
âîdacîlunea, AdmiiiistratlWM
ți Tipografia : 

5RAȘ0VU, plata mare, TftrgulB 
Inului' Nr. 30.

Rrrworf ntfrancate nu w primesc». 
Ranuscripfs nu u retrimită.

Birourile de auuuciuri:
Rraiovu, plata mare, TfirgulQ 

Inului Nr. 30.
Inserate mai prime ac fi In Vlana 
H. Jfowi, Haasenstem <t Vogler (Otto 
Maas), R. Schalek, Alois Herndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J.Donneberg; In 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Kck- 
tMn Bernat: în Frankfurt: ff. L.
Daubs ; în Hamburg: 2. Stetwr. 

Prețuiri inaerțiunilor  ă: o șerifi 
garmond pe o col6nă 6 or. și 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publiofiri mai dese după 

tariffi și învoială.
Reclame pe pagina a IU-a o 

Senă 10 cr. v. s6u 30 bar.*.

*) Acestă alianță au încheiat’o din nenoro
cire la 1867 și o susțină și acjl. — Trad.

XT XT Xu XT X/TZ'X.

„Gazeta" ege în fi&-care t|i 
Abonamente pentru Austro-Oigarle. 
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tele cAtfi. și inserțiunile sun tu 

a se plăti înainte.
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Mare turburare au cășunată 
guvernamentalilor^ „liberali " ji- 
dano-maghiarî deputății Ugron și 
Polonyi, cari pănă acuma celu pu
țină erau priviți de cei mai radicali 
membri ai stângei estreme.

Astăcjî organulu lui Max Falk 
nu mai scie cum se persifleze mai 
tare vorbirea din ședința de Luni 
a lui Ugron, a căruia politică o 
declară de „ultra montană-națio- 
nală-reacționară-radicală".

Ugron și-a permisă adecă se 
dovedescă câtă de șovăitdre, în
curcată și neconsecuentă este ati
tudinea ministrului Csaky în ces- 
tiunile bisericesci-politice și li-a 
spusă celoru dela guvernă nisce 
adevăruri, ce i-au usturată amară.

Astfelu i-a întrebată, decă e- 
sistă care-va în Ungaria, care se 
nu scie, că în camera magnați- 
loră reforma plănuită va fi res
pinsă cu-o majoritate de 140—150 
voturi? Mai departe a întrebată 
pe guvernă, decă posede consem- 
țămentulă cordnei la aceste re
forme ?

Totu întrebări, la cari nu le 
dă mâna se răspundă, pentru că 
nu potă răspunde nimică afir
mativă.

I-a mai supărată Ugron și prin 
aceea, că s’a provocată la dispo- 
siția și vederile masseloru, o tac
tică acesta cam periculosăpentr’ună 
politică șovinistă maghiară.

Așa în cestiunea matriculeloră 
civile a luată Ugron partea po- 
porațiunei sărace cpcendfi: „de 
unde vomă lua banii pentru a 
purta matriculele civile, când peste 
6 miliăne de locuitori ai Ungariei 
mănâncă abia de două ori carne 
pe lună și multe mii de copii nu 
potă cerceta șcăla pentru că n’au 
încălțăminte? De ce să luămă der 
matriculele din mâna preoțiloră 
și să le dămu unoru indivicjl în 
cari eventuală nu ne putem ă 
încrede? “

A mai susținută apoi Ugron 
relativă la căsătoria civilă, că po- 
porulu de 900 de ani (a înțșlesă 
pe celu maghiară), nu ’și păte în
chipui căsătoria decâtă numai ca 
o legătură încheiată de preotă 
înaintea lui Dumnezeu și că mi- 
liăuele de poporă nu potă fi așa 
de ușoră împăcate, ca filosofii.

Scopulu lui Ugron a fostă se 
arate, că politica guvernului a pro
dusă numai turburare și lupte în 
sînulu confeBiuniloră și în sînulu 
naționalitățiloră, lupte din cari 
voră profita dușmanii constituțio
nalismului. Elu ceru prin urmare 
ca guvernulă să ’șî retragă pro- 
gramulu bisericescu politică și să 
se întorcă la starea dinainte de 
26 Februarie 1890; ceru mai de
parte să se reguleze raporturile 
dintre stată și biserică și în fine 
să se organiseze autonomia cato- 
liciloru.

In punctulu autonomiei cato
lice Ugron cu Polonyi suntu uniți. 
Acesta din urmă a propusă o mo
țiune vorbindă de organisarea 
„autonomiei bisericei catolice de 
ritulu latină și grecescu".

Polonyi a supărată pe Jidani, 
căci a trasă la îndoielă, că maio- 
ritatea loră ară fi „Maghiari ade- 
verațl". Elu ar admite recepțiunea 
Jidoviloră numai în casulu, când 
ei „ar aduce Ungariei sacrifîciulu, 
de a fi Maghiari." „Der și cei ce 
sciu unguresce vorbescă între ei 
mai multă limba germană."

Deputatulă neaoșă maghiară 
Rosenberg, s’a grăbită într’aceea 
a constata cu date statistice, că 
Jidovii din Peșta „au începută a 
uita limba germană și învață totă 
mai multă pe cea maghiară."

Va să cjică totă ei „adevărați 
Maghiari și patrioțl!"

Slovacii si Viena.9
Sub titlulG „Political (JiaralG națio

nalei slovacii „Narodnic Novinyu‘ din Tu- 

roță St. Mărtină dela 3 1. o. publică ună 
artioulă de fonda, în oare amÎDtesoe de 
febri'a iritare a foiloră maghiare, oarla- 
cusă și suspiționeză pe Slovaci, oă ară 
conspira cu Viena sub pretextulă de-a 
orea o „Imp^rățift unitară1*.  Așa au aiu
rată și cu suspiționată șoviniștii și pe 
Moosary și în ourendă îlU voră eschide 
din 8ÎnulO Maghiarilor^, pentru că le 
spune adevărulă și îi dojenesoe.

Noi Slovacii — cjioe „Narodnie No- 
viny“ — voimO însă să le arătămă, oă 
suntemă mai buni patrioțl de oum ne 
oreda ei și să-i asigurămă, oă reamin- 
tindu-ne istoria (1848/49) noi n’avemă de 
a face nimicii cu Viena, pentru că totă 
așa de puțina voima să fimS germani- 
sațl, preoum nu voimă să nu fimă maghia- 
riaațl. Să ne aduoema numai aminte, oă 
și la 1848 Maghiarii, prin praotica loră 
față ou națiunile nemaghiare, au fostă 
de vină, oă aoeste s’au apleoată spre 
Viena împinse de semțulă de propriă oon- 
servare. Atunci nu erau reacționari, oum 
îi numescă falsO, ci numai luptători pen
tru .propria conservare. Der cjiaristica 
maghiară e așa de confusă. Quem Deus 
perdere vuit, dementat. (Celuia, pe oare 
Dumnezeu vrea să-lă pârdă, îi ia min
tea).

Noi — adauge foia slovacă — nu 
voimă st servimu Vienei, ci numai nouă 
inși-ne, dâră dâoă amă merge aoolo, amă 
merge numai la prea înaltululă Rege, 
pentru oă la judecătorii, în parlamentă 
și la guvernă nu putemă săaflămădrep- 
tulă nostru.

