
WțiM. AiEiDistiWea; 
ji TipograGa

Brașov, piața mare Mfr. SO.
ScriGori lopfvnncat© ejj 2» 

prisicec. — Hannscxipiiio nn 
r «trimet.

IfiSERATE so primes© ia Asiml- 
fllstrațluno în Brașov și la nr- 
m nt <5 re le Birouri de anunoluri: 

în Viena: K. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Kosse, A. Opp eliks 
Nachfolger; Oppelik, J.
Danneoer, In Budapesta : A. 7. 
Qoldbergerg, Zckatein Bern at; tn 
Bucurosci: Agcncs Havas, Suc- 
cursale de Koumanie; în Ham- 
burj,: Haroiy» & Liebmann.

Prețul l.iaerțlunllor: o noria 
garmond po e colână H or. și 
fiOer. timbru pentru o publi- 
oare. Publicări moi dese după 
tariiă și învoială.

Keclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 cr. b6u 80 bani.

list.

„Gazeta" iese în flg-care ii.
Abonamente țeniru Austro-Ungana: 
Pe un an (2 fi., pe șese ioni 
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0 mare schimbare.
Cele ce se petrec acjî în Aus

tria: discusiunea înfocată din parla
ment relativă la convențiunea va
mală și de comerciu cu Ungaria; 
iritațiunea și nemulțămirea ce dom- 
nesce, în sînul tuturor națiunilor și 
partidelor din Cislaitania din causa 
atitutinei Ungurilor în cestiunea pac
tului și în genere față cu stările din 
Austria, — tâte aceste sunt simp
tomul cel mai vădit, că s’a săvârșit 
o mare schimbare în Austria.

Pentru întâia 6ră acestă parte 
a monarchiei se pregătesce a lua o 
posițiă fârte energică, a pune chiar 
piciorul în prag pentru a face se se 
respecte și postulatele sale lareînoi- 
rea pactului economic-dualist.

A fost un timp când parlamen
tul austriac se ferea în mod minu
țios și numai de-a atinge suscep
tibilitățile Ungurilor; se privea ca de 
sine înțeles, că Ungaria are să cânte 
prima violină și Austria trebue se 
cedeze.

P’atuncI era încă tare și mare 
în Austria stânga liberală germană, 
care admira talentul ce-1 desvoltau 
Ungurii ca suprematiști dela rudă. 
Astăzi acestă partidă a cumetrilor 
suprematiști de dincolo de Laitanu 
mai esistă, decât numai într’un frag
ment forte redus, er în genere ra
porturile de partidă în Austria s’au 
schimbat radical și în parlament a 
început se sufle un vânt mai puțin 
prietinos față cu suprematiștii vecini 
și mai mândru de propria va4ă și 
onâre.

Discusiunea din ședința de alal- 
tăerl a camerei austriaco, în care s’a 
făcut și s’a primit de urgență pro
punerea de a se denunța fără amâ
nare convențiunea vamală și comer
cială cu Ungaria, ne arată destul de 
clar acâsta schimbare.

Decă deja de pe acum răsună 
în cameră un limbagiu atât de ener
gic și consciu de sine, ce va ti după 
nouele alegeri pentru parlamentul 
central, când în urma legei electo
rale reformate vor întră noui factori 
în cameră și falanga de astăcjî va 
căpăta un puternic sucurs ?

In tot cașul discusiunea de 
Luni, despre care raportăm mai jos, 
pote servi Ungurilor ca memento, că 
tâte în lumea acesta merg numai 
pănă la un loc.

Adevărat, că dieta ungară se 
presentă cu o majoritate mai com
pactă, decât aceea, de care pote 
dispune ac|i guvernul austriac, der 
se scie deja cum este compusă 
acesta dietă, și Lueger, acest enfant 
terrible antisemit a spus’o lămurit 
în cameră, că dietă ungurescă, care 
s’a ales cu ajutorul armatei Impe
riale, nu pote fi privită ca espresiu- 
nea majorității poporațiunei statu
lui ungar, și că naționalitățile, mai 
ales, nu sunt de loc representate 
într’însa.

Mai mult, spre rușinea stărilor 
unguresc! s’a declarat în camera 
austriacă, că în Austria nu s’ar su
porta starea brutală fățișă cum se 
practică ea în Ungaria, unde libera

lismul nu consistă, decât în polițiă 
și în gendarmi.

Cât pentru pact, cei din Aus
tria au înțeles, că Ungaria are mai 
mult interes al încheia, decât Aus
tria, că nu „este o grațiă pentru 
acesta, decă Ungurii încuviințâză 
pactul, ci că Austriacii îi fac Un
gariei un bine, dâcă îl reînoesc.“

Aceste aparițiuni ar trebui se 
dea mult de gândit îngâmfaților po
litici unguri.

Sinodul archidiecesan gr. cat. 
Vorbirea de deschidere a Metropolitului 

Mihalyi.
Venerat Sinod Archidiecesan!

Sunt ferice, că Vă pot saluta Vene
rați în Christos frați, ca pe cei-oe fără pre
get ați urmat versului convocator al Ar- 
ohipăstorului Vostru, și din oelea mai de
părtate ținuturi ale acestei Archidiecese a 
Albei-Iulie și Făgărașului, din puterea ofi
ciului, ce Vi-s’a oonoreZut și în parte din 
încrederea Ven. Cler, care V’a deputat, ați 
venit la acest soauu Metropolitan, ca în si
nod archidiecesan să ne sfătuim împre
ună despre lipsele celea de aoum ale sfin
tei nostre biserioi.

I. Amăsurat dorinței Vostre, dela prea 
înalte loouri așezat în fruntea Archidie- 
cesei și a provinciei Metropolitane, dela 
Ziua, în care am ouprins acesta înaltă so
lie de a Vă conduce, stat’am cu deadinsul 
de lucru să cunoso limpede statul biseri- 
celor archidiecesane; —de un an și jumă
tate avui prilegiu a da față cu mulțl din Ve
neratul Cler și din poporul oredinoioB, a 
asculta dorințele multora și a-le și împlini 
după împrejurări.

Și deoă nu mi-a fost încă oonoes de 
a eși, precum ași fi dorit, măcar și numai 
la locul oentral al celor mai multe districte, 
ca din intuițiune să cunoso în parte pe fii 
credinoioșl de sub asoultarea aoestui sfânt 
soaun archiepisoopeso, am cugetat în Dom
nul a fi oportun și salutar, să Vă rog, ca 
să osteniți încooe, și aoum îmi saltă inima 
de bucuria văc|enda-Vă adunați, oa într’a- 
oâstă venerandă Corporațiune a sinodului 
archidieoesan, să am și eu mângâierea de 
a Vă vedea și a Vă ounbsce și a mă bu
cura în Domnul de presența Vostră.

Că V6uă mi-să cade să Vă mulță- 
meso și cu graid viu pentru tote oâte îm
pliniți, fiă după așecjâmintele dela părinții 
noștri, fiă după dorința ce V’am descope- 
rit’o în bună înțelegere cu Prea-Veneratul 
Capitul al biserioei nbstre catedrale Me
tropolitane. Reounoscință Vi-să cuvine, ca 
celor ce cu zăl apostolic „ispitiți și faoețl 
diagnosa morburilor, celor de multe feluri 
ale sufletelor, ascultați plânsorile drepte 
ale bmenilor ou frica lui D-Zeu, mie ’ml 
împuținați o parte din îngrijiri, ori de bună 
sâmă mi-o ușurați ou ajutorul Vostru, ou 
priveghiarea Vbstră, cu călătoriile, cu os- 
tenelele, ma ohiar și ouțperioolele V6stre“. 
(Benediot XIV de sinodo dioeoes. Liber I 
o. II. 2)

II. Peste acestea de-a pururea mă 
strînge sîmțul sacru de gratitudine cătră 
antecesorii de pie memorie; legilor, așeză
mintelor și statutelor acelora a procura 
valore, etă o datorință a mea din celea 
mai de frunte! Soiu bine, că dela vada 
dreptului atârnă și autoritate Arohiereu- 
lui; lnși-Vă scițl, că nu este ferioire fără 
ordine, nici ordine fără autoritate, nici 

ordine statornică fără autoritate constantă; 
dâră: experiența de tote (jilele ne înveță, 
că preoum să întâmplă airea, așa și în 
acesta Arehidieoesă de Dumnezeu scutită, 
multe din oelea așeZate cu înțelepciune în 
sinâde, ori nu se observă de-ajuns, ori de 
totul se dau uitărei.

