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Înflorata mai primesoA In Vlena 
A Jfosflfl. Haasensisin & Vogler (Otto 
Haas), H. Schalek, Alois Herndel, M. 
Dukes, A. Oppslik, J. Danneberg; în 
Qudapeeta: 1. V. Goldbsrger, Xck- 
iletn Bernat: în Frankfurt : <?. L, 
Daubs ; în Hamburg: A. Sinner.

Prațuli inaerțiunrloru: o aerift 
garmond pe o ooldnă 8 or. și 
80 or. timbru pentru o publi 
oare. Publicări moi dese după 

tarifă și învoială.
Boolame pe pagina a m-a o 

sonă IO or. v. a. său 80 bani.
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„Gazeta* eee în fiă-oaredi 
Abonamente jentru Ausîro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl.( pe șâse luni 

6 fl., po trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2_fl. pe anâ. 

Pentru România și străinătate: 
Pe ună ană. 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la t6te oficiele 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulti neutra Brasovu 
a administrațluno, piața mare, 
f ârguld Inului Nr. 30 etaglulu 
1.: pe unu ană 10 fl., pe șâsn 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplani 5 or. v. a. 
adu 15 bard. Atâtu abonamen
tele cătd și inserțiunile auntu 

a ae plăti înainte.

Nr. 203. Brașovii, Luni-Marțl 14 (25) Septemvre 1893.
Din emisa sfintei sărbători <le mâne, dia- 

rnlti nu va apărâ piinîl Mercur! sera.

Brașovii, 13 Septemvre v.
In regretabila afacere a „cerce

tării disciplinare'*, pe care, cum sus
țină morțișu foile guvernamentale, 
Prea Sânția Sa Episcopulu Pavelu 
ar fi cerut’o contra sa dela guvernă, 
în urma acusațiuniloru necalificabile 
ale preotului seu subalternă Pituk, 
primimfi unfi comunicată din isvoru 
competentu, care urmăresce lauda- 
bilulu scopu de a constata adevărata 
stare a lucrului, rectificându aserțiu
nile foiloru unguresci și de a ne 
orienta asupra cestiunei, lămurindu 
nedumeririle esprimate în articolulu 
de fondu din numerulu dela 7 (19) 
Septemvre alu foiei ntfstre.

Pentru importanța lui, damu 
locu acestui comunicate în fruntea 
foii:

Adevfirnlii mai pe susu de tote!
Pentru de-a lămuri nedumeririle soâse 

la iveli în articolulă de fondtl din Nr. 198 
din 7 (19) Septemvre a. o. aid „Gazetei11, 
intitulata: „Monstruositatea monstruosităti- 
loră“, pentru restabilirea adevărului fapticii, 
și mai vârtoșii pentru cuvenita orientare, în 
cestiunea adusă în timpulil din urmă în le
gătură ounum ele Escelenției Sale ală, Prea- 
sânțitului Domnii Episcopii Micliuilil Pavel, 
dorimfl a face la acestfi looă următârele 
reotificătâre observațiunl:

1. ) Prea Sânția Sa Episoopulă, nu a 
cerută dela guvernă să ordone în contra lui 
cercetare disciplinară, ca să se justifice față ou 
necalifioabiJa învinuire de „trădare de pa
tria11, ce o a ridicată în contră-i preotulă 
Pituk și în urma acestuia (fiarele unguresci, 
oi: a cerută dela ministrulu de interne Hie- 
ronymi, intervenirea aoestuia, respective cer
cetarea și dilucidarea acestei cause politice și 
nu bisericesc}, care luase neobiolnuite și 
prea îngrijitore dimensiuni!

2. ) Prea Sânția Sa nu a cerută cerce 
tare disciplinară asupra sa dela guvernă, și 
deci cu atâtă mai puțină dela ministrulă 
de oulte și instrucțiune publică, ei acesta

în conțelegere ou ministrulă presidents și 
ministrulă de interne, a recercatu pe Prea 
Sânția Sa, oa sdT se pronunțe asupra pamfle
tului și îndoitei] delațiuni, cari le înaintase 
nefericitulu preotu la guvernă!