Acea minoiună trebue să-o desa- 
vuămă, că adeoă națiunea slovacă ar fi 
mulțumită și oă numai vre-o oâțlva agi
tatori suntă, cari turbură liniștea. Deși 
Maghiarii se credă a fi esoelențl politici, 
totuși ei nu suntă oeea oe se credă. Căol 
oe este politioa? Sciința de stată, adeoă 
a acelora luorurl, ce se potrivesoă cu tim- 
pulă și cu împrejurările, ce folosesoă 
statului; este sciința de a sci să conser- 
vezl, ce ai dobândită, de a soi să i dai 
durabilitate.

Pactulă dela 1867 a fostă mai multă 
o slăbiciune a Vienei, decâtă o tăriă a Ma- 
gluariloră. Maghiarii au sciută să esploa- 

teze aoea slăbiciune a Vienei, aouma însă 
ei înșiși oadă în același păoată, oa gu
vernulă Vienei. Viena se razimă pe Ger
mania, Maghiarii însă se razimă numai 
pe propria loră cultură, care pentru noi, 
Slovaoii, osrl ne simțimfl ca Slavi, nu 
însâmnă multă.

Maghiarilor^, oum cjice Moosary, nu 
le rămâne,*)  decâtă seu să se alieze ou 
Viena, seu să se înțelâgă ou națiunile 
nemaghiare și în unire ou ele să formeze 
o Ungariă tare și unită. Politioa de a 
se alia cu Viena însă nu este bună, oăol 
popdrele suntă și oumpănesoă msi multă, 
deoâtă guvernele.

O scire sensațională.
Căletoria Majestății Sale în El

veția, unde petrece de multa vreme 
Maj. Sa împărătesa Elisabeta, a 
datu nascere unei soiri sensațio- 
nale. Sub titlulâ ^Ab^icarea împă
ratului Franciscu-Iosifuf surprinde 

I adecă „Figaro" din Paris pe ce
titorii săi cu următbrea soire:

„Causa călătoriei neașteptate a împă
ratului Francisca-losifu nu este băla au
gustei sale soții, nici schimbările even
tuale în ordinea suocesiunei la tronă, oi 
intenția hotărită de-a abcțice la tronu in 
favorulă fratelui său, Carolu Ludovicii. Cău
șele acestei însemnate hotărîrl suntă ur- 
mătdrele:

„Dela căderea cabinetului Tisza par
tida liberală a ocupată multă tăremă în 
Ungaria. Impăratulă, contra sentime:, te- 
loră reounoseute ale curții, a fostă silită 
să numâscă ministru-președinte pe ună 
cetățenă, pe d-lă Weckerle, oare ou totă 
prețuia vre să introducă oăsătoria oivilă 
și nu vorbesce de mai puțină deoâta 
despre ștergerea titlului de nobilă. In 
Austria programulă-compromisă ală lui 
Taaffe a fostă respinsă de t6te parti
dele, deși ou toții soiau, că autorulă pro
gramului este însuși împăratulă. La si
tuația aoâsta politică mai contribue și 
6re-carl intrigi dela curte, cari suntă
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Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(11) (Urinare.)

VI
Rugăciunea Lidiei fu ascultată. La 

aceeași dră, când sta ea pe colina Ca- 
pito'ină, se ivi (o schimbare mântuitdre 
in bol» tatălui ei. Picături singuratice de 
suddre se arătară pe fruntea bolnavului 
și în ourendă se ivi o trauspirațiune ge
nerală, pe oare oarabinerii o ținură oa 
semnă de scăpare. Medipulă încă nu so
sise. Desă de diminâță plecase la Maenza 
și lăsa vorbă, oă va veni a doua <fi. To
tuși trebuea să se încred» ,în oarabinerl, 
oarl cunosceau frigurile palustre.

Aureliană, oare de dimînâță nu pă
răsise patulă bolnavului, începu să soor- 
monesoă prin oameră, ddr va afla urme 
despre Lidia. Grija de iubita sa ’lă chi
nuia îndoită, de când nu mai era ocu
pată la patulă bolnavului. Intr’ună unghiu 

afla elă biletulă sorisă de Lid’a, pe 
oare curentulă de aeră 'lă arnnoase de 
pe masă. Nu mai puteajde bucuriă, oând 
afla, că iubita fugise stravestită, pentru 
oa să aduoă ajutoră.

Nu putea ea 6re să vină mâne?
Pe încetulă împărtăși elă bolna

vului îmbuourătorea scire; pentru prima 
oră se ivi ună zîmbetă de mulțămire pe 
fața profesorului. Și — 6re liniștea in
terna, seu disparițiunea suferințelor!! fi- 
sice erau causa? — din 6ră în 6ră pa- 
cientulă se simțea mai ușurată. Inoă de 
oâteva ori mai gemu elă, ddr frigurile 
dispăreau văcjeudă ou ochii și pe la mie- 
tjulă nopții, elă oăcju într’ună somnă a- 
denoă. Aurelian veghiâ tdtă ndptea lângă 
patulă său.

Era deja cjiuă albă, oând o bătaiă 
ușoră în ușă deștepta pe Aurelian, care 
tocmai ațipise puțină ou capulă răcfi- 
mată de mână, se sculă, ca să desohi4ă. 
Afară sta oonsilierulă deja îmbrăcată în 
modă oeremoniosă, ca și când ar fi vo
ită să ia parte la o serbare soolară. .

„Cum se află onoratulă colega ?“ în
trebă elă cu bunătate.

„A avută o ndpte uș6ră“.
„Potă să vorbesoă ou elă ?“
BolDavulă tocmai deBohise oohii și 

ațînti spre ușă o privire clară și ami
cală, care oăcju oa o rază 'a sdrelui în 
inima sa compătimitdre. Consilierulă ’șl 
luă în modă solemnă oăoiula de pe oapă, 
se apropia de profesoră și întinejendu-i 
mâna, cj,8e:

„Stimate oolega, astăcjl suntă oalen- 
dele lui Aprilie.“

Bolnavulă nu înțelese aceea oe-i 
spuse, dăr simți intențiunea amioală și 
8trînse în tăoere mâna oferită.

Consilierulă continuă arătândă Bpre 
tereștri: „ Vides ut alta stet nive candi- 
dum — vecjl, câtă de strălucitoră este 
țiuutulă în zăpada oea mare“.

Și în adevără, munții și valea erau 
aooperite ou zăpadă. Iarna, care pănă 
acum fusese numai pe culmile muntelui 
Caoume, se reîntorsese. Casele din Son
nino erau aooperite ou zăpadă, și pădu
rile de măslini erau învăluite cu o manta 
albă, care se înțelege, că nu putea resista 
multă ratjaloră sorelui.

„Acestă fenomenă este pentru mine 
de mare importanță/ 4I8e consilierulă 
cu seriositabe. „Cu argumentulă, oă în 
calendele lui Aprilie potă fi aooperite 
cu zăpadă și ținuturile binecuvântate 
ale țării romane, dispare motivulă oertei 
ndstre. Reounoscă, oă argumentulă meu 
se basa pe o premisă falsă“.

Elă respiră adenoă, ca și oând ou 
mărturisirea acesta, s’ar fi scăpată de o 
mare povară. Hă costase o luptă mare, 
ca să-și recunâscă greșala, der onestita
tea sa învinse.

Profesorulă tăcea adeuoă mișoată și 
se oufundă în gândiri; consilierulă luă 
înoă odată ouventulă: „Iubite oolega, ve- 
ohiulă meu amică, haide să delăturămă 
certa dintre noi“.