Că dâră acâsta este condițiunea le
giuirilor omenești, ca „legile să se abrâge 
nu numai prin sufragiul legislatorului, oi 
și ou consensul taoit al tuturor, prin de- 
suetudine“ (Just. imp. Libro 32 §. 1 flf. de 
legib.) De aceea este consult, ca așeZă- 
mintele legale prin oonsuetudine apriat să 
prindă rădăoină, oă după oum învăță Gra- 
țian: „Leges Constituuntur oum promul- 
gantur, firmantur vero oum maribus uten- 
tium aprobantur“ (Can. 3 §. Leges dist.) 
Va să Z'oă „legii© să așâZă când să pro
mulgă, întăresou-se oând trec în năravu
rile celor ce se folosesc de ele“.

Eră dâoă soootim natura membrilor 
societății, pentru cari se croeso legile, ve
dem, că „sunt destui de aceia, pe cari și 
numai ou monițiune ’i îndupleci spre bine; 
sunt, pe cari la tâte ai să-i îndrepți prin 
precepte, sunt și de aceia, pe oarl prin 
pedepse a-i să-i traglu (Benedicti XIV de 
syn. dioeo. L, I. o. 2. III.)

De aceea întruoât doresc, precum 
îmi este datorința a procura valâre așeză
mintelor și statutelor Arohidiecesane, mi-se 
impune neoesitatea, a mijlooi, oa toți 
cei ohemațl a priveghia peste eseouțiunea 
preceptelor salutarie în acelea cuprinse, să 
le aibă acelea așeZăminte în prâspătă me
morie, să cunoscă de-a măruntul motivele 
întemeiate și Ineluctabile pentru oarl au fost 
aoelea așeZăminte statorite, și astfel să fiă 
destoiniol ou ușurință a lumina și pe alții, 
oa amăsurat acelor așeZăminte să-și stîm- 
pere dorințele, să-și dirigă faptele.

III. Civilisațiunea socială sub influ- 
ințele unei auotoritățl viue se află în sta
diul progresului. OunâsoețI din documente, 
oe era Blașiul, când în anul 1738 din ole- 
menția prea înaltă ajunsă de fundațiune 
perpetuă pentru dotați unea episoopiei Fă
gărașului; Vă mirați cu tot dreptul de pu
terea binefăoătâre, care într’un veac și ju
mătate sciu să se adauge satului Blașiu, 
opidnl ohemat a fi reședință metropolitană 
și în institutele sale umanitare ou drept 
cuvânt lăudat, ca isvor de lumină abun- 
dantă pentru fiii sfintei nostre biserioi.

Cultura, oe s’a revărsat de aici, oa 
ori și oare alta ’șl are de element consti
tutiv îutr’altele și tradițiunea, oare fiă 
privat, fiă în publio ’șl trage învățătura din 
timpurile treoute, și-și află îndemn în lipsa 
oe să sîmte și în folosul necunoscut al 
așeZămintelor, cari au să fiă promovate.

Veneratul Cler al Episcopiei de odi- 
nioră a Făgărașului încă îșl are parte în
semnată în resultatele, oarl le putem as- 
tăZl registra : conservă cu soumpătate 
multe din tradițiunile moștenite dela pă
rinți, așeZămintele de bună renduială, fiă 
aoi în centru, fiă pe la bisericele singura- 
tioe, le-a legat de raZimul tare și probat 
al disciplinei sacre canonice. Cu devota
ment rar s’a lipit de Archiereii săi și to
iagului blând al acelora pleoându-se, auo- 
toritatea lor cea îndreptătore niol oând n’au 
soootit’o de piedeoă, ce ar opri avântul, 
ci mai vârtos de oondițune absolut nece
sară la progres.

Ma oierul acesta măcar deși a avut 
temenirl destule, în postulatele sale, a țînti 
la dotațiune cuvenită: nici când n’a pre

getat din lipsele sale a rupe parte și pen
tru scopurile generale ale bisericei și ale 
patriei; spre zidirea mai grabnică a mă- 
năstirei din Blașiu în sinodul din 26 Ia
nuarie 1838 oferise Veneratul Cler 25.000 fl. 
de a plăti în 5 ani, nn doră din prisosul 
venitelor sale preoțesol, ei legătuindu-se 
a-șl vinde averile private. (I. M. Moldovan, 
acte sinodale tom. II. pag. 94) Sub păsto
rirea Episcopului Petru Paul Aron a con
tribuit fiă-care preot câte un galbin, oa să 
se zidescă șoolele: „precum s’au și zidit 
îu curtea episoopâscă dela pârtă pănă în 
biserioă un zid ou două contignății“. (T. 
Cipariu, acte și fragmente pag. 109; „In 
prețul dominiului din Cot dimpreună cu 
tipografia lăsat de zestre seminarului dela 
cler 8000 fl. s’au adunat“. (1. c. pag. 110).

Soiut’a clerul și de legăturile gratitu- 
dinei, de oâte-orl se aflau în pericol tronul 
și patria, episcopul dimpreună ou tot cle
rul au înarmat soadronele de husari întru 
servioiul prea-înalt (1. c. pag. 107.) Chiar 
și în Zilei® nâstre între împrejurări de tot 
diverse, Ven. cier avem în mare parte de 
a mulțămi oolecta instituită pentru edificiul 
oel nou al gimnasiului.

Intr’acea în era mai de-aprope același 
Ven. cler —după oe saroinele publice fiă- 
care oetățăn are să le porte după propor- 
țmnea averilor—s’a văZut însuși avisata-se 
îngriji de ajutore, ca să pdtă corespunde 
așteptărilor obicinuite oe i-se formula din 
partea obștei creștinesol.

FundațiunI prea generOse făcute de 
3 Arohirei anticesorl, demni de recunoș
tință perpetuă, multe lipse suplinesc, dâră 
indigențelor ivite nici pe departe nu sunt 
proportionate.

ScăZâmentul venitelor îndatinate pănă 
aci, mai cu sâmă pe purtătorii ofioielor 
protopope8d îl atinge în mod simțit: dâr 
întreg clerul stă sub influința apăsătore a 
jurstărilor schimbate; am judecat drept 
aoeea mai ou semă și din aoest îndemn a 
fi oportun, oa adunându-ne în sinod să 
oeroăm ceva espedient de provisiune.

IV. Simțul oreștineso de datorință 
între toți cei ce se bucură de darurile spi
rituali ale biserioei desvoltă iubirea de or
dine și ajută societatea oreștinâsoă la pros
peritate. Contrarul aoestui sîmț generos 
oreștineso este interesul privat; o societate 
regulată numai de interes, devine pradă 
egoismului ori a individualismului, care se 
va încerca ordinul sooial a-1 pleoa spre 
binele propriu privat.

Suferințe grele avu biserica nostră 
de a îndura din acest îndemn al predo- 
miniului voinții individuale asupra intere
selor sociale: așeZămintele sinodului ge
neral din 26 Maia 1739 arată, oă părinții 
au fost siliți a oeroa remedii întru paza 
imunității persânelor eolesiastioe.