3.) Prea Sânția Sa nu a dorită inter- 
venirea primatelui — ci, când ministrulă 
oulteloră oontele Csâky, a adusă la cuncs- 
oința Prea Sânției Sale Episcopului, că con
formă oonțelegerei avute totă ou amintiții 
domni miniștrii, Exelența Sa Episoopulă va 
binevoi a-șl trimite observațiunile sale pri- 
vitdre la causa din oestiune, primatelui — 
Exelența Sa, ingrijată de a nu fi terîtă 
causa pe terenă bisericesoă, pe cale tele
grafică l’a vestită pe ministrulă oulteloră, 
că, da! primesce a servi primatelui ou lă
muririle necesare în oausă, dâr numai oa 
unu încredințată ală guvernului și nicî-decătă, 
ca forului judecătorescă hierarchicu competentă, 
de vreme-ce biserica gr. catolică este esemtă 
prin lege de sub superioritatea hierarchică a 
primatelui\ La ce, Exelența Sa Episoopulă, 
pe cale epistolară a fostă afidată de minis
trulă de oulte, oă pe Oardinalulă Primate ; 
în conțelegere cu ministru-presidentă, l’a ru
gată spre clarificarea causei isvorite din 
amintitulă pamfletă, nu ca pe superiorulă bi 
sericescă alu Prea Sântiei Sale, ci oa pe 'o 
personă independentă, a oăreia posițiă și 
înțelepoiune întinde destulă garanță, întru 
olar’fioarea și dilucidarea imparțială a oausei.

In consecință aooentuămfl categorioă 
și cu tâtă hotărîrea, că cercetare anume in 
causă, nici că s’a ținutul

Lămuririle, cari a dorită a le faoe 
Exelența Sa, amâsurată voinței sale esprese, 
privitdre la pamfletulă din întrebare și la 
dupla delațiă amintită în punctulă ală 2,-lea 
înaintată la locurile competente !

Prea Sânția Sa, ou primatele în aoesta 
oausă nu a comunioată niol verbală, niol în 
sorisă !

Judecată dela primate, sâu dela gu
vernă, nu așteptă!!...

ț)icemu și noi: adeverultî mai 
presusu de tbte! și ne pare bine ori 
de câte ori ni-se dă ocasiune a’lu 
pute scbte la ivelă. Cu atâtă mai 
multă ne-amă fi bucurată în casulu 
de față, decă prin rectificările de mai

susO s’ar fi pututu delătura tfite ne
dumeririle ndstre în acesta afacere 
unică în feliulă ei.

Cu părere de reu înse trebue 
se-o spunemu, că nici acuma după 
aceste rectificări, nu suntemQ lămu
riți asupra cașului estraordinaru, 
care a datu nascere îngrijiriloru nos
tre, ba suntemu încă și mai încur
cați decum amu fostu mai înainte.

Episcopulu — ni se spune — 
n’a cerutu cercetare disciplinară asu
pra sa, ci a cerutu numai dela mi
nistrulu. de interne „cercetarea și 
dilucidarea acelei cause politice nu bi
sericești, care luase neobicinuite și 
prea îngrijitdre dimensiuni".

Se mai cfice, că Prea Sânția Sa 
a cerutu acâsta cercetare a „causei 
politice", după ce ministrulu de in
terne l’a învitatu se se pronunțe asu
pra acusațiuniloru, ce le-a înaintată 
Pituk guvernului; ear mai îd urmă 
totuși se susține, că Episcopulu a 
înaintată la „locurile competente" 
lămuririle, „amesuratu dorinței și 
voinței sale."

Mai departe se constată, că Prea 
Sânția Sa n’a doritu intervenirea 
primatelui; că acesta a fostu ticluita 
și pusă la cale numai de miniștri, 
ear Episcopulu a primit'o numai cu 
reservațiuni în privința competenței 
hierarchice.

In fine se asigură, că „cerce
tare anume în causă nici că s’a fă
cută", și că Episoopulă Pavelă nu 
așteptă judecată nici dela primate, 
nici dela guvernă.