Bolnavulă strînse ou amândouă ma
nile mâna dreptă a consilierului. „Sohar- 
fenberg!“ (fise elă emoționată ; mai multă 
nu putu grăi.

Sub înfățișarea sa dură, ascundea 
profesorulă o inimă mole. Generositatea 
adversarului său ’lă nimeri pănă în aden- 
culă sufletului, consoiința, că a vătămată 
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forte neplăcute domnitorului. L’au obo
sită greutățile ce i-le faoă politicii și 
multele neajunsuri, ce le vede în fami
lia sa și în eerourile curții. Vre însă tot
odată să faoă monarohiei ună ultimă 
servioiu. Domnitorulă soie forte bine, oă 
cei doi copii ai archiduoelui Carol Lu
dovicii, cari suntă moștenitorii lui pre- 
sentivl, nu se bucură de popularitate, și 
la casă de mdrte, se teme de acesta.

„Prin aceea dâră, oă abcjioe în favo- 
rulă fratelui său și rămâne totuși în a- 
rena politică, voesce să înoungiure ca
tastrofele, ce pot! ajunge oasa domni- 
târe.

„Dâoă va urma aoeea despre ce se 
vorbesce, atunci se potă aștepta mari 
schimbări nu numai în politica internă 
a Austriei, oare ar ajunge în manile cle- 
rioaliloră, ci și în politica esternăamo- 
narohiei austro ungare. Arohiducele Ca
rol! Ludovicii și fiii săi nu s’au împă
cată nici pănă aoum cu cele întâmplate 
la 1866 și au rămasă aderenți ai prie- 
tiniei ou Rusia. De-aicI se potă vede 
tdte urmările scirei, pe care o dămă 
cu cea mai mare reservă, soire, oare 
decă se va realisa, va ave o însemnată 
influință asupra sorții întregei Europe11.

SCIKILE PILEI.
— 3 (15) Martie.

0 conferență a studenții orii slavi în 
Praga. țharulă slovacă „Narodnie No- 
vinyu aduce soirea, că în Praga s’au in- 
trunită dilele acestea totl studenții slavi 
dela univers, din Praga: Cehi, Poloni, 
CroațI, Sloveni, Slovaci, Șerb», Bulgari în- 
tr’o conferență, în oare au luată o reso- 
luțiune de protestare contra politicei, 
oare apasă naționalitățile din monarohia 
austro-ungară. Resoluțiunea, oare are 6 
punote, este de ouprinsulă următoră: 1) 
Cu cea mai mare indignațiune condam
năm! direoțiunea germanisatâre și 
maghiari sa tore a politicei austro- 
ungare. 2) Cerem! ou cea mai resolută 
bărbăția, ca tote naționalitățile slave și 
naționalitatea română, din Austro-Un- 
gana, să se bucure de egala îndreptă
țire. 3) Protestămă în contra asupririi 
Slovacilor! din Ungaria. 4) Iubileulă 
de-o miiă de ani a venirii Maghiarilor! 
în Ungaria îlă privim! oa o insultă a 
simțământului națională și ca o știrbire 
a intereseloră naționalităților! nema
ghiare. B) Salutămă ou buouriă mișcarea 
viuă a poporului slovacă. 6) Ne buou- 
rămă de alianța naționalitățiloră ne
maghiare.

—x—
Dela Academia română. Luni în șe

dința pe secții a Academiei române d. 
V. A. Ureohiă a cetită, la seoțiunea 
istorică, dooumentulă relativă la organi- 
sarea unei flote române pe Dunăre în 
anulă 1793. S’a luată deoisiunea, ca 
acestă documentă de o mare importanță 
să se oitescă în deoursulă săptămânei 
viitore în ședința solemnă la care va 
lua parte și regele.

—x—
învățătorii română acusatu cu laesa 

majestate. Cetim! în „Egyet&'tes", că în
vățătorul! dela scbla română din Reșița, 

pe aoestă orna nobila, ’lă apăsa greu. 
Ela isbucni în lacrimi ferbințl. Șecjendă 
pe pată plângea oa ună copilă.

Și oonsilierulă simțea, cum i-se urne- 
cjesoă ochii, și numai cu greutate ’șl 
stăpâni emoțiunea, pentru ca să pâtă 
vorbi amicală cu colegul! său.

„O, nedreptatea —“ cjise profesorul! 
plângând! „nedreptatea era pe partea 
mea. Cum am! putută să te ofensez! — 
deâreoe eu însu-ml — pe pagina 23 a 
polemicei mele — și în întroduoerea 
programului de școla din 1869 — es- 
presă recunosc! — oă simetria —“.

„Soiu, sciu“, ’1! întrerupse consilie
rul! cu blândețe; „nu prinoipiul! l’ai 
oombătută, ci forma teoriei mele“.

„Da, și au fostă lucruri amare 
un! nou suspină întrepersonalități —u

rupse cuvintele profesorului.
„Liniștesoe-te, amice11, cjise consi

lierul!, și se puse lângă bolnavă, îmbră- 
țișându-lă. „Aoum suntemă uniți și de 
aoi înainte ne vomă apăra părerile fără 
oârtău.

d-lă Ștefană Albu, a fostă pusă sub aousă 
pentru că ar fi vătămată persona Majes- 
tății sale. In Deoemvre trecută a fostă 
anulă, d lă Albu și-a petreoută în ospă- 
tânia lui Klemens din Reșița cu Lammer 
G., gendarmă pensionată. Era și o bandă 
de lăutari, cari au începută să cânte „Gott- 
erhalte.“ Unul! dintre asistenți înoă a 
cântată imnulă der ou textulă sohimbată, 
adecă în locă de „Eetseru a întrebuințată 
ouvântulă Atunci învățătorulă
Albu striga așa de a audit! toți: „Pri
mula omă e împ&ratulu, urmeză apoi ună 
nimica, apoi ună lungă nimica, după aoeea 
o liniă, apoi ună punctă, urmeză eră-șl 
ună lungii nimica, apoi ună semnulu escla- 
mărei, eră-șl ună nimica, și apoi după a- 
oeea, — numai după aoeea vine regele". 
Pentru acâsta Albu a fostă pusă sub a- 
ousă. Câroiumarulă și ună funoționarăde 
poBtă au mărturisită oontra lui. Albu 
încă a reounosoută aoesta, der a negată, 
că a avută de gândă să vateme persona 
regelui. Elă n’a adresată cuvintele de 
mai susă cătră aoelă domnă, care cânta 
„Grotterhalteu, oi oătră G-. Lammer, oare 
a cpsă că este „k. k. pensionirte Gen
darme1*.  A voită să esplice acestuia că 
acum nu se mai c|ioe „k. k.“, oi „k. u. 
k.“, probândă să sootă înțelesulă acestoră 
vorbe. „Deoă nu i-a suooesă acâsta, nu 
elă este vina, ci timpulă, oare a trecută 
prâ repede, «ra de cătră diua și...11 Tri 
bunalulă l’a achitată. Proourorulă a insi
nuată recursă.

—x—
Lonhart, episcopulă rom. oat. din 

Ardeală, a adresată o pastorală preoți- 
loră din diecesa sa, în care se ooupă cu 
căsătoria civilă, o condamnă și protes 
teză în oontra acesteia. Totdeodată epis- 
oopulă dispune, oa preoții să lămuresoă 
poporulă prin predici în privința aoestei 
Gestiuni. Pastorala acesta a fostă publi
cată în biserioa oatolică din Clușiu.