De-atunol înooce adese s’a inoeroat 
individualismul a pune piedecl eseroițiului 
jurisdioțiunei sacre archieresol, violențele 
atentate erau apte de a turbura liniștea 
oredinoioșilor, acelea violențe ou provedință 
înțelâptă a-le preveni este ofîoiul sacru 
pastoral al nostru al tuturor.

Rândul oel bun în biserică datori 
suntem a-1 oonserva și ori unde admonițiu
nile părintești nu s’ar dovedi de ajuns, 
prin eseroițiul promt al jurisdioțiunei sa
cre avem să aplioăm remediile prevăZute 
în ss. oanone; prin aoesta vom dovedi, oă 
este autioritate viuă în s biserică, ale cărei 
așeZăminte nu se pot oăloa nepedepsit.
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Vor vede oredineioșii pe păstorii lor 
într armân du-se în paza așezămintelor saore 
și vor ounâsce, oă lauda numelui creștin 
și foldsele aceluia au influință binefăcătâre, 
preoum preste eooietatea creștinâsoă, așa 
și preste familiile singuratice, cari cu psal- 
mistul vor pută strigB: „Acesta este mân
gâierea mea întru năcazul meu, că cuvân
tul tău m’a viat". (Ps. 118.)

Atins’am acestea Venerat sinod nu 
pentru-că doră prin aoestea s’ar exhauria 
motivele din cari am orecjut a Vă ruga ;să 
osteniți încâce: ci pentru-ca de-aouma să 
vă împărtășesc dorințele inimei părintescl 
față de interesele celea mari ale sfintei 
biserici, oarl într’asemenea mod au să fiă 
soumpe și sacre Veneratului oier și popo
rului oredinoios. Dați-ml voie ca cu S. Apos
tol Pavel să Vă rog, iubiții mei frați, 
fiți tari neelătițl sporind întru luorul D-lui 
pururea soiind, că și ostenela VâBtră nu 
este deșârtă întru Domnul (I Cor. c. 
16. 58),

Cu darul D-lui nostru Isus Christos, 
bu iubirea lui D-Zeu Tatăl și cu ajutorul 
Spiritului sfânt, sinodul archidiecesan de 
Alba-Iulia și Făgăraș îl deohiar de deschis.

Obiectele puse la ordinea cjilei 
Sinodului, sunt următdrele :

1. Proiect de regulament de-a se ob
serva în șed. plenarie ale Sinod, arohid.

2. Informațiunile pe 1895 despre Ven. 
Cler archidiecesan.

3. Raport despre activitatea protopo
pilor pănă în 31 Octomvre 1896; a fon
durilor și advocaților.

4. Revisiunea duplicatelor matrio. pe 
1895.

5. Raportul Ven. tribunal matr. de a 
Il-a Inst. pentru archid.

6. Subsidiul archidiecesan de 18,000 pe 
anul 1886.

7. Fondurile arohid. cu finea an. 1895 
administrate la cassa oentrală arohid. și 
cele la cassa statului.

8. Raportul Ven. Esaot. archid. des
pre rațiunile bis. și cele șool, pe 1895.

9. Raportul revisorului archid. despre 
oontribuțiunile de stat și comunale cu finea 
an. 1895.

10. Normativ despre diurne și spese 
de călătoriă.

11. Normativ de taxe ale canoela- 
lariei metrop.

12. Taosele protopopesol după licența 
de cununiă.

13. Proieot de statute pentru reuniu
nea de asooiațiune oontra daunelor de in
cendiu.

14. Statutul școlelor poporale cu finea 
an. 1895/6.

15. Raport despre Preparandia șeolei 
normale, școla superioră de fete.

16. Raport despre G-imnasiul arohi- 
episoopesc.

17. Suplica Sinodului protop. al Giur- 
geului despre cantori.

Din ședința Consistoriului arohiep. 
ținute la Blașiu în 2/14 Noemvre 1896.

Victor, Metropolit m. p.

AMicerea pactului vamal.
— Austria și Ungaria. —

In ședința dela 16 Noemvre a parla
mentului austriac s’a pus l’a ordinea cplei 
moțiunea de urgență a lui Pattay și Lueger 
cu privire la abqțicerea pactului vamal și co
mercial ca Austria.

Pattay a fost cel dintâiu vorbitor. El 
Zise: Cestiunea este atât de importantă, 
încât guvernul n’o p6te traota cum se trao- 
tâză secretele ofioidse. Guvernul pote să 
continue pertractările pentru pact, acum 
însă el s£ abcțică pactul. Prin aoâsta s’ar 
crea, oei drept, neplăceri Ungariei, dăr 
uiol Ungaria n’a fost totdâuna oruțătore 
cu noi. Ungaria trebue să renunțe la rolul, 
de-a fi ea primașul în orohestră. Noi nu 
suntem niol decât îndemnați a lăsa Ma
ghiarilor conducerea în monarchiă; nu pu
tem suferi, ca sortea nostră să ni-o hotă
rască cei de peste Laita, și acesta n’o pu

tem permite mai ales aotualului guvern 
unguresc.

Ministrul de oomeroiu Glanz, luând 
cuvântul ZisQ) oă în sensul § ‘23, convenția 
vamală și comercială trebue abdisă pănă 
la sfîrșitul anului penultim. Guvernul pri- 
vesce, ca eșind din orl-ce oombinațiune 
susținerea tacită a convenției încă pe alțl 
10 ani. Ministrul declară în fine, oă abdice- 
rea se va întâmpla înainte de finea anului.

Deputății Hallwich și Kramar declară, 
oă sunt de-o părere cu ministrul Glanz în 
privința abZicerei.

Richter (german-național antisemit) 
aduce în disousiune ounosoutul articul al 
lui „Nemzet" și Zice, că parlamentul are 
datoria de-a respinge orl-ce amesteo al 
Ungurilor în afacerile austriaco. Austria 
mereu trebue să se lupte ou înoercările de 
amestec ale Maghiarilor; astfel și cestiunea 
vienesă (Lueger) s’a resolvat după cum au 
dorit Maghiarii. Oratorul ar mai dori să 
întrebe de guvern, că oine suportă oheltue- 
lile oruoiatelor dela alegerile ungurescl ? 
Guvernul nostru a oferit întregă armata, 
numai ca se mântuâsoă guvernul maghiar. 
In Ungaria naționalitățile tac, dâr nu d6r 
pentru-că ar fi mulțumite, oi ele așteptă 
să bată 6ra răsbunării. Nici noi nu vom 
mai suferi să fim vazall tributari ai Unga
riei, nu vom mai suporta influența păgubi- 
tore a ei. Acuși vor fi alegerile pentru par
lament. Atunci vom desfășura stegul și vom 
pune oestiunea, că ore Austria este o pro
vincia a Ungariei? Vom lumina poporațiu- 
nea, că noi nu putem încheia deoât un 
astfel de paot, oare să corăspundă intere
selor Austriei.

Lueger află de urgentă propunerea, din 
motiv, că față ou provocațiunile maghiare 
să se ridice odată și aiol un ouvânt serios. 
Guvernul e dator a rupe vălul, oe acopere 
secretul pertractărilor pentru pact. Alege
rile ungurescl au trecut, de ce trâbă mai 
e dâr tăinuirea? Ce privesce articulul lui 
„Nemzet", Bânffy susține, că e nevinovat. 
Pot să oredă oei ce voeso, eu nu cred. Ra
porturile în Ungaria sunt altele, ca în Aus
tria. In Austria domnesoe Badeni și t6te 
se întâmplă după voința lui; în Ungaria 
din contră Bănffy e nevoit a faoe ceea-ce 
voesc alții.

