimei se deosebesce și croiul hai
nelor preoțesol. Așa aflăm, că unde-i orto
doxismul în preponderanță, estins peste 
totă țâra, aoolo și hainele preoțesc! sunt 
mai lungi; prin lărgime se ounâsoe pose
siunea și vigârea. In Orient, în Amenia, 
Grecia, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Ru
sia și România preoțimea pârtă haine lungi 
și largi în pole și mâneoi, dând prin haine 
espresiunea mândrei, oă ei sunt superiorii 
poporului și o castă deosebită, care trebue 
respectată vrând nevrând.

In Transilvania și Bucovina, croiul 
este mai îngust, mai lins pe corp, s’a dat 
după modă, adeoă supus vicisitudinilor tim
pului, oare n’a fost, grațiă referințelor, 
priinoios nici tagmei preoțesol. Preoțimei 
din aoeste provincl nu i-a fost permis să se 
avânte pănă la înălțimea ohemării sale, și-a 
fost necesitată de multe-orl a lucra oontra 
voinței ei. — De-aoeea și portul s’a supus 
oaprioiului străiniior său modei, căol ea 
adeoă moda de-a nu lucra pentru binele 
poporului, a copleșit inimele multora. Acuma 
vine unul și altul și pledâză pentru haine 
oivile, oa cu atâta mai mult să arate lu- 
mei, oă preotul îșl pote schimba caraoterul, 
ca și cameleonul pielea, său preotul din 
Bucovina hainele!

Și preoum îșl manifestăză Ortodoxis
mul puterea sa vitală prin lărgimea haine- 
or preoțesol, tot așa șl-o manifestâză și 

catolioismul. In lâgănul lui, în Italia sub 
cerul cel veoinic albastru, numai reverent}! 
și pălării largi întâlnesoi. Pe stradele Ro
mei, ca și prin grădinile din apropiere în- 
telnesol reverenzi și er reverend largi. 
Tot așa în Spania. Treol la Francia cea 
ohimbăciosă, dai de sutane (reverentjl) o’un 
croiu mai îngust, conform caracterului, și 
te frapâză imediat deosebirea. Umblă prin 
provinoiile catolice din Vestul impreiului 
absburgio și vei afla reverenda cum se lă- 
țesoe. Ia apoi mantia preotului protestant 
din Berlin și a aceluia din Cernăuți și vei 
afla și la ei tot așa o deosebire și-ți vei 
faoe o idee: care-i causa, că unii pârtă 
haine largi și alții înguste, oarl deși în
guste, voeso unii să se lapede de ele.

Și dâcă-țl vei fi făcut o idee, vei cu- 
nosoe, că săracă este îmbrăcămintea preo
ților ortodoxl din Orient, ba o vei afla-o 
și pătată, dâr n’ar schimba-o pentru-că ei 
se țin de regula : „de nu escl chemat, 
fă-te chemat!" — La noi altfel, și de aceea 
pasiunile voeso să-și ia sborul dorit și 
de aoeea se pledeză pentru haine civile, 
precum s’a făcut și ’u N-rii 72 și 73 ai 
„G. B.“ Să vedem ce 4*° și acești N-rii.

(Va urma.)

„Amicul tinerimei“-
țlilele trecute ne-au sosit de-odată 

N-rii 9 — 12 din aoest (jiar meritos, redac
tat de zelosul director de liceu I. Moisil, 
din T.-Jiu. Despre importanța aoestui cj'ar 
pentru tinerime și despre cuprinsul lui in
teresant am mai vorbit cu altă ooasiune.

Numerii de acum ne-au surprins și 
mai mult prin bogăția materialului intere
sant ce’l publioă. iită cuprinsul lor:

Nestimatele lumii, poveste de I. Tro
jan; Ce este poesia, influența ei morală și 
însemnătatea ei in cțilele nostre, fine, de M.«