—x—
Impăratulă Germaniei și Țarevici în 

Ungaria. „Funfk. Ztg“ aduce soirea, oă 
la manevrele, oe se voră ține în ținu
tul! dela Szombathely, afară de monar- 
chulă nostru, voră lua parte și împă 
ratulă Germaniei și Țâre vio).

—jx —
Odă. Din incidentul morții regre

tatului Gr. T. Brătianu a apărută în 
„Librăria Soâleloră“ C. Sfetea din Bu- 
ouresol o odă bine simțită, „înohinată 
memoriei ilustrului patriotă Gr. T. Bră
tianu11. Autorulă ei este d lă Z. P. Fio- 
rantinu, profesor! la Lioeulă națională 
din Iași.

—x—
MSsurI în oontra colerei. Oonsiliulă 

sanitară ală capitalei României se ocupă 
actualmente ou construirea de trăsuri de 
ambulanță pentru transportarea bolnavi- 
loră de ooleră.

—x—
Milaniî în Belgrade. O telegramă din 

Belgrade aduce soirea, că exregele Mi
lana a adresată oâte-o epistolă fiului său 
și regentului Ristiol, în oarl le spune, 
oă după Pasol va merge la Belgrade, 
âr de> acolo la Sinaia, oa să se întâl- 
nesoă cu Natalia.

—x—
Uni congres! all socialiștilorl din 

Bomânia, se va ține, după cum se spune, 
între 12—16 Aprilie a. o. în Buouresol. 
In acestă oongresă se va discuta pro
gramul! partidului și se va alege ună

Astfel! ședeau savanții mână în 
mână; buouria din oausa împăoărei lor! 
era mare și sinoeră.

„Ei, ași voi oa să vă scuture și pe 
voi frigurile, dobitâoeloră!“ striga o 
voce vehementă, „nu mi-ațl putută spune, 
oă paoientulă e ună streină ?“ Medicul! 
sosise și era supărată, căi soăpase câte
va visite la ună streină, căruia obiolnuia 
a-i face soootâla întreită. „Eu să miros!, 
oă în cuibul! vostru afurisit! se află o 
asemenea Escelență ?w

In ușă apăru aoum ună bărbată 
mică și osos!, pe față ou semne de văr
sată și ou oohii miol oenușii.

„Cum merge, cum merge ?“ întreba 
elă în grabă. „Eu sunt! dootorulă, vădi 
despre oeea oe e vorba. Ai fostă în mo
cirle, ai oăpătată friguri. Soiu forte bine. 
Bine, bine! Arată-mi limba.11

(Finea va urma.)

consiliu națională, care va ave der pro
blemă: răspândirea ideilor! sooialiete,

—x—
Metropolis înaintea justiției. Curtea 

de Casați! a decisă trimiterea eventuală 
a Mitropolitului Clement înaintea tribu
nalelor! ordinare fără să fiă nevoie de 
a cere aprobarea autoritățir eolesiastioe 
superiore, său a ministeriului cultelor!.

—x—
La sesonl. La oasă când medicul! 

presorie oognao, atunci nu trebue a fo
losi oognao din streinătate, care nu oferă 
nici o garanțiă, ci să se întrebuințeze 
cognaculă indigenă, ou deosebire din fa
brica societății pe aoții pentru oognao 
în Budapesta.

Procese politice»
Scimă, că în oontra preotului ro 

mână gr. cat. Vasilie Suciu din Căpu
șul! de Câmpiă s’a intentată încă de 
astă-veră ună prooesă pentru deliotulă 
de „agitați! la ură în oontra naționali
tății11, prevăzută *n  § 172 al! codului 
pe, aii. Aoestă procesă se va pertracta 
mâne, în 16 Martie n. o., înaintea- tri
bunalului r din Turda. împreună ou 
aoesta, se va pertraota, tot! mâne, și 
ună alt! procesă, intentată tot! în contra 
amintitului preot! pentru „deliotulă în 
contra religiunei și a liberei eseroiărl a 
aoesteia11, prevăcjută in §. 191 ală oo- 
dioelui penală.

Apărătorulă părintelui Suoiu, în am
bele procese, va fi tînărulă advooată din 
Sibiiu, d lă Dr. Amosă Frâncu.

Din actele| tribunalului reg. din 
Turda, privitdre la darea în jude- 
oată a părintelui Suoiu, estragemă ur- 
mătorele detalii: Aousatulă Vasilie Su
oiu este de nasoere din Vale, aoum lo
cuitor! în Căpușul! de Câmpiă, de 36 
ani, gr. oat., căsătorită și tată a doi 
copii, preot! și proprietară, pănă aoum 
nepedepsită.

Primul! prooesă, privitor! la „de
liotulă de agitațiune în oontra naționa
lității11 este intentată pe următdrele 
motive:

La începutul! verei treoute, aousa
tulă să se fi esprimată în publică, în- 
naintea locuitorilor! români din oomună, 
in următorul! modă:

„O deputațiune română trebue să 
mergă la împăratul!, deoreoe m Ungaria 
este interj să vorba românesoă, biseri- 
cele și șoolele românesol le-au înohisă 
și peste tot! nu mai este ertată a în
văța românesce și a ținâ serviciul! di
vină în limba românesoă11.

„Aousatulă fiind! ună membru ală 
deputațiunei, oare a mersă ou memoran
dul! română la Viena, după reîntăroerea 
sa de-aoolo, cu ordulă pe piept! ([despre 
care ord! un! membru ală deputațiunei 
dela Viena, primarul! Petru Tabană, a 
cjisă, oă toți oâțl au fostă la Viena au 
căpătată astfeliu de ordurl în cinste} — 
a istorisită poporului, ce era adunată la 
alegerea coleotorului oomunală, oă I6nă 
Rață a dusu rugarea Românilor! la ar- 
chiduoele Albreoht, archiduoele Albrecht 
a vorbită ou împăratul! și îndată oe a 
înțeles!, oă oine sunt! cei ce au mersă 
la Viena, i-a primită forte bine, li-a pusă 
la disposițiune și o musioă, oa să-și pe- 
trâcă, și tot ou aoâstă ooasiune s’a deola- 
rată în următorul! modă: „M’am con
vinsă în personă, oă în Ungaria este 
oprită vorba româuâscă, pentru fiă-oare 
vorbă trebue să se plătâsoă B fl., șodlele 
și bisericele românesol le-au înohisă; 
Româniloră nu le este ertată a învăța 
românesoe pe oopii loră, și nu le este 
ertată a ține servioiu divină în limba 
românesoă11. — „In Ungaria, afară de 
Jidani, celelalte naționalități au o lege 
deosebită de a Maghiarilor!11.

Mai e aousată preotul! Suoiu, oă 
după esprimarea cuvintelor! de mai susă, 
a îndemnată pe popor! la solidaritate, 
c|ioându-i, oă afară de Maghiari și de 
Jidani, tdte naționalitățile din imperiu 
țină ou elă; apoi în aoestă spirit! se 
(jice oă s’ar fi esprimată la mai multe 
ooasiunl la eșirea din biserică, în șoâlă, 
pe strade eto.