Vorbind despre alegerile din Ungaria 
Lueger Zise> oă ohiar foi guvernementale 
ungurescl susțin, că ele s’au făcut prin cele 
mai mari oorupțiunl și abusurl. Ni-am soan- 
dalisat noi Austriacii văZând, că ostașii 
noștri au fost folosiți pentru a despoia pe 
alegătorii cinstiți de dreptul lor electoral, 
ni-a soandalisat guvernul maghiar, oare a 
pactat ou partida-Kossuth, a folosit ostașii 
noștri pentru alegerea de deputațl kossu- 
thiștl. In dieta ungurâscă astfel compusă 
nu se află un singur German, Sârb, Slovac 
ori Român, în dieta aoesta se află numai 
Maghiari, dâr nici aceștia cnu-s Maghiari, 
ci Jidani.

Noi nu suntem avisațl a înoheia pao- 
tul vamal și oomeroial cu Ungaria în orl-oe 
fel de împrejurări. Posiția de putere mare 
a Austriei era cu mult mai puternioă îna
inte de a esista aoest pact; aoest pact este 
mai mult în interesul Ungariei, decât al 
Austriei. Trebue să spunem pe față guver
nului maghiar și clioei sale, că noi numai 
un fel de pact voim, pact drept.

Oratorul vorbi apoi despre efeotul ce-1 
face în străinătate politica maghiară. Dâcă 
actualul guvern maghiar, Zise el, n’ar asu
pri în mod așa de nemilos naționalită
țile, atunci raporturile ndstre cu statele din 
Balcani ar fi cu mult mai bune. Nu vrâu 
să arăt, că de ce a fost necesară oălătoria 
la Buouresol, spun numai, oă e lucru forte 
trist, că trebue să recurgem la astfel de 
mijldce. Periculul Ungariei îl oausâză olica 
jidovesoă; dâoă va suooede odată să se 
frângă puterea acestei elice, atunci și în 
Austria și în Ungaria raporturile se vor 
ameliora. Atacurile mele nu sunt îndrep
tate contra națiunei maghiare, oi numai 
oontra guvernului maghiar, ca și care 
guvern atât de rătăcit n’a mai fost de când e 
lumea.

Interpelația asupra destăinuirilor 
’ lui Bismark.

In ședința de Luni a parlamentului 
german, șl-a motivat contele Honpesch in
terpelația sa privitdre la țratatul secret ger- 
mano-rusesc.

Acestei motivări i-a urmat o disou- 
țiune forte interesantă, la care au luat 
parte, între alții, cancelarul-principe Ho- 
henlohe, secretarul de stat al oficiului 
de esterne, br. de Marschall, și deputatul 
Richter.

Cancelarul Hohenlohe declară, că 
asupra tratărilor dela 1887—1890 dintre 
Rusia și Germania s’a stipulat necondițio
nată ținere a seoretului. Obligemantul acesta 
esistă încă, din oare oausă nu pote da des
lușiri nici asupra resultatului aoestor tra
tări, nici în ce privesce atitudinea poli
ticei germane față cu Rusia dela 1890 în- 
coce. In fine oonstată cancelarul, că în ra
porturile Germaniei cu Rusia nu s’a ob
servat vre-o schimbare nefavorabilă, oă 
aceste raporturi n’au încetat niol un mo
ment de-a fi bune și amicabile și oă ra
portul Germaniei oătră aliații săi (Austro- 
Ungaria și Italia) se basâză aoum, oa și 
înainte pe o reoiprocă și neoondiționată 
înoredere.

Seoretarul de stat Marschall spune, 
oă dela el nu se pot aștepta destăinuiri. 
El îșl esprimă părerea sa de rău asupra 
destăinuirilor dela Hamburg și se stră- 
duesce a arăta, oă tratatul secret germano- 
rnseso n’a prejudecat niol decum tratatelor 
esistente ale triplei alianțe. Spune că la 
1887 Boulangismul amenința pacea, der 
după disparițiunea aoestuia au dispărut și 
pericolele, cari au necesitat încheierea tra
tatului seoret. AstăZb fa și atunci, esistă 
credința firmă, că Rusia nu va promova 
sâu sprigini nici odată o turburare a păcei 
neprovocate. Marschall termină declarând, 
oă linia ce a tras’o politica germană este: 
a țină ou credință nestrămutată la alianța 
cu Italia și Austro-Ungaria.

Richter, într’un discurs oratoric, trage 
la răspundere pe principele Bismark ou 
destăinuirile sale și cere să fiă reservat în 
cestiunl esteriore așa cum pretindea el, 
când era cancelar.

Ședințele universității săsesc!.
Vinerea treoută (13 Noemvre) s’au în

cheiat la Sibiiu ședințele universității să- 
sesol, cari s’au deschis Luni în 9 l. c. In 
vorbirea sa de deschidere, oomitele săseso 
G. Thalmann a oomunicat adunării, că gu
vernul a aprobat fără nici o dificultate con
clusele ședințelor din anul trecut și budge
tul pro 1896 și că în decursul anului ou- 
r,ent a licuidat guvernul mult așteptata 
despăgubire de Z®oiuială, dimpreună ou in
teresele legale, în sumă de 95,933 fi. și 
391/2 or., oare sumă s’a și elooat spre fruo- 
tificare. In fine mai aduse la ounosoința 
adunării, oă în decursul anului acesta, s’a 
efeotuit împrumutul de 490,000 fi. votat încă 
în anul treout oomitatului Târnavei-marI, 
asigurându-se universitatea prin întabu- 
larea arunoului oomitatenB.

Tot în ședința primă s’au ales încă 
membri în comisiunile finanoiare, școlare, 
de soontrare, pentru cumpărarea de reali- 
ățl și pentru archivă.

In ședințele următore s’au pertraotat 
raportul comitetului central al universității 
și exibite ourente. Remarcăm următorele 
concluse:

La propunerea comisiunei finanoiare, 
se voteză comitatului Târnavei-marI un nou 
împrumut de 130,000 fl., oare are să fiă 
intabulat tot pe aruncul oomitatens de 5°/0 
resp. pe venitele fondului oomitatens pen
tru Zidhea de drumuri. Contra acestei pro
puneri a comitetului a luat posiție d-1 Dr. 
St. Păourar, neaflând întreprinderea de ren
tabilă, dâr a rămas în minoritate.

Tot la propunerea oomitetului și pe 
basa conoluselor dela 1884 și 1894 s’au 
votat împrumuturi concesionarilor liniei fe
rate Sibiiu-Nocrich-Agnita pentru subsrierea 
acțiunilor de participare pănă la suma de 
314,200 fl.

De-asemenea la propunerea comite , 

tului central s’au respins aprope tote ce
rerile intrate pentru ajutore nouă, între 
oarl și iote cererile intrate din parte ro- 
mânâscă.

Cererile românesc! au fost următdrele : 
Comuna bisericâsoă gr. cat. din Gura- 
Rtului oere pentru șo61a sa 300 fl.; co
muna bis. gr. or. din Vaideiu cere 300 fl. 
pentru transformarea ședlei poporale în 
școlă capitală; Com. bis. gr. or. din Orăscie 
oere ridicarea dotațiunii sale șoolare cu 
1000 fl.; șoâla gr. or. din RShău cere o 
dotațiune școlară de 300 fl. Cererile aoes
tea au fost sprijinite de d-nii Dr. St. Pă
curar și Lauri an Barei an și în parte și de 
dep. Konnerth; au rămas însă în minori
tate, așa încât în anul acesta nu s’a votat 
nici un ajutor nou școlelor și bisericilor ro
mânești din fundul regiu de odiniără.