Intrebămă acuma după tote a- 
ceste, de ce natură este așader „cer
cetarea și dilucidarea" din cestiune ? 
D6că nu este o „cercetare discipli
nară", cum le place foiloră ungu
resci a-o numi, atunci ce natură are? 
Este ea basată în legile politice ori 
în legile bisericescl?

Comunicatulu însuși ne spune, 
că „cercetarea" este de natură cu
rată politică. Decă este așa și decă

s’a cerută ca se se justifice față cu 
acusațiunile redicate în contra lui 
asupra unoră pretinse păcate poli
tice,— căci „pronunțarea" și „lămu
rirea" amintită nu este alta, decâtă 
o justificare, —atunci credemă călo- 
culu competentă pentru acestă „pro
nunțare și lămurire" nu era nici gu- 
vernulu, nici liberulă arbitriu ală 
primatelui, ci forulă judecătoriiloră 
țerii!

Aici, la aceste judecătorii, tre
buia se 8’adreseze, după părerea n6s- 
tră, Episoopulă Pavelă, ca se se cer
ceteze și se se lămurescălucrulă. In 
casulă acesta era ferită de ori ce 
temere, că causa ar pute fi terîtă 
pe terenă bisericesoă și nu venea în 
critica posițiune de a crea ună pre
cedentă atâtă de prejudițiosă v64ei 
și drepturiloră sale archieresci.

Căci ori-cum s’aru tălmăci acesta 
nefericită afacere, este clară și în
vederată, că procederea guvernului 
cu acesta „cercetare" escepțională 
politică n’are nici ună temeiu legală, 
că este unu tratameDtă ticluită de 
cătră miniștri unguresci pentru te- 
rorisarea Episcopiloră noștri, și pen
tru a scdte mai multă la ivelă in
fluența primatelui în raporturile cu 
archiereii români uniți.

îngrijirile manifestate de însuși 
Episoopulă Pavelă, față cu neaștep
tata intervenire a primatelui, justi
fică pe deplină temerile esprimate 
de organulă nostru și confirmă nu
mai părerea ndstră, că „cercetarea" 
din cestiune este și remâne o mons- 
truositate.

Afacerea din Poiana de 
Arieșu.

Poiana de Arieșu, 23 Sept. 1893.
Onorată Redaoțiune!
Pentru oa On. publioO română sg afle 

adevârulă, despre cele întâmplate la Poiana 
de ArieșCi, Vâ rogQ, sS binevoiți a publica în 
prețuita D-v6stră foiă următorele informa- 
țiunl coreote^ oe-ml iau voiă a Vi le da.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“ sâlbatioe, niol odată nu-mi voră treoe din 
minte. De origine amândoi din munții Cio
cului, ei par’că anumită țineau să dea stră
lucită dovadă, că nu suntă oapabill a se 
înălța câtuși de puțină pe trâpta oivilisației 
și a umanității.

într’ună din cailele ultime ale lui Au
gustă 1877, tata prinse boulenii la oară și 
desă de dimineță amă plecetă la Blașiu. 
Ca printr’ună farmecă, o schimbare funda
mentală se făofi în viața mea sufietesoă. 
începeam eâ vădă mai dară și să înțelegă 
mai bine lucrurile, ce-mi oădeau înaintea 
vederii. Incurendă școla începu sâ-ml devină 
mai dragă, fiindcă era șoolă românesoă.

Sciută este, că în vara anului 1877 
sd petreceau mari și seriose evenimente în 
Europa orientală, pe oâmpiile Bulgariei. Iz
bucnise răsboiulă ruso româno turcă. Ro 
mânii din monarchia nâstră priveau ou ochi 
de admirațiune și ou inimi scăldate într’ună 
sfântă entusiasmă la frații loră de peste 
CarpațI, unde sabia lui Mihaiu și Ștefană 
celă Mare începea să luoesoă erășl. Văoă- 
rescu ne descrie în modă admirabilă lupta, 
ce se încinsese între Ruși, Români și Turci. 
După-ce guvernulă româuQ a ruptă legă-

turile diplomatice cu Turcia și oamerile au 
proolambtfl independența României în 9/21 
Maiu 1877, era învederate, oă România va 
ave să între și ea în acțiune directă pen 
tru ași apăra interesele primejduite. In 20 
Augusto 1877 armata română a și trecută 
Dunărea pe la Siliștiâra, inaintândă din vio- 
toriă în viotoriă spre centrulQ, unde vite- 
zulă Osmană Pașa, refugiată din VidinO, 
îșl concentra în Plevna și împregiurime mai 
multă de 60,000 ostași.