Din t6te aoestea însă, aousatulă re-

i oundsoe numai atât!, că după reîntdr- 
cerea deja Viena, predioândă în c}iua de- 
Rusaie despre pogorârea Spiritului sântă,, 
a rugată pe Dumnezeu, „să trimită 

[Sfântul! să-ts Duohă asupra Maiestății 
I Sâl<-> Regelui nostru, ca să asculte și să 
I vindece plângerile Româniloră așternute 
Ja tFeptele tronului11. Mai' reounâsoe*  aou- 
satulă, oă nu soie când' și cui i-ar fi1 cjisă, 
că a cetită întronă cjiara, oumoă in Un
garia ună notară ar fi oprită, sub pe- 
dâpsă, în cancelaria sa aucjlulă limbei ro- 
mânesoL In fine mai reounosoe, oă ar 
fi ejisd ouiva, că în Ungaria se află o 
lege de- naționalitate, dâr aoeea nu se 
eseoută.

Ală doilea procesă, privitoră la de- 
‘lictulă contra religiunei și a liberei eser- 
citări a aoesteia, este intentată pe moti
vul!, oă aousatulă, într’b' predicâ rostită, 
în biserică, s’ar fii esprimată despre nisoe- 
loouitorl (cari în cursul! acestui prooesă 
au fasionată contra sa),, că suntă „oi ră
tăcite, cari au vândută sânge nevinovată 
și l’au vândută pe elă preoum Iuda a 
vândută pe ©brisbosă.

Aousatulă recunosce,. numai atâtă, 
oă a predicată odată- despra. oile rătăcite 
și că la câte va săptămâni după aoeea, 

■ când adeoă a aflată cne suntă oei ce au 
fasionată contra sa-, a amintită numele a 
doi dintre aceștia,, der nâgă,. oă predica 
sa ar fi, stată în legătură cu amintirea 
acestoră nume și că în predică ar fi 
vorbită despre oile rătăcite, cari Far fii 
vândută pe elă, ori națiunea loră eto.,

Acesta este, în resumată ouprinsulă 
procesului. Despre decurgerea pertraotă- 
rei finale de mâne, vomă raporta.

IVlemorandefie episcopatu
lui catolîcu»

(Urmare.)
1IL Eecepțiunea Evreiloru. Pe oând 

plănuirea matriculelor! oivile se întâm
plă în înțelesulă ordinațiunei din Fe
bruarie, pe-atuncl în programă figureaă 
și alte trei proieote, cari nu suntă în le
gătură cu trecutul! și cari sunt! ohiă- 
mate a schimba înstituțiunile interoonfe- 
sionale ale patriei nostre în fundamen
tul! loră.

Aceste suntă : recepțiunea religiunei 
mosaioe, liberul! esen ițiu religioDară și 
căsătoria civilă.

Despre primul! proiectă deja d-lă 
ministru președinte a notificată în pro- 

i gramul! său, oă este gata.
Dâcă recepțiunea însemnă numai li- 

!berulă eseroițiu ală religiei mosaioe și pu
nerea ei sub soutuli legii: n’avemă nici 
o oontra-observare, oăol în sensul! art. de 
lege 17 din 18671oouitorii israelițl ai țărei 
au fostă deolarațl de egală îndreptățiți, 
oa și locuitorii creștini, la eseroițiulă 
tuturor! drepturilor! cetățenesol și po i- 
tioe, în religiunea loră independenți și 
liberi: deci loră li-este dată tot! oe 
pdte pretinde ună omă în acestă țeră, 
oa cetățână.

Der deoă înaltul! guvernă voiesoe 
prin acestă proiectă să deolare religia 
mosaioă de religiă legală reoeptă, atunol 
ca între religia oreștină și oea mosaică 
să fiă reciprocitate, care de faptă esistă 
numai între religia catolioă și celelalte 
religii reoepte, adeoă să se reguleze în 
sensul! art. de lege B3 din 1868 libera 
trecere dela mosaismă la creștinism!, 
seu dela creștinism! la mosaismă — noi 
o’o astfelă de lege nu ne putem! învoi.

IV. Liberalii esercițiu religionară. După 
soiri fidedemne prin aoestă proieotă nu se 
intenționâză libertatea religionară în sens 
americană, oi garantarea eseroițiului țli- 
beră religionară pentru fiă care asooia- 
țiune religiosă și seotă, ori și când s’ar 
fi năsoută ea, așa oă între aoâstă tole
ranță liberală și între reoepțiune este o 
colosală deosebire. De aiol urmeză, oă 
ideia acestui proieotă se referesoe nu 
întru atâta la organismulă religiilor! re- 
uepte, câtă mai vârtos! la împămente*  
nirea relgiiloră tolerate. Din punotă de 
vedere prinoipiară privind! aoestă inten
ția, cuprinde în sine germenul! sistemu
lui americană.
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Principiile suntă mai tari deoâtă 
<5menii. La sistemulă americano se ou- 
getă toți aoeia oărora le place, la prima 
aparință, proiectulă referitorO la Jiberulă 
eseroițiu religionarO, numai câtă aceștia 
numescă așa ceva libertate religionară 
generală, sub ceea ce înțelegă separarea 
totală a bisericei de stată.

Nu ne putemă ascunde temerile ce 
le avemă față de aoestă proiectă și 
înainte signalămă deosebirea oe esistă 
între eseroițiulă liberă religionarO în sine 
luată și între libertatea religionară ge
nerală cu privire la patria ndstră. La 
noi este lucru notorioă, că fiă-cine îșl 
pdte esercita liberă religia și orediuța 
sa individuală, ddr drepturi de oor- 
porațiune, numai între marginele pres- 
orise, au așa numitele religii recepte în 
ceroulă loră. Numărulă acestora este 5, 
a 6 este religia mosaioă ou drepturi au- 
touomioe. Celelalte, oum suntă d. e. na- 
zarenii, anabaptiștii, anglioanii ș. a. sta
tuia nu le consideră oa esisteute din 
punctă de vedere ală dreptului de stată... 
Insă restringerea acesta încă nu se re- 
feresoe numai la individă, ci la oorpora- 
țiune religiosă. Ce privesce individulă, 
în privința acesta este libertate de ou- 
getare așa de nemărginită la noi, înoată 
cu privire la acesta nu pdte nime să mai 
facă vre-o pretensiune. La noi așa-deră, 
după părerea ndstră, este de prisosă, a 
mai pretinde libertate religionară pentru 
individă și apoi Bub titlulă aoesta, a 
mai faoe și lege pentru liberulă eserci- 
țiu religionarO. Individulă nu este râs- 
trînsă în țera ndstră, der suntă râstrînse, 
ca în tdtă Europa, corporațiunile reli
giose. Starea acdsta dela noi este fetulă 
unei lungi desvoltărl istorice, care seinână 
cu desvoltarea din alte state ale Euro
pei, er urmarea ei este sistemulă reli- 
giiloră recepte.

Nu trebue apoi să se piardă din 
vedere că mulțimea de diferite religii, 
■cari atomisâză pe oetățeni în vieța pu- 
blioă și privată, are o influință desoom- 
punătore asupra statului. De aceea sta
tuia bine constituită, de nimicO nu stă 
așa departe, deoâtă de împământenirea 
pe teritoriulă sâu a libertății religionare 
nemărginite, și deoâtă de reoundsoerea 
în măsură nemărginită a corporațiuniloră 
religiose. Nu este lucru cu stată, a se 
grăbi în asemenea ceatiunl, nici a alerga 
după astfelă de utopii.