Important oonolus este încă votarea 
unei sume de 800 fl. pentru instituirea unui 
ours pentru ajutorarea și cualifioarea candi- 
daților de notari oomunall. Raportul oomi
tetului oonstată, ce rol important au în 
viâța autonomă a comunelor notarii, și 
cum numărul notarilor buni, apțl și cuali- 
ficațl soade pe Z> ce merge. Causa prinoi- 
pală a fenomenului aoestuia o vede comi
tetul în greutățile materiale cu cari au să 
se lupte aceia, oarl voeso să se dedice 
acestei cariere. Și oontra acestei propuneri 
a luat dep. Păcurar posiție, der și de as- 
tădată a rămas în minoritate.

Tote celelalte oonoluse se refer la 
afaceri administrative și finanoiare curente.

SOIRILE DiLEI.9
— 6 (18) Noemvre.

Baâffy — șef-polițaiu. Foile din Bu
dapesta spun, că în oerourile politioe se 
vorbesoe, oa poliția de stat să fiă reorga- 
nisată. Pănă aoum poliția sta sub oondu- 
cerea unui consilier dela ministeriul de in
terne; aoum însă guvernul a hotărît, oa 
ea să fiă pusă sub conduoerea unei nouă 
secțiuni luată din sînul președinței ministe- 
riului, adeoă a lui Banfîy. Aoesta — Z^° 
numitele foi — este o inovațiă de mare 
însemnătate, mai ales, oă din Zi în Z' 80 
iveso tot mai importante probleme politice 
pentru polițiă — oeea-oe necesitâză schim
barea conduderei ei.

— o—
„Sturdza și Liga română." Sub titlul 

aoesta foile ungurescl publică cu ore oare 
satisfaoțiă, următorea telegramă din Buou
resol: „Ministrul-președinte Sturdza a de
clarat conducătorilor Ligei, cari au mers 
să-l visiteze, oă considerând actuala situa
ția oritioă din Orient, ar comite tradare față 
cu oele mai sfinte interese ale României 
acela, care s’ar înoerca rumai a turbura bu
nele raporturi esistente ou Ungaria" — O 
fi, o fi 1

—o—
Corone eterne. Din incidentul morții 

iubitului Mărin, fiul d-lui advooat Iosif 
Pușcariu din Brașov, ni s’a trimis în looul 
unor cununi peritdre, următorele sume 
anume: „Intru amintirea iubitului nostru 
văr Mărin 20 fl. v. a. în looul unei oununl 
peritâre: Lulu și Zeno Pușcariu". „In lo
cul unei cununi pe sioriul vărului iubit 
Mărin, trimitem 10 fl.: Zița, Eleana și Ani- 
ouțaDamian". Apoi ou motto: „Amintireata 
iubite Mărin fiă în fapte de caritate, dela
L. V. L.“ In fine: „La fondul pentru 
amintirea iubiților răposați, trimite 5 fl. 
pentru amintirea drăgălașului Mărin: Le- 
tița Ana". Sumele acestea de 35 fl. v. a. 
trimise drept corâne neperitdre, primindu-se 
de subscrisul comitet parochial, oa contri- 
buțiune la „fundațiunea iubiților răposați 
în folosul școlarilor români săraol", se ohi- 
tâză în aoest mod și să arată, că s’a adaus 
a numitul fond. Brașov, 6(18)Nov. 1896. 
Comitetul parochial român gr. or. din cetatea 
Brașovului.

—o—
Dnel sângeros în Făgăraș. Ni-se sorie 

din Făgăraș: Duminecă s’a întâmplat în ora
șul no8truun duel cu pistolul între Dr. Ioan 
Șenchea oand. de adv. și proprietar și între un 
proprietar ungur Szilcszay, din causa unui 
oonfliot personal de vorbe. Provooarea a 
urmat din partea d-lui Șenohea, pe lângă 
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stricte condițiunl, și anume : duel cu pisto
lul, âr dâoă acesta ar rămână fără resultat 
să se oontinue cu sabia până, la încapabi- 
litate. Duminecă la 3 ore p. m. s’au întâl
nit partidele la looul designat de secun
danți (din întâmplare ohiar pe proprietatea 
d-lui Șenohea); distanța 30 pași; și fiă-oare 
5 pași avans, timpul de țintire 15 secunde. 
Duelul a fost oondus de d-1 Dr. N. Șerban 
deputat. După o țintire de mai multe se
cunde, primul a pușcat Szikszay, fără să 
nimerâsoă, și imediat după el Dr. Șenohea. 
Glonțul d-lui Șenohea a lovit puternci pe 
contrar în partea de sus a piciorului drept, 
i-a pătruns întrâgă pulpa și a eșit pe oea- 
laltă parte. Dr. ȘeDchea a rămas neatins. 
Medicii presenți au legat numai decât rana 
sângerândă a rănitului, care aoum zace în 
pat. Secundanții lui Dr. Șenohea au fost: 
Dr. N. Șerban deputat și Edmund Kail 
locotenent la honvecjl; ai contrarului: d-nii 
Benedek Artur fisolgăbirău și Mayer ofi
ciant erarial. Medici ambii militari: Dr. 
Tauszig dela armata comună și Dr. Fuohs 
dela honvefil.

—o—
Supărare patriotică, pilele acestea s’a 

desvâlit în Comarom statua faimosului le- 
gionar-revoluționar Klapka. La sărbarea 
desvâJirii statuei, patrioții au avut oinismul 
de a invita și armata. Președintele comite
tului pentru statuă s’a adresat cătră arohi- 
-ducele Frideric, comandantul corpului res
pectiv, să dea voiă armatei a partioipa la 
serbare. Archiducele Friderio însă a făcut 
așa de bine, de a înapoiat scrisorea de in
vitare, oprind miliției a asista la desvălirea 
statuei „iroului" meghiar — lucru, care a 
supărat nespus de mult pe oinstiții pa- 
trioțl.

— o— ►
Reuniunea femeilor române din loc 

îșl va ține adunarea generală — preoum 
s’a anunțat — mâne în 19 1. o. în sala cea 
mare dela scolele române. Deore-oe în 
acâstă adunare se va pertracta și despre mo
dificarea statutelor, o oestiune de viață pen
tru Reuniune, sunt rugate Dbmnele mem
bre a-se întruni în număr cât se pote mai 
mare și a-se oonsulta cu tot.ă seriositatea 
asupra aoestei cestiunl importante.

— o —
Jidani botezați. O fdie pestană pu

blică soirea, oă în Sigetul-Marmației cJMele 
aoeste o familiă întregă de Jidani a trecut 
la religiunea creștină. Aoest nou creștin e 
dentistul Dionisiu Orszâg, ou soția sa și 
șâse copii.

NECROLOG. Mărin Pușoariu, cel 
mai tînăr fiiu al d-lui adv. 1. Pușoariu din 
loc, în etate de 8 ani și jumătate după 
lungi și grele suferințe a încetat din 
viață. Rămășițele lui pământesol s’au depus 
-spre eternă odihnă a$l în mormântul fa
miliar din cimiteriul din Grâverl.

Gondolențele ndstre adânc simțite în
tristatei familii.

O barbaria.
Saschiz, finea lui Octomvre 1896.

Onorate Domnule Redactor! In oo- 
muna nostră Sasohiz s’a întâmplat cjilele 
-trecute un act de-o barbaria ne mai pome
nită pe-aiol. Un fecior din oomuna nostră 
cu numele George Spornic, cuprins fiind de 
epilepsia și fiind atacat și la creer, smintit 
așa la minte și neputând luora, a început 
a înstrăina câte-un obieot bagatel. La re- 
pețite rugărl înaintate antistiei comunale, 
compusă din Sași, de a fi instalat în- 
tr’un institut de corecțiune — nu s’a făout 
nimio.