Străjan; Cel mai mare bine, parabolă mi
tică, de C. Turoeanu; Insula șerpilor, de 
Aurel Mircea, prof. în Alexandria; Fustahie, 
legendă (fine) de Petra Petrescu; Analisa 
basmului Făt frumos cu careta de sticlă, de 
M. Străjan; Fenomene vulcanice’, Alexandru 
cel mare, sohițe din istoricii germani, de 
S. N. B.; Ovidiu, de Oliodor B. Costan- 
tinescu; Cinci săptămâni în balon de Jules 
Verne; și lunile sale, de A. T. G.;
Castrul roman din valea Jiului, oonferență 
de Al. Stefulescu; Fâsâitul, șoseaua și peș
terile uriașilor; FLarea mârtă ; Teme de al
gebră’, Dreptul Fadin și catârul, poveste 
orientală; Baionete său aerostatele', lmpre- 
siunl la Tismana cu ilustrația mănăstirei 
Tismana; de Al. Stefulesou; Garibaldi de 
S. N. B.; Dumnezeu nu bate cu bâta, snovă 
de Kovari; Facea, din „Arta de a trăi" de 
Oamil B.; Clopoțelul caprei, snâvă; Băia
tul și iepurele de Septimiu. Conține mai 
departe sentințe folositâre oa acestea:

— Forte iute uită dreptatea cela-oe, 
în lucrările sale, nu se teme de D-ijeu, ci 
de omeni.

— Nu aceluia i-se ouvine numele de 
binefăcător, care e darnio din averea al
tora, oi aoelora, cari trag dela sine și dau 
altora.

— Recunoscința este o flâre, care 
oresoe numai în inimele maîl.

— Dâoă vrâi să-ți mârgă bine, și 
să-ți depărtezi urîtul și tristeța sufletului 
tău, și să fii sănătos trupesce și sufletesoe, 
feresce-te de-a petrece timpul în trân
dăvia .

— Lenea moleșesoe pe om mult mai 
tare oa lucrul.

— Viitorul este al omului munoitor.
— Numai atât ai trăit, oât ai lu- 

orat.
— Decă lăudăm pe un om bun, de

vine și mai bun, decă lăudăm pe unul mi
șel, devine și mai mișel.

— Cinstesoe pomul, oare ’ți dă 
umbră.

— Ou oât lupta este mai înverșu
nată, ou atât învingerea este mai mare.

—• Deprinde-te a suferi, fără a te 
plânge cui-va.

— Numai faptele mari rămân vecl- 
nioe și neuitate.

— Prin muncă isbuteso lucrările, nu 
numai prin dorințe; eto.

In general, „Amicul tinerimei" a fost 
un diar bine redactat, materiele instruc
tive, alese și luorate cu inteligență înoât) 
ar fi meritat tot sprijinul din partea pro
fesorilor și a tinerimei.

Durere, redacțiunea ne spune pe pa
gina din urmă, oă din lipsa de abonamente, 
încătă cu publicarea pănă la alte timpuri 
mai bune.

Dorim din inimă, ca aoeste timpuri 
să vină cât mai curând.

Ar fi o datoriă a directorilor și pro
fesorilor gimnasiall, oa să susțină aoâstă 
foiă și să dea redactorului tot suoursul 
necesar moral și material. Acesta o pre
tind interesele tinerimei nostre.

Brumărel.

Mulțămită publică.
— Urmare din Nr, 178 —

Munchen, 10 Noemvre 1896.
Societatea tinerimei române studiose 

în Munchen îșl ține de datorința sa a mul- 
țămi și pe acâstă cale tuturor aoelora, oarl 
au binevoit a ajuta aeestă societate.

Dela ultima dare de sâmă au mai in
curs următârele colecte:

Lista 1. Dl llie Trăilă, adv. în Ora- 
vița 5 fl.

Lista 2. Dl Petru Cornean, adv. în 
Oravița 5 fl.

Lista 8. II. lor: Alesandru, Zeno și 
Eugeniu de Mocsony: la olaltă 50 fl. Vin- 
cențiu Babeș, Dr. Emil Babeș, Dr. T. Ba- 
beș la olaltă 10 fl.

Lista 25. Dnii loan Birnescu (Ghilad) 
5 fl. Dr. Lazar Simon (Giaoova) 5 fl. Din 
Timișora: Pavel Rotar adv. 3 fl. loan On- 
oiu 5 fl. Valeriu Mezin 1 fl. Dr. Petru 
Țigle 2 fl. Emanuil Ungurian 2 fl. și Dr.

Aurel Gosma 1 fl. Aureliu Drăgan (Ghilad)
2 fl. Gheorge Breban, iurist (Ghilad) 5 fl.