Alături cu ună corpă de armată ru- 
sesoă, Românii începă bombardarea redu- 
teloră Plevnei la 7 Septemvre 1877. Trei 
sute douScJecI guri de tună vărsau focă 
asupra posițiilcră dușmane. Europa îutrâgă 
privia cu oohl laooml și plini de admira
țiune vitejiile RomânilorO. piua de 11 Sep
temvre, acea „(fi de sânge udă", cum o 
numesoe nemuritorulti Alexandri în „Peneșă 
Curcanulău, avea săreînalțe de veol virtutea 
străbună desgropată din ruinele dela Baia 
și Călugărenl. Românii atacă reduta Grivița 
Nr. I ou vitejia și ouragiu mai pe susă de 
mintea omenescă. Atacuiă fu teribilă. Re
duta însă era apărată cu sălbătăciă de cătră 
Turol. Românii isbescă asupră i cu turbare,

dâr glânțele inimioilorQ îi seceră cumplită. 
In primulă atacă cadă mdrte de eroi ma
jorul Șonțu și căpitanulă Walter Mărăci- 
neanu, ale căroră trupuri le-au răpită 
Turcii și le-au spânzurată pe zidurile ce
tății. Ală doilea și ală treilea asaltă, oa și 
celă dintâiu, au rămasă fără suooesă. Pier
derile Româniloră erau grozave. Douâ mii 
și o sută soldați români, între cari peste 
50 ofițeri, zăceau pradă morții sub șanțurile 
blăstâmatei redute.

Spaima însă n’a prinsă putere asupra 
vitejiloră Români. Domnulă Carolă, co- 
mandantulă supremă ală oștiriloră aliate, 
ou fruntea încrețită de seridse griji, dim
preună cu marele duce Nic. NicolaevicI, 
fratele Țarului Alexandru II, oompătimiau 
cu regrete suferitele pierderi.

Sera se apropia. Erau 6% 6re, . când 
oolonelulă A. Angelescu'însărcina pe looo- 
tenentă-colonelulă Voinescu și pe oăpita- 
nulă M. Groza, sâ-șl strîngă îno’odată rân
durile pentru a faoe ală patrulea atacă. 
Pregătirile s’au făoută în grabă și fără ego- 
motă. Batalionulă 2 de vânători și cu ba- 
talionele 14 și 16 de dorobanți și 5 de li
niă, dau năvală asupra redutei, în frunte cu

l3) AMINTIRI.
De: Sci cine.

III.
Anii sboră, ca clipele, souturândă ari

pile — oum (fioe nemuritorulă Eminescu 
— și în sborulă loră ducă ou sine în ma
rea vecluioiei și buourii și întristări, și plă
ceri și dureri de opotrivă. Cine în oopilă- 
ria lui n’a fostă stăpânită de dorulă de a 
ajunge într’ună JooO, într’ună timpă, când 
viața ni-se pare mai deslușită, mai aprâpe 
de destinația ei ?

Idealulă copilăriei mele erau școlele 
din Blașiu. Doriam nespusă de multă a 
mă îuoăl(fi la fooulă sfântă ală altarului lu- 
minei; la altarulă, unde au servită și de 
unde au eșită generații întregi de tineri ro
mâni, și de unde întâiașl dată a răsunată 
glasulă redeșteptării nostre naționale. Acesta 
o doriam cu atătă mai vertosu, oă noi ti
nerii româDl, cari frecuentamă școlele ro- 
mano-catolice din Alba-Iulia, eram prigoniți 
lelă și formă. Erau la aceste șoole doi pro
fesori, ale căroră figuri hunice și priviri