In una din cjde, aflându-1 pe sus nu
mitul epileptio un Sas la ușa pivniței sale, 
dâr fără să fi înstrăinat ceva, sub motivul 
fals de înstrăinare l’a prins și l’a dus îna
intea judelui comunal, care cunoscând pe 
neferioitul, l’a eliberat pe lângă sfaturi și 
admonițiuni, ca se fiă dus acasă.

Abia sosesce acasă, și etă mai mulțl 
juni Sași înarmați cu măciuci, îl răpesc din 
brațele mamei sale, și între lovituri de bâte 
și împunsături nemilose, îl duo în piață, 
ohiar în fața vioe-primarului. De aci l’au 

tîrît la acațul, oe era in apropiere, și ridi- 
cându-1 să-l lege de acaț, a îmbrâncit bie
tul om. L’au ridicat ârășî cu o lovitură 
peste fluerile pioiorelor; legându-1 cum legi 
vita de păr, l’au pălmuit oând pe-o parte, 
când pe alta.

In urmă schingiuitorii obosiți s’au îm- 
prășoiat cu triumf o parte prin crîșme, alta 
pe acasă, lăsând pe bietul om spânzurat 
de lemn abia viu, în grija păzitorului de 
nopte. Neferioita victimă în urma acesta 
a și murit.

In cjiua următdre sosesc din întâm
plare gendarmii, cari aucjând despre cașul 
sângeros, în loc de a pune mâna pe cri
minali, au luat la răfuell pe martori. Ne- 
părându-i-se firerului de gendarml fasiunile 
martorilor, falsifică protocolul în oare între 
altele a soris: „se constateză din partea 
martorilor o bătae ușdră cu o nuia".

Sor’itorul acestor rânduri nevoind a 
subscrie aoest neadevăr, cjicând, oă să no
teze în loc de „nuia" „măciuoă", gendar- 
mul îmi cjise: „Vă voifl învăța eu pe voi, 
cari umblațl săra pe ulițl și nu vă supu
neți autorităților comunei". La aoestea eu 
i-am răspuns ou cuvintele: „Ce ai d-ta să 
ne arăți; astăcjl ești slugă cu stele, și mâne 
după ce ți-le va tăia, vei fi un vizitiu". La 
asta gendarmul n’a mai refleotat nimio, oi 
cjise zimbimd: „fiă no, fiă dâr soris bătaia 
cu măciuca*.

Vine la rând, oa martoră, Maria I. 
Călugăr, cuscra mortului, adusă anume, ca 
să mărturisâsoă contrarul: că adeoă mortul 
a murit de bătaia fratelui său, întâmplată 
ou două dile înainte.

Asoultând’o — spre marea lor mirare 
și rușine — martora oonstatâză, oă în cjiua 
de sub întrebare dânsa n’a fost întrâgă 
fliua în comună și nici ohiar pe hotarul 
comunei, fiind în aoea di dusă oa martoră 
pentru un alt prooes la judecătoria din Si- 
ghișora.

Atunol gendarmii o silesc, oa să fa- 
sioneze pe voia lor și îi dau îmboldituri în 
coste și pumni și palme peste obraz, pănă 
pe biata muiere a pornit’o sângele pe gură 
și pe nas. Numai în urma strigătelor ei și 
ale unuia dintre martori și sosind mulțl 
Români, a scăpat biata muiere. Ceilalți 
martori n’au mai voit să între spre a fi 
aeoultațl, decât ou condițiunea, oa ou fie- 
oare martor să mai între alțl doi Români 
dintre nemartorl. Cererea acâsta li-s’a și 
împlinit.

Atât în contra crimiualilor, cât și con
tra gendarmilor s’a făout arătare.

Unul dintre martori.

Procesați J$£ehadicamlor.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Caransebeș 12 Nov. 1896.
Apărarea advocatului Brediceanu.

(Fine.)
Tâtă omorîrea și tragerea în {apă e o 

năsoocire din creerii înfrioațl de fapte ne- 
sousabile său o mistificare tendențidsă, oăol 
dâoă au avut de gând Mehadicanii să-și 
omdre primarul, asta o puteau face, avân- 
du-1 ou ei în sat și mai ’nainte și după 
aoeea; și ore pote fi oine-va atât de bădă
ran, ca să oeră așa ceva? Ori dmenii au 
avut lipsă de presența gendarmilor ou puș- 
oile încăroate, da solgăbirău, ca aceștia să 
le presinte pe primarul, oa d>ur- la amiatjl 
în fața autorităților să-l omore, ori să-l 
frigă pe primar? Asta nici năsoooitorii nu 
o cred acum, dâr n’au avut de ce să se 
aoațe, și au inventat acâstă frasă grozavă, 
der neadevărată, nenaturală și de tot ab
surdă: „haid cu parii!" — care s’a adevenit 
ca neadevărat.

Admoniarea lui Bânyai, ca să nu des- 
ohidă porta, se pote privi oa disposițiune 
polițială pentru susținerea ordinei și dâcă 
e’a oălcat, are să se aplice §. 42 din oodul 
de transgresiuul și oel ce a comis aeâstă 
transgresiune pote căpăta o pedepsă de 
arest pănă la 8 «jil®- „Cine mai desohide 
ușa, e al rnorții — halii fia — va fi puș
cat", a putut să Și să facă domnul
Bânyai — der nu se vede nici o agresiune 
din partea poporului, ea nu oonține niol o 
forță, niol o amenințare din partea aces
tuia, ci invers, e o amenințare din partea 
gendarmilor.

S’a constatat tot prin martorii neîn- 
teresațl, că însă-șl pușoătunla gendarmii 
nu le-au făout așa precum au afirmat ei, 

adeoă, că tâte trei patroanele din ocol 
le-ar fi slobozit. — Din contră, toți mar
torii afirmă, că după oe s’a pușoat din 
ocol, au eșit gendarmii în stradă și trei 
s’au pus în drâpta, trei în stânga, și a treia 
pușcătură au făcut’o în ambele direcțiuni 
de-alungul stradei după poporul oe fugea. 
De aici se esplioă și oele două răniri din 
pușoăturl, oonstatate din partea medioilor 
la doi uoiși, oă sunt intrate ■ în oorp de 
dinapoi.

Că de oe au pușoat gendarmii? răs
pundă ei la forul lor. Cum sunt faptele 
acusaților? — răspundem : absolut nimio 
agresiv, nici forță, niol sîlă, nici amenin
țare.

Gendarmii agravăză pe toți — ade
vărat, der si esplioabil. Cei mai mulțl 
dintre gendarml n’au fost de când sunt în 
Mehadicacu Bânyai înfrunte, și n’au vădut 
niol când pe acusațl. Ei totuși voesc să i 
oundscă și fiă-oare soie oe a făout. De 4 
ori atâția martori au produs aousații, prin 
oarl în modul oel mai eclatant s’a dovedit 
alibi-ul la mai mulțl dintre aousațl — ergo 
afirmațiunile agravatbre ale gendarmilor 
și prin acâsta se oonstată ou desăvârșire 
una ca alta, ca neadevărate. (Aid espune 
apărătorul dovezile referitdre în special la 
clienții săi, apoi încheie):

Onorat tribunal! Batjoourirea, îngân- 
farea nu sunt oapaoe a consolida relațiu- 
mle dintre popor și autoritatea publică, nu 
sunt în st8re a crea relațiunl sincere și a 
deștepta iubirea oătră instituțiunile țării. 
Poporul e dator a stima autoritățile pu
blice, dâr acâstă stimă trebue să iasă din 
aoel isvor moral, că în autoritatea publică 
să stimeză pe sine, binele său și binele 
publio. Acest isvor însă numai atunol se 
desohide și-și revarsă peste tote straturile 
poporului binefăoătdrea sa apă, dâoă auto
ritatea publică nu faoe deosebire între oe- 
tățân și cetățen, fiă-care să fiă înaintea ei 
egal, în fiă-oare cetățen se respeoteze ofi
ciantul puterea, oare susține și aiimentâză 
statul, organismul și organele lui. Ofician
tul să fiă corect, să se țină de lege : atunol 
se prețuesoe pe sine și va fi prețuit. Cu 
îngâmfaturi: „jos ou pălăria" nu se stbrue 
„stima", și storsâ — nu e stima adevărată, 
ui forma din afară de stimă, fără basă mo
rală, fără convingere. Să stimeze oetățănul 
pe oficiant și când dm convingere o face 
și îșl ia pălaria, trebue să fiă fălos, oă i-se 
dă ocasiune a saluta pe organul autorității 
publice, care are chemarea și datonnța a-1 
ocroti și scuti. Acesta e stima adevărată și 
nu la poruncă! Toți omenii sunt de lipsă 
în stat și pe pământ — asta Dumnezeu a 
hotarit’o, cana i-a lăsat să se nască, der 
mine nu e indispensibil: așa trebue să cu
gete și oetățenul despre sme și despre ofi
ciant și viue-versă — și atunci nu se vor 
mal repecta ustiel de scene ingrjzitbre, 
cari slaoesc ordinea publioă din temelia ei.