(Va urma)

Din dieta ungurescă.
In ședința dela 12 Martie a domi

nată drășl disouția asupra politicei bise- 
ricescl. Discuția a început’o Terinyi La- 
jos, care a oriticată atitudinea oierului 
catolică față de politica guvernului și 
memorandele episcopatului oatolioă pe 
cari nu le află, că se unescă cu cuvin
tele paolnioe ale primatelui.

Lua apoi ouventulă Gabriel Ugron. 
Elă îșl începu vorbirea cu declarația, că 
ordinațiunea din Februarie nu a fostă 
legală; în contra matriouleloră civile nu 
are nimică în principiu, der introducerea 
loră n’o ține de necesară; ar fi cu multă 
mai ooreotă decă s’ar face o lege, care 
ar obliga pe purtătorii matriouleloră, să 
întroduoă în matriculă religia părințilorO. 
Făcendu se acesta, oestiunea ar fi resol- 
vată. Vorbindă despre căsătoria oivilă, 
declara, că n’ar fi apleoată să primescă 
deoâtă căsătoria oivilă facultativă. în
trebă apoi pe guvernă, că ore primit’a 
mandată pentru întroduoerea căsătoriei 
oivile și oă asiguratu-s’a de spriginulă 
Cordnei și a oasei magnațiloră? Dâoă 
acesta n’a făcut’o, atunci a provocată 
agitațiă fără nici o causă.

Vorbi apoi de întroduoerea auto
nomiei catolice, fiindoă fără de aoesta 
libertate religionară în Ungaria nu pdte 
fi. Decă se va face aoesta, atunol tdtă 
agitația va înoeta. In fine oratorulă pre- 
8entă ună proiectă de resoluțiune în oare 
se cere restabilirea etărei dinainte de 
26 Februarie 1890 și guvernulă să aș- 
tdrnă ună proiectă de .lege prin care să 
.șe reguleze raportufă djnțre stată și bise

rică, raporturile diutre diferitele biserici 
pe basa prinoipiiloră libertății, egalității 
și reoiprooității ; să rdge Corona, oa adu
narea pentru înființarea autonomiei oa- 
tolioe pe base representative, să se con- 
vdce în decursulă unui ană.

După o mică pausă Carol Vadnay 
a luată ouventulă întru apărarea ordina- 
țiunei din Februarie. Elă 4,se> °â oato- 
lioii o foloaesoă numai ca pretextă pen
tru a pută agita. Elă aprobă politioa 
biserioâsoă a guvernului, peutru-că în ea 
vede o întărire a ideii de stată maghiară

Geza Polonyi cj'se, oă este aderen- 
tulă oăsătoriei oivile obljgătore și a liber
tății religionare. Desaprobă pașii epis- 
oopatului, care a recursă la oordnă, ooo- 
lindă guvernulă constituțională. Ține de 
greșită aserțiunea, oă căsătoria oivilă bt 
fi ună ataoă asupra moralului „națiunei“. 
Chiar și deoă ar ave îngrijiri dogmatice, 
vorbitorulă, ca Maghiară, ar fi datoră 
moralminte să voteze oăsătoria oivilă și 
din oausă, oă din Ardelă se audă vool, 
oarl suntă oontra oăsătoriei oivile, fundă 
că vădă in ea consolidarea statului ma
ghiară. Cere oratorulă, oa Jidovii, înainte 
de reoepțiune, să-și faoă cunosoute prin
cipiile de oredință, der pretinde și aceea, 
oa ei si se maghiariseze totalii. La finea 
vorbirei sale Polonyi presentâ dietei ună 
proieotă de resoluțiune, ca guvernulă să 
ia grabnioe disposițiunl pentru a se oon- 
vooa în deoursulă anului ooDgresulă în 
nfaoerea autonomiei oatolioe pe base 
representative.

AIA doilea procesă Panama.
In 8 Martie n. o. s’a începută îna- 

iuțea curții cu jurați din ceroulă Senei 
ală doilea procesă în afacerea Panama. 
In primulă procesă d-nii Lesseps au fostă 
aousațl, că au abusată de încrederea ac- 
ționariloră Panama și că au administrată 
rău capitalurile înoredințate loră.

In acestă ală doilea procesă e vorba 
despre mituitoră și mituițl. Societatea 
Panama avea lipsă de ajutorulă guver
nului, pentru oa să pită esopera emi
siunile ei; guvernulă, în schimbulă aoes- 
tui ajutoră, oeru bani dela sooietate, pe 
oarl apoi îi folosi pentru scopuri eleo- 
torale.

Cornelius Herz, Reinaoh și Arton 
suntă personele principale ale aoestui 
procesă. Floquet, Freyoinet și Rouvier 
suntă bănuițl, oă în calitate de miniștri 
au soiută despre neregularitățile comise 
în administrația societății Panama, der 
au tăoută, folosindă banii. Așa Rouvier 
a primită o sumă mare de bani pentru 
fondulă de disposițiune ală guvernului.

Aousații în acestă procesă suntă: 
Carolă Lesseps, Mariu Fontane, Baihaut, 
Dugub de la Fauconerie. Acusa se rnărgi- 
nesoe numai la corumperea câtorva foști 
miniștri și membri ai parlamentului. Cu- 
prinsulă esențială este osm următorulă : 
Când se porni cercetarea judeoătorescă 
iu oontra oonducătoriloră societății Pa
nama, se descoperi, că sub>titlulă de 
„oheltuiell pentru sindicată“ și „apese 
pentru publioitate“ suntă induse 6 mi- 
lioue de franci oheltuell, oarl au treoută 
prin manile baronului Reinach. Aoesta 
în cjiua de 17 Iulie 1888 primi dela banoa 
Propper și Thierree 26 cecuri, pe cari 
Reinach le împărți, subsemnate fiindă de 
numita bancă. Când în tdmna anului 
1892 se lăți svonulă, oă cecurile aceste 
au servită pentru a cumpăra senatori și 
deputațl, pradete Thierree oomieiunei de 
anohetă parlamentară oele 26 ceourl oui— 
tate și câteva săptămâni mai târcjiu dete 
judecătoriei talonurile, pe cari mai înainte 
cjise, că le arsese. Pe 18 din aceste s’au 
aflată literele inițiale sorise de mâna lui 
Reinaoh, oarl păreau, oă însemnă nu
mele mai multoră foști și actuali parla
mentar). Curendă după aoeea se desco
peri că : Rouvier, Deves, Grevy și Re
nault au primită banii dela Reinaoh, 
aceștia putură însă să dovedesoă, oă 
aceste sume n’au avută nimioă de a faoe 
ou sooietatea Panama.

Carol Lesseps mărturisi, oă în anulă 

1886 a dată ministrului de lucrări pu
blice de atunci, Baihaut, 375,000 franci 
de oorupțiune. Acesta a adusă în ca
meră proieotulă de lege, oare înouviințâ 
loteria Panama. Baihaut oeru pentru 
acesta 1 milionă de franci. Baihaut primi 
o parte din sumă, restulă nu’lă mai 
primi, dedreoe trebui să retragă pro- 
ieotulă.

Fostulă deputată Sans-Leroy e acu- 
sată, oă a primită 300,000 franci dela 
sooietatea Panama, fiindă elă atunol 
membru în comisiunea camerei pentru 
esaminarea proieotului.