Lista 38. Din Sibiu I. Hannia 5 fl. 
loan Bădilă 5 fl. Iosif Șuluț 5 fl. Petru 
Pipoș 2 fl. Iuliu Pipoș 1 fl. Aurel Popesou 
1 fl. — Prea st. d-ne și domnișâre Ana 
Frânou 1 fl; Theresia Piopoș 1 fl; Ida Pi
poș 1 fl; Eleftera Cristea 1| fl.

Lista 48. Familia lanculesou (Lugoș)
3 fl.

Lista 53. Dnii: loan Banciu, Petru 
Comșa, Ioan Comșa din Seliște câte 1 fl.

Comitetul.

ULTIME SOIRI.
BucurescY, 11 Noemvre. Din 

Londra se telegrafieză aicî, că afa
cerile sunt animate în t6te ramu
rile industriei și a comerciului. Grâul 
a atins erî prețul cel mai urcat din 
anul acesta.

Piața de cereale din Brăila e 
fermă și activă în general. Prețul 
grânelor și al secărurilor este în 
continuă urcare.

DIVERSE.
800 ace în trup. In dilele treoute se 

făcu o descoperire interesantă ou racjele lui 
Rdntgen. In New-York trăeBce o fată forte 
frumosă de 21 ani, cu numele Melvina Mor
ford, care sufere de mania de a înghiți aoe, 
ori și le înfige în carne. Ea suferi peste 
100 operațiuni durerose și dootorii îi scâ- 
seră din carne numai vre-o 800 ace. Fata 
nâgă, că le-ar fi înghițit seu și le-ar fi în
fipt singură în trup; să crede, că ea ope- 
râză lucrarea acâsta periculosă în timpul 
extasului, care nu-i lasă nici o amintire. 
Acele rătăoesc prin trup, causând suferindei 
cele mai crâncene dureri. Dr. F. L. Burovs, 
sub a cărui cură să află pacienta, fotografa 
mâna drâptă a pacientei cu ajutorul radelor 
lui Rdntgen și observa nu mai puțin oa 
30 liniuțe negre, cari tradau locul unde 
acele erau ascunse. Acâsta ajuta mult ope- 
rațiunei, căci în același timp 9 din ace fură 
scose, dâr de-ocamdată operațiunea trebui 
sistată, din causă, oă pacienta perdu mult 
sânge. Nefericita fată, oare trăiesce cu 
mama sa, e sub supraveghiere oontinuă, și 
nimeni nu scie, oum îșl procură acele, cari 
’i amărăsc viața și-i sdrunoină sănătatea.

Prețul femeilor. Legislatorii veohl și 
oei moderni să deosebesc forte mult în jude
carea, cât prețuesce femeia. E luoru cunos
cut, că la poporele veohl femeia prețuia 
mai puțin decât bărbatul. Moise a prețuit 
pe bărbat în 50 de pungi cu argint, âr pe 
femeiă numai în 30. Homer în poesiile sale 
oântă: „Premiul luptei e o femeiă în flore, 
înțelepciune în arta omenâsoă — prețul fe- 
meei a fost patru vite". In codul penal al 
Islandesilor bătrâni e prețuită în 3 mărol. 
Astăfll femeia prețuesce cu mult mai mult 
— adese-orl mai mult decât un bărbat.

„Mac-Kinley. „87. lames Gazette* sorie 
următorele despre noul președinte al Sta- 
telor-Unite nord-amerioane: Mao-Kinley 
este un Scot celtic. Cum oă e de origine 
sooțiană se vede de pe statura sa puter
nică și ososă, are trăsuri marcate și de o 
oolore fierdsă-suriă. In aoel om se află 
oeva de granit. Fața înoă îi tradâză vir
tutea și tăria. Nasul lui Mao Kinley sâ- 
mănă ou al lui Nepoleon III. Oohii îi sunt 
mici, brunețl, cu o căutătură rece, dâr 
pentru aceea străbătători. Totdâuna e ras. 
In congres totdâuna îșl ține mâna la spate 
ori în busunarele pantalonilor. Astfel îșl 
ține vorbirile, cari durâză ore întregi. In 
1750 doi membri din familia lui Mac-Kin- 
ley din Sooția au emigrat în America, 
lames și William. lames s’a așetjat în 
Pensilvania, âr William în Sudul Amerioei. 
Actualul președinte Mao-Kinley îșl trage 
originea dela lames.

Proprietar: Or. Aurel Mure^iamr.