Domnul procuror n’a avut nici o do
vadă oontra clieaților mei ; pe cei morțl 
nu-i pote acusa, cu tote aoestea acusa lui 
sună cătră cei morțl și e numai un pane
giric asupra acusaților rămași în viața

Trist și îngrozitori ar fi a osândi pe 
aoeștl Omeni, oari au rude între oei morțl 
și răniți, a-i înfunda în robie, oând nu este 
autoritate, oare a dispus oeva, care a fost 
silita a face ceva, nu-i forță, nu sunt arme, 
nu-i amenințare cu oomiterea unei orirne, 
nu-i tumult, nu-i scop criminal al tumultu
lui — eu un cuvânt: nu-i nici unul din ele
mentele constitutive ale crimei însemnate 
în §§ 163 și 168 ai ooaului criminal și așa 
dreptate numai atunci s'ar faoe, deoâ l-ați 
achita.

Vorbirea D-lui Brediceanu a plăcut tu
turor atât de mult, oă chiar și procurorul 
l’a felicitat.

Urmeză vorbirea adv. Dr. Is. Pop, 
pentru Petru Șandru Nr. 86 și Mihalți 
Fetesou.

Raportor.

DIVERSE.
Un motiv de divorț. Faptul s’a pe

trecut la Paris. Doi tineri soți trăiau mul- 
țămiți unul de altul. Atâta numai că soțul 
se simția oam gelos din causa unui papa
gal cu pene strălucitore. De oele mai multe 
ori, oând îșl săruta nevasta, dânsa se arăta 
forte distrată și, în loo să-i răspundă la 
sărutări, dedea fuga la papagal pentru ca 
să-1 drăgostâsoă și să-l mângâie. Atunci 
bietul bărbat nu putea să-și ascundă gân
durile de omor oe i-se întăriau tot mai 
mult în minte oontra rivalului său. N’a 
trecut mult însă și au eșit la modă, pen
tru pălării de dame, nisoe pene străluoi- 
tdre, întocmai oa ale papagalului... Bărba
tul, zorit de frumosa-i nevastă, începu să 

colinde în tote cjilsle târgul pentru a găsi 
penele de modă. Insă ele fiind forte rari, 
nu le găsea nioăirl, său le găsea cu un 
preț prea mare. Intr’o <j', când se întorcea 
mai disperat, oa orl-când, rămase înmăr
murit găsind pe nevasta sa stând în fața 
oglincjei și având pe cap pălăria împodo
bită cu penele la modă. In același timp 
tînăra femeiă plângea ou laoriml ferbințl. 
— Sărmanul papagal, esolamâ dânsa când 
văcju pe soțul său, am fost nevoită să-l 
uoid! avea nisce pene așa de frumdse!... 
Și îșl duse batista la oohii, cari erau leoroă 
de lacrimi. Soțul se înfiora de grdză și 
temendu-se și de alte asemenea fapte din 
partea nevestei sale pentru a-șl satisface 
deșertăciunile modei, ceru și obținu di
vorțul.

Descoperiri archeologice. Aoeste oer- 
oetărl soiințifioe, de un mare folos pentru 
ounoeoerea treptatei desvoltărl a omenirei, 
a faselor istorice ale sooietăței, au luat un 
mare avânt în seoolul nostru. (5menii, cari 
s’au devotat cu tot sufletul archeologiei, 
îmbogățesc pe fiă-care cji archiva de doou- 
mente umane și ne fac să privim ca într’o 
oglindă străvezie istoricul omenirei și al 
sooietăților înfloritâre, astăcjl dispărute. 
Profesoral Monedo, un pasionat și celebru 
aroheolog, a desgropat de curând, după 
lungi și obositdre cercetări, la Auoh, o 
cameră dintr’o vilă galo-romană. O parte 
a păreților este forte bine oonservată și 
acoperită de cărătnicjl pictate, după un 
desen deoorativ fârte ciudat. Intr’o piv
niță au fost găsite, în stare perfectă de 
conservație, mici medalii de bronz ou efi
gia lui Constantin, a lui Constant, fiul lui, 
și al lui Maxențiu. Aoesta, din părinți gali, 
se proolamase împărat la Autun, oapitala 
de pe atunci a Burgoniei, după esemplul 
generalilor din aoea epocă. Dâr împărăția 
îi fu de scurtă durată. Bătut neoontenit de 
Constant, oonourentul său la tron, Maxen- 
tiu fugi la Lyon, unde se sinucise în anul 
358. El preferi mârtea rușinei de a fi fă
cut prisonier. Cercetările și săpăturile se 
urmâză neoontenit, oăol se crede, că acolo 
se află un întreg orășel roman, peste care 
vremea a așternut de mult vălul uitărei.

Literat ură.
„Transilvania", organul Asoțiațiunei 

transilvane a apărut Nr. IX pentru lunile 
Ootomvre-Noemvre, oonținând: Adunarea 
generală din Lugoș; Momente istorice des
pre continuitatea Românilor în Banatul 
Timișan, desert, de Vinoențiu Grozescu; 
Rusaliile să fiă ale Asooiațiunei; Soiință, 
literatură și artă; Partea onoială.

*
Archiva, revistă lunară, organul sos 

soientifioe și literare din Iași, a apăruit 
N-rul 9 și 10 pe Septemvre-Ootomvre, anul 
VII sub direcția d-lui A. D. Xenopol, oon
ținând următârele: Vitold. O escursiune 
la Karlsbad; Al. Mavrooordato. O oul. 
de scrisori cătră Hrisant Notara pa
triarhul Ierusalimului; Gh. Luoesou. Mihail 
Buznea (schiță biografică) ou portr. lui
M. B. ; P. P. Negulesou. Psihol. Cosmogo- 
nilor (Fine) ; Gh. Măroulesou. O oestiune 
de Filologie. Poesii: A. C. Cuza. Epigrame 
(Traduceri); Gh. Murnu. Un singur dor...: 
I. Laur. Anii treo. La A. (în forma antică);
N. Muscă. Să-ți dau o fibre ?; V. Făroă- 
șanu. Ce lună! O întrebare. Dări de sâmă. 
Abonamentul pe an 15 lei.