Lesseps și Fontane suntă aousațl de 
mituirei, Blondin, ca mijlocitoră în afa- 
oerea de mituire. Arton, care și elă stă 
sub acusă, se află încă în afară de sfera 
de putere a statului franoesă.

In c|iua primă a prooesului deolarâ 
Carol Lesseps, oă Corneliu Herz, a cărui 
influință asupra guvernului e neîndoel- 
nică, a făoută presiune asupra lui. Spre 
a mulțămi pe Herz a dată lui Reinach 
5 milione. Mai departe a dispusă să se 
plătesoă lui Arton 300,000 franci, pe 
oare Floquet i-a oerută dela acesta pen
tru epese electorale.

Iu ședința a doua a fostă interogată 
Fontane, oare vorbi despre posițiunea sa 
în societatea Panama. Iu privința bonu- 
riloră anonime, Fontane <Țise, oă aoeste 
au fostă destinare pentru a oumpăra 
pressa. După aoeea fu ascultată Bai 
haut, oare reounoscu, că e vinovată. 
Blondin nega, oă ar fi primită banii. 
Sanleroy (Țise, oă nu a primită niciodată 
bani dela sooietatea Panama.

Iu ședința a treia s’au asoultată 
martorii agravanți. Espertulă Flcry eva- 
lueză spesele pentru publicitate la suma 
de 150 milione. Acțiile actuale ale so 
oietății Panama ajungă la suma de 200 
milione. După aoeea fu ascultată Cle
menceau. Lesseps susține, că Clemenceau 
l’a provocată, să reguleze greutățile între 
Reinaoh și societate. Clemenceau desorise 
mai pe largă visita oe a făout’o ou se- 
natorulă Ranc, lui Freyoinet. Elă vorbi 
cu Freyoinet despre prooesulă, pe oare 
voia Reinaoh să-lă facă societății, de- 
oreoe falimentulă societății Panama în 
momentulă alegeriloră pute fi esploatată 
în contra reuublioei. Clemenceau nega, 
că tr fi pnmită lista cunoscută.

Freyoinet, spune, oă Clemenceau și 
Rano au vorbită ou elă asupra eituațiu- 
nei politioe încuroate și că ună procesă 
Reinaoh în contra societății ar fi pro
vocată ună mare soaudală. Apoi elă 
(Freycinet'> a ohiămatu la sine pe Les
seps și l’a provocată, ca în int^resulă 
publică să opresoă acestă procesă.

|Va urma.]

ACADEMIA ROMÂNA.
Sesiunea generală din anulă 1893.

Raportulu secretarului generală asupra 
lucrăriloru tăcute în anulă 1892—93.

(Urmare.)
Ședințele de peste anu.

In ședințele din oursulă anului, pre 
lângă lucrările curente, s’au oetită mai 
multe memorii, s’au făoută diferite co
municări.

Mai alesă d-nii oolegl Urechiă și 
Tocilescu au ocupată mai multe ședințe, 
oetindă diferite luorărl.

D-lă V. A. Urechiă, în ședința dela 
4 Decemvre, a oetită o notă istorioă în- 
dreptândă șirnlă cronologioă ală dom- 
niiloră lui Eustratie Dabija, Idnă Duoa 
și Alexandru Iliașă, Domnii Moldovei.

In aceeași ședință d-lă Ureohiă a 
cetită o parte din memoriulă său asupra 
domniei lui Alexandru Moruză la 1793; 
după oare a cetită o poveste ou subiectă 
istorică „Jurămentulă țărei la 1790“.

La 5 Februarie d lă Ureohiă a oe
tită ună dooumentă dela finele seoolului 
trecută despre alegerea de către Divană 
și prin vota secretă a ispravnicului de 
Buzău.

In mai multe ședințe d-lă Ureohiă 
a comunicată oopii de dooumente isto

rice procurate de d-lă C. Esarou din ar- 
chivele dela Veneția.

De ună deosebită preță este ma- 
nusoriptulă, pe oare l’a dăruită d-lă 
Urechiă și care are titlulă „Visitatio ge- 
neralis omnium ecclesiarum catholici romani 
ritus in provincia Moldaviae... per Ira- 
trem Marcum Bandinam â Scopia*.  Acestă 
visitațiune s’a făoută la 1646 și des
crierea ei a fostă terminată la 1648. D lă 
Urechiă a făoută o expunere asupra în- 
semnătăței acestei sorierl oa mijlooă de 
informațiune pentru oundscerea istoriei 
țărei pe la mijlooulă seoolului XVII.

Colegulă nostru d-lă Gr. G. Tooi- 
lescu a făcută, la 13 Noemvre, Aoade- 
miei o relațiune asupra activităței și pu- 
blioațiuniloră Sooietății franoese de ar- 
cheologie din Parisă și ale Sooietăței 
archeologioe dela Orleans, precum și 
asupra congresului de aroheologie, oare 
s’a ținută în vara anului treoută la Or
leans, unde d-lă Tocilesou a representată 
Aoademia.

In aoeeașl ședință d-lă Tocilescu a 
arătată reeultatele îusemnateloră oeroe- 
tărl archeologioe făonte în luna Ootomvre 
asupra valuriloră romane din Dobrogea, 
numite „valurile lui Traiană“.

(Va urma.)

Sciri telegrafice.
BucurescT, 14 Martie. înmor

mântarea lui Grigorie T. Bră- 
tianu s’a făcută aȚi c’o deose
bită pompă. Au asistată aprâpe 
toți membrii Ligei din BucurescI 
și numeroși delegați din provin- 
ciă, deputațl, studențl și publică 
fdrte numerosă. In biserică d-lă 
V. A Urechiă a ținută, în nu
mele Ligei, o cuvântare mișcătore, 
în care a arătată meritele nepe- 
ritore ale reposatului și pierderea 
ce încercă nemulu românescu prin 
mdrtea lui. Au mai vorbită d-nii 
C. Dimitriu și G. Palade în nu
mele partidului liberală. Iu fața 
universității, oprindu-se cortegiulă, 
studentulă Iliescu, în numele ti- 
nerimei universitare, er Radulescu- 
Nigeră în numele societății „Ti
nerimea română“ au ținută câte-o 
cuvântare luându-șl adio dela ră
mășițele neuitatului luptătoră. La 
gara de Nordă mai vorbiră d-nii 
St. Mihăilenu, în numele Româ- 
nilord macedoneni, și Dr. Staico- 
vici în numele studențiloră din 
Parisă.

DIVERSE.
Unu călugării celebru. Iutr’una din 

dilele trecute a murită călugărulă An- 
selme, portară la mănăstirea „Grande- 
Chartreuse“ din Parisă. Sub acestă nume 
modestă, cine oredețl că se ascundea? 
Vestitulă conte de Brecourt, oare a ju
cată odinioră în înalta sooietate parisi- 
ană ună rolă fdrte strălucită. Viața a- 
oestui omă s’a sfârșită fdrte tristă și o 
întâmplare tragioă l’a împinsă să se faoă 
oălugără și să renunțe de totă la splen
dorile traiului lui de odinioră. Contele 
de Brecourt a fostă însurată de trei ori. 
Cu femeea a treia a avută o fată de o 
rară frumsețe. Intr’o cji s’a dusă cu ea 
la vânătore. Fata se afla îndărătulă unei 
tufe, pe oând oăpăii și gonaoii anunțau 
sosirea iepuriloră și a vulpiloră. Contele, 
zăpăoită, orecjândă oă îndărătulă tufei e 
cine scie ce animală mare (lupă seu ursă) 
a trasă ou pușca. Nenorocita fată lovită 
dreptă în pieptă a oăcjubă josă mdrtă. 
Desperarea lui Brecourt a fostă imensă. 
De aoeea elă a intrată în mănăstirea a- 
ceea, unde pănă la mdrte a îndeplinită 
funcțiunile oele mai grele și mai umili- 
tdre.