Redactor respoasaPil: Gregoriu ffllaior.
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VerHschte schwarze Seide.
Hîan cerbrenne ein IRiiftercțen bes Stores non 

beta man faufen mill, unb bie etmaige Derfalftfjuttg 
tritt fofort ju Eage: (Ecfyte, rein gefârbte Seibe frdu- 
felt fofort jufainmen, oerlofdjt balb unb bjinterlăgt 
rnenig 2Ifd?e von gang Ițellbriiunlidjer ^arbe.—Per- 
fâlfdjte Setbe (bie Ieid;t fpetfig tvirb unb bridjt) 
brennt (angfam fort, nanientlid) glimmen bie „Scțufg- 
fdben" rveiter (tvcnn feljr mit Jarbftoff erfcțtDert), 
unb tjinterlafft eine bunfelbraune 2Iftfje, bie fidj tin 
(Segertfațj gur edjten Seibe nid?t fraufelt, fonbern 
friimmt. gcrbriicft man bie 2Xfcf;e ber edjten Seibe, 
fo gerffaubt fie, bie ber verfalfd|ten nid;t. Die Sei- 
tlen-Faltrik <5. Heniielierș (K. u. K. 
bjoftief.), ZiiriclM verfenben gern IHufter von 
itjren ecbten Seibenftoffen an ^cbermann, unb liefern 
eingelne Koben unb gange Stiide porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung,

CmipsmI pîeieî
Din 12 Noemvre 1896.

Bancnote roin. Camp. 9.47 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Cump. 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Camp. 5.60 Vend. 5.65
Rable rasescl Cump. —.— Vend. —.—
Mârol germane Gump. Vend,
Lire turcesc! Cump. —.— Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Dentistul

S3? .............Hooooooooooil
O specialitate naturală neprețuibilă

este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

k

Sas^saaS 8a fous^a Viena.
.- Din 11 Noemvre 1896.
Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de cordne ung. 4% ■ ■ • 99.30
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 122.25
Impr, căii. fer. ung. în argint 4t/2% 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 97.40 
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.— 
Imprum. ung. cu premii .... 155.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. , 136.50 
Renta de hârtie austr. . . . . 10125
Renta de argint austr.......................... 101.35
Renta de aur austr........................  122.45
Losuri din 1860 ......................... 144.35
Acții de ale Băncei austru ungară.. 937.— 
Acții de-ale Bâncei ung. de credit. 401.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 365.40 
Napoleondori . , . ..... 9,53‘/2
Mărci imperiale germane . , . 58.80
London vista............................. 119 85
Paris vista.................................. 47.52’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.05 
Note italiene.................................. 44 521/2

Iosif Chioreanu
Am ondre a aduce la cunos- 

cință, că cu cjiua de 10 Noemvre st. n. 
voiu sosi la Hunedora (V. Hunyad) 
și voiu fi încuartirat la Otel. Aici 
pregătesc dinți artificiali cuprinși în 
aur seu cauciuc și alte, ce se țin de 
arta dentistică.

Cu deosebită stimă
Iosif Chioreanu,

dentist.

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COnturbări 
de Msâstiaire. maladîele stoanacotas, a rinichi
lor, a feeșicii udului și ale organelor respira
tor© etc.

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

DEPOSIT PROPRIU in HBrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
SâMiia, Siglhîșora și în ASB«a-«BnEsa: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în ObbJ : la Segesvăry es tărsai, în Oeva: la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima:

Anrniciuri
(mserțimi și redame)

S&sntâ a se adresa sasbscHseii 
admssiisi'ira'SâMîîs. Ea cas&fiâ 
fcjhcăpâa ttnui anunciu mas msusEft 
da se face scădemerai,
ca?e cresce c&a cât psafoBâcafe® 
se face mai «ăe muite-oi1!'.

Administr. „Gazeta Trans.“

Administrațiunea isvorului 
„W ATISi D A.44

TOSEF G-"Z“OZ^O-"Z“,
(comit. Hâromszek). ES O d O k. (Transilvania).

1025,35-100

i!O

E R“
Societate d.e asigurare și rente.

Direcția:
Wien, I., Hoher Markt II. Budapest, VI., Deăkplatz 6.

Representnnța generală pentru Ungaria:

PUBLICAȚIE
se deschide a XIX.