*
A apărut Nr. 4 din Povestea vorbei, 

revistă literară-săptămânală cu următorul 
sumar: Cupidon (poesie) de A. Stavari; Res- 
cumpărare (nuvelă) de I. Gorun, O fiioă de 
rege (poesie).de St. Tomsa, Zadarnio (nuvelă) 
Vasilie Popp, Oohii tăi (poesie) G. Murnu, 
O sărutare (fantasie) Spiru S. Hasnaș, O 
poesie (poesie) D. Teleor, Semnele vremii 
Sandu, Caragiale și Vlahuța de Hassan, Pănă 
n’o muri (snoavă) Stancescu, Singurul mij
loc (nuvelă) A. Rodion, Din predicele d-nei 
Kaudel (traducere). Ilustrații: o călătoria de 
nuntă de P. Lâonec. Prețul de abonament 
pentru Austro-Ungaria 5 fl. pe an; 2 fi. 
pe 72 an. Numărul 15 bani = 12 or.

*
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Nr. 27 al meritosei publioațiuni Bi
blioteca de Popularizare, editura Samitca 
din Craiova cuprinde: Schițe din California 
de cunoscutul și originalul soriitor ame
rican Bret-Harte. Volumul ouprinde mai 
multe nuvele dintre cele mai bine acrise 
și mai interesante ale acestui autor, pre
cedate de portretul său. Cu Nr. 28 „Biblio
teca de Popularizare1* își atrage un nou 
titlu de merit, prin aceea, că îmbrățișâză 
și literatura națională, publicând opere de 
valore din autorii vechi și moderni. înce
putul îl face cu nisoe admirabile nuvele 
ale regretatului poet și prosator oltân 
Traian Demetrescu.

*
In Institutul de editură Ralian I. Sa

mitca din Craiova a apărut: Istoria tea- 
1 u i român, de Mihail N. Belador, artist 

al Teatrului Național din Iași. Acest valo
ros și interesant op e împărțit în două 
păițl, cuprincțend în partea primă istoricul 
desvoltărei teatrului român, er în partea a 
doua repertoriul teatrului român. Un esem- 
plar (120 pag) costă 1 leu și 50 bani.

grâului de sămânță, Legumile bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de vândare la 
„Tipografia A. Mureșianu“ în Brașov și 
la librăria N. Ciurcu; costă și de astă- 
dată numai 25 cr., er trimis prin postă 
30 er. Celui ce cumpără de-odată mai 
"multe esemplare, li-se dă rabatul cu
venit.

Proprietar: Or. Marețiam .

Călindarul fflugas'ulm pe 
ÎSS1?, edat de Tipografia „A. Mureșianitu 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se espede- 
ză dilnic. Acest călindar întră acum în anul 
al 5-lea, având un cuprins tot mai bogat și 
mai interesant. De astă-dată în călindar se 
cuprind și mai multe chipuri frumose. Pe 
pagina primă se află portretul fericitului 
întru pomenire Ioan Barac, marele scriitor 
poporal dela începutul acestui veac, er în 
text se află scrisă istoria vieței și lucrărei 
lui. Partea calendaristică este mai bogată 
ca pănă acum, îndreptându-o și îmulțindu-o 
după trebuințele ivite, însemnând pănă și 
evangeliile, ce sunt a se ceti în fiă-care 
Duminecă. Pentru a economisi din spațiu, 
măsurile dă lungime și greutate, competin- 
țele de timbre și tacse, taxele pentru postă 
și telegraf etc. s’au cules cu litere mici de tot. 
Mai ales tarifa pentru telegrame și taxele 
poștale pentru scrisori și pachete s’au adus 
pe lung și pe larg după cele mai nouă or- 
dinațiunl poștale. Târgurile sunt de-ase
menea îndreptate și corectate. Urmâză In
troducerea de Ioan Georgescu, și apoi vine 
parte literară. Acestă parte este mult mai 
bogată ca în călindarele din anii trecuțî, 
cuprinzând ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de-asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum : Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovrăășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunstul vitelor, Văruitul

Redactor responsabil: AUaio b»

Ball-SeidenstofFe 35 kr.
bis fi. 14.65 p. Hleter — fotvte selwarze, 
weisse uni) farbige Henneberg-Seâde
von 35 kr. bis fi. 14.<55 p. ITieter — glatt,
geftrcift, Farrirt, gemufîert, Damajte etc. (ca. 240
verfdj. (Quai. unb 2000 verfdj. jfarben Dcffins
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. Uluper unt= 
gețeni). Doppeltes Briefporto nad? ber Scțtveij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg,
875. (K. u. K. Hoflief,) Zttricli. 4.

Din 17 Noemvre 1896.
Resiia ung. de aur 4% .... 122.05
Renta de corone ung. 4% . . . 99.10
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2% • 122.-
Irnpr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/0 100.80-
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.60
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . 97.10
Imprum. ung. ou premii .... 152.—
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 136.50
Beata de hârtie austr................... 101 35
Renta de argint austr. .... 101.20
Banta de aur austr. ..... 122.52
Locuri din 1860 ......................... 144.25
Aoții de ale Băneei austro-ungară. 938.-
Aoții 6e-ale Băneei ung. de credit. 401.25
Acții de-ale Băneei austr. de credit. 364,60
N&poleondorl............................. 9.53'/2
Mărci imperiale germane . . . 58.82y2
London vista............................. 119.95
Paris vista.................................. 47.50
Rente da oorfine austr. 4°/a. , . 101,10
Note italiene........................ 44 80

Antreprise ie pompe funebre
< 1 Thz-
flÎB’asov, Strada Porții Mr, 82.

(Lipit de depoul de ghete al D-nuluî I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așe4ămentul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tăte obiectele, 
atât sortele mai de rend, cât și cele mai fina, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune ’și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriurilor de lemn, de 
metal și imitațium de metal și de lemn de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânăt, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, iau 
asupră-mi și transporturi de morți ui ’streinătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
1B_. E. T.tsek.

n

OCursul piefceâ ISrașow.
Din 18 Noemvre 1896.

Biinonote rom. (lamp. 9.48 Vând. 9.50
Argint român. Gump. 9.43 Vând. 9.46
NApoIeon-d’ori Gamp. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Camp. 5.62 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.— Vând, —.—
Mărci germane Cump. 58.30 Vând. 58 80
Lire turcesol Cump. —.— Vând. —.—
Acris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

- — - — - - > - - H
Brașovfi, Tergulii Snufluâ Mr. 30.

A cestti stabilimente este provedutu cu cele mai ® 
bune mijldce tehnice și fiindu bine asortatu cu tote ® 

felii Iu de caractere de litere din cele mai moderne 
este puști în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AOTfi, ARGINTfi ȘI COLORI.

CĂEȚÎ DE SCHIȚĂ, 

LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

S’I’-A-’x’TT'T’E.

FOI pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AJTOWTlTKi.9

Isvonil „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la conturbară 
de mlștuire, maladiele stomacului, a rinichi
lor, a foeșicifi udului și afie organelor respira- 
tore etc.

CR

a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Comptyri, Adrese, 
Circulare, Scrisori, 

in iolâ măziwiea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENTE ȘI DIVERSE 

BILETE DE INMORMENTARL 

se primeseti în biuroulft

de prim&a! rang
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 preteusiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în BSa'așovs strada Căidărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sig0BBȘ®ra și în. Alba-Julia: la D-l I. B. Niissslbachar 
sen., în OqbJ s la Segesvăry es tărsai, în Ueyas ia Balog Gyula, 
în ©jreștie s la Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
Adminisiratiunea isvorului 

„M ATIL D A.“ 
TOSEF

(comit. Hăromszek). SB O d O li. (Transilvania).

1025,3g —100
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovu Terguliî Inului Nr. 30, eta- 
giula I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-! 
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
M -y

Sosirea si plecarea imnurilor îi Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 fire 20 m. după amâ^I. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul aocel.: 10 fire 19 minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 firă 29 min. după am. 
Trenul mixt: — fire — miu. sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminâța, 
Trenul accel.; 2 ore 45 min. după am» 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. ser&„.
Tr. accelerat: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

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

Trenul mixt: 8 fire 35 min. diminâța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: — ore — min. dim.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