PrODrÎBUrS I>r. Aurel -Ilureșianu.

ReddCtOrQ rBSD0HS3i)ilil: Gregorlu Hlaloru.
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!! Rară ocasiune pentru dame!!
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JLzitreprise d.e pompe fanetre

E. Tutsek.
Strada Pârtii IWr. 

Târgulu boiloru.
on. publioO în oasurl de morte, aședămentulă său 
bogată asortată în cari tote obiectele, atâtă sortele
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Pluguri cu 2 și
distinse cu mai
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Strămutarea localității de afacere.
Avem onâre a aduce la cunosciință pre stimatului 

pudic, că împreunându

afacerea nostră de croitori de bărbați 
purtată până acumu sub numele nostru Al'On Vagy, 
tîr gulii inului Nr. 25 și GlieOI'ge Vass, Strada 
bisericii Nr. 6, o am strămutată, în Strada 
vămii în localulu de sub Nr. 33.

Aducându acesta strămutare la cunoscința publică, 
fie-ne permisă a conta și de acumfl înainte pe ajutorulu 
prea stimatului publică și alu ruga, că și după acesta a 
ne onora cu comande.

în localulu nostru de nou arangiatfl primim tot- 
felulu de comande pentru haine bărbătescl și le 
pregătimfi după croielele și modele cele mai noue cu pre
țuri cât se pfite de reduse. Tot-odată recomandăm^ nu- 
merâsele stofe de țesături din patrie și din străinătate, 
precum și stofele ce le avemu în magazinulu nostru.

Pentru cercetare numerâse ne rugămfi
AAG1 VAS.

I
Ii
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Dela cea mai mare și renumită firmă de Confecțiune

Ignacz Weinberger din. Budapesta
Amfi onâre a anunța onor, publică, că vend fi 

piața de aici, tergulu inului Nr. 30, în

deposstulu meu9
Jachete, Paletots, Don Juans, totu felulu 
Dohnany, Cap și Mantale largi, precumfi 
Costume gata

Oii pxeț-uLiile cele mai eftixxe ale fatoxicei.

Cu distinsă stimă:

Alexander Gol.dm.ann,

■ ■■_■« ■ _b ja i ■ s s a f ■ ■ ■ ■ ■ Vi jj a a s a
■ Fabrica de Portland-Cement

din Brașovd.
Recomandă escelentulfi

Portland-Cement
CU prețuri eftîne, care se pdte transporta dela 

care stațiă a Căiloru ferate.
Degsoaarî la

I. L. & A. H e s s h a i m e r și H. Schmidt & C.
54. 2-io. Brașovu.

ISrasovia,
•l 7 4. Colțulu

Recomandă 
de înmormântare 
mai de rendO, câtă și cele mai fine, se potu căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metalfi ce se potti închide 
hermeticO, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturorfi sicrîuriloru de leinmtț de 
metalu și d« Iernau de stejarii.

Pepou cununi pentru monumente și pantlicl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre proprii 
oU 2 și cu 4 cai, precum și unii cară funebru venătft pentru copii, 
precum și cioclii.

Comande întregi se cseoută promptă și eftină, iau asupră-ml și 
tranporturl de morțl în străinătate.

In fine reoomandii și birouln meu mijlocitorii prooedândă cu cu- 
noscuta’mî soliditate.

La cașuri d-e morte a se adresa la
E.

gooooooooooooooooooooooooocooo

Publicație. 8
Comuna bisericescă națională grecescă din Cetate dă cu 

arendă proprietățile ei cari suntu pe hotarulu Po
iana merului și constau din edificiulfi curialu cu depen
dentele sale, 2 mori, grădină, livecțl și holde, pe 3 ani ade
că dela 94 April 1893 pănă 94 Aprilie 1896 
pe cale de ofertă.

Reflectanți se provâcă ca se trimită ofertele prove- 
4ute cu vadiu de fi. 60, pană în 10 Aprilie a. c. 10 6re 
a. m. în cancelaria comunei bisericesc! târgu cailorfi 12. 
Oferte sosite mai târziu nu se voru considera. Condițiile 
arendărei, descrierea obiectelorfi se potfi vedea în 6rele de 
oficiu în cancelaria bisericei.

Brașovfi 7 Martie 1893.
Curatori dela biserica națională 

precescă din cetate.
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PRODUSEJLE

societății pe acții pentru 
industria de Cognac 

în Budapesta
fostu singure premiate cu dinstincțiunea cea mai inaltă 
cătră juriulfi esposiției internaționale pentru alimente, 

din punctă de vedere higienic
(Preș, consilieră de curte Prof. Vogel) 

și recunoscute de următorii savanțl:

Prof. Dr. Tauber.
diferitele mamfestațiunl, cari dovedesofi că aoes 

toră produsese cuvine rangulă întâi, reproducemă următoele:

Prof. Dr. Angy cin, Prof. Dr. Kovacs,
„ Dr. KMy, „ Dr. Muller,
„ Dr. Ktemărsky, „ Dr. Reczey,
„ Dr. Kordnyi, „ Dr. Stiller,

Institute reg. ung. 
a chemicei regnic.

Ministrulu reg. ung. jg agricultură.
Nr. 1437/1882.

Din partea Laboratoriului chemicO reg. ung. se confirmă 
oficiosO, că destilarea societății pentru Coguac este întogmită 
după recerințele sanitare.

Budapesta, 23 Oct. 1892. Representation! directorului: 
TOUT in. p.

Prin urmare se se ceră numai
produsele societății pe acții pentru industria 

de Cognac di Budapesta.
Reprezentanți pentru Brașovu: Otto v. Roii. Se află în Bra- 

șovi] la Domnii J. L. A. Hesshaimer, Henrich Zintz, Demeter Eremia 
Nepoți, Heinrich Wagner, Carl Irk, loanu Dușoiu și fiu.
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win Tpr Turnatoria da iară si iama ie mașini
SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA 

FABRICA ȘI BIROULU CENTRALII: BIROULlJ ÎN ORAȘfi ȘI DEPOSITULtJ:
VI., Kulso văczi-ăt VI., Podmaniczky-utcza 14,

Filiala depositului: VIII., Kerepesi-ăt 77 sz.

Garnituri de treierată. cu aburii și cu vertejii (Gopel),
mai departe

3 feare patent. SCHLICK 
multe premii din cele mai mari

Pluguri Rayol patent.,
Pluguri cu ună feru sistemulu Rayol, 
originale Sclilick și sistemă Vidals. 

Unelte pentru lucrarea pământului, 
grape și spărgători de bulgări.

„HALADAS", patentate Schlick.
și tote mașinele agricole.

Mori pentru curățitulă cereuleloru, mașini pentru prepararea nutre
țului, mori pentru uruită.

Mașini originale americane pentru legată snopii și mașini pentru CO- 
situlu bucateloru, mașini de cosită 6rba, drumuri de feru transportabile 
pentru câmpu etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată.

££3? Prețuri-cwrente la cerere gratis și franco. *=^s£