LOTERIE REG. UNG. A STATULUI DE BINEFACERE,
a cărei venit curat în urma docisiunei Maiestăței Sale c. r. apostolice din 4 
Octomvre a. c. se va împărți ’/10 : 1) fondului ce se va crea peutru' ajutorarea 
amploiaților de stat lipsiți, văduvelor și orfanilor; 2) Asilu „Stefaniei11 în Kăzdi- 
Vâsârhely ; 3) Primul Asii de copii în Budapesta; 4) Mensa academică din Clușiu; 
5) Reuniunea pentru Colonia Copiilor în timpul feriilor; 6) Reuniunea Crucei 
albe; 7) Spitalului ce se va înființa la Cirkvencina; 8) Reuniunea pentru gră
dini de copii în Budapesta. Cu se va împărtăși: 9) Reuniunea Spitalului 
Elisabeth din Budapesta; 10) Casa Orfanilor din Grydrnădorvâros; 11) Casa or
fanilor din Nagyvârad și 12) bucătăria poporală din al VII-lea cerc Budapesta.

Loteria acesta are câștiguri 3282 și după planul loteriei representă suma 
de £60,000 fl. și anume:

1 
n

„Anker-utlvar(<.„Anker-Hof".

în casele proprii ale societății.
Averea societății: 110 milione corâne.
Starea asiguranților: 460 milione corone.
Plătit pănă acuma: 192 milione corone.

Polițe incontestabile. Condiții culante- Pentru cei obligați 
miliția asigurare de resbel fără platu. Participanților câști-la

guri mari. Asigurăiî de copii favorabile
Cu prospecte și informații servesc representanții pentru 

Brașov și giur.

1097,4—6
S HAAS & FII,

șirul Florilor Nr. 14.

1 Câștig principal cu fl. 60,000 o3 ® 2 Cășt. â fl. 2000)
1 n n n 71 15,000 bD y 4 77 71 71 1000 ce

1 n n 71 71 10,000
> îr-4

(J) 20 77 71 77 500 >r-i

1 Câștig 71 P 71 5000 fl ft 50 77 71 77 100 fl

1 n 71 * 71 4000 X 200
71 7? 77 50

1 n 71 71 77 3000 fl
<r-4 & 3000 71 71 77 10 fl 

<r-l

Tragerea loteriei va fi în 28 Decemvre 1896. 1 los costă 2 fi. v. a.
Losuri se pot căpăta la: Direcția Loteriei în Budapesta — la tote oficiile 

de loterie, sare, și la cele mai multe oficii poștale „Mercur“ în Viena, și la or
ganele încredințate cu vendarea losurilor în orașe și comune mai însemnate.

Budapesta, 4 Octomvre 1896.
Direcția Loteriei reg. ung.

Sosirea și plecarea tronurilor în Braset. x

ABONAMENTE
GAZETA TRAHSILVAHIEI“

.Prețul abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. . .
șese luni. 
unii an . . .

Pentru Bomânia și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ..............................................
unu an .................................................

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fl. 
fi.
fi.

X 
M-
X 
X

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

Tr. accelerat: 5 bre 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela București la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sdra.
3. Dela Ztrnesci la Brașov: [Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: — bre — min. sâra.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 6ră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone — dre — m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 dre 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 dre 45 min. după am,
Trenul de persone: 7 dre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 Pre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amecjl. 
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zărnescî. (Gara Bartolomeiu.

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: — dre — min. dim.
4. Dele Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 dre 1 după am.
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de p9rs.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov Ia Sinaia*)

Trenul de persdne 0 dre — min. sera.

X 
g

*) Acest tren circuleză unmai Joia Dumineca și la sărbători.

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X
X

Duminecă.âtamoate h numerele date de 
Pentru Austro-Ungaria: 

an . 
șese luni 
trei luni.

Pentru Rnmăniia și străinătate: 
an . .
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

fi

X
X
X
X
X

fi. -
fi. —

50 cr.

2
1XX

X
X
X
X
X
X
X
M
X
X
^XXXXXMMXMXXXXXMXMXXMXXMMXMXMX Xy

i

............................................  8 franci.
, . , .............................. 4 franci.
................................... . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele 
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, să binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și poșta ultimă.

Adimimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei11.
a

X
X
X
X
X.
X

X

Tipografia A. Muresianu, Brașov.


