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nlBtrațl'jnoîn Brașov și la tur- 
mătdrele Birouri da anunclurl: 

în Vie na : jf. Bums, Heinrich 
Schaiek, Rudolf Jfosso, A. Oppeliks 
Nachfolger; Ănt&n Oppelik, J. 
Banncocr, în Budapesta : J. 7. 
Qoldbcrgerg, Eckstein Bornat; în 
Bucurase! î Agencs Havas, Suc- 
onraalo de Roumanie; în Hum- 
burj,: Karoiyi Liebmann,

Prețul Ifiserțlunllor: o ceriu 
garmond pe o colână 8 or. și 
80 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 5-a o 
seria 10 or. a eu 80 bani.

„Gazeta11 iese în fla-care di.
ADonamente pentru Ânstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

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

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din a tară 

și la dd. colectori.
AN>a«tnl țcnirn Brașov 

administrationea,, piața =aare, 
Tfîrgul Inului Nr. 30 '.J etuglu 
I.; pe un an 10 fi., pe șeso 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Ou duwul în casă: Pe un an 
'.2 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Jjn eaemplâr 6 cr. v. a. 
sân 15 hani. Atât abonamen
tele oât ei ineerțiunile aunt 

a so plăti Înainte.
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Din cansa sfintei sărbători diarul nu va 

apăr6 pănă Sămbătă săra.

Decepțiunea cumetrilor.
Desbaterea din ședința dela 16 

Noemvre a parlamentului austriac 
asupra moțiunei Pattay-Lueger pri- 
vitore la denunțarea convenției va
male și comerciale cu Ungaria, a 
turburat, precum se prevedea, peste 
mesură spiritele dinebee de Laita. 
Șoviniștii-jidano-maghiarî de tbte nu
anțele țipă ca din gura șerpelui și 
stau să turbe de mâniă și năcaz 
aucjend și cetind lecțiile strașnice, 
ce li li-a dat parlamentul din Viena 
de rândul acesta.

Pressa ungurescă fărte agitată dă 
espresiune mirărei și supărării, că 
moțiunea Pattay-Lueger a fost spri
jinită în parlamentul austriac de 
cătră tote partidele și fracțiunile re- 
presentate acolo, afară de fracțiunea 
Hohenwart, va se clică și de cătră 
„liberalii11 germani, cari pană acum 
simpatisauși mergeau mâna în mână 
cu „liberalii11 unguri în multe ceș
ti uni.

Foile guvernului unguresc își 
dau silințe de-a arăta, că totul este 
un atac „nemernic'1 din partea anti
semitismului, și voi* să facă pe ceti
torii lor a crede, că picăturile amare, 
ce vin de peste Laita, nu sunt de
cât o „stupidă" încercare de a in
timida lumea maghiară și a-o face 
se se umilăscă în cestiunea cuotei. 
Aceste foi nu vor să recunoscă păca
tele regimului unguresc, nu vor să 
recunbscă, că lumea s’a convins de 
nemernicia „liberalismului" mult lău
dat maghiar, despre care s’a cția in 
parlamentul austriac, că nu con
sistă decât „în polițiă și gendarme- 
riă".

Cu totul altfel însă privesc lu
crul foile oposiției maghiare. „Egye- 
tertăs", organul partidei kossuthiste, 
vorbesce în ton fărte iritat asupra 

celor ce s’au petrecut în ședința 
dela 16 Noemvre a camerei vieneze. 
Făia kossuthistă $ice, că cuvin
tele cțise de Lueger la adresa Un
gariei, sunt o dovadă palpabilă, că 
representanța parlamentară a Aus
triei este deja cu desăvârșire stră
bătută de ura contra națiunei ma
ghiare, er „nâgra reacțiune" aus
triacă se simte acum destul de tare, 
ca să facă pe Ungaria se simtă în- 
trâga ei ură.

„Da — esclamă „Egyetârtâs" — 
Ungaria n’are în lumea întrâgă un 
dușman mai mare, decât este nemij
locitul său aliat Austria. Pe întreg 
rotogolul pământului nu esistă par
lament, în care să se vorbâscă cu 
atâta ură față de națiunea maghiară, 
ca în parlamentul austriac".

Intrebându-se apoi, ce va c|ice 
guvernul și partida lui la isbucnirile 
fanatismului reacțiunei austriace, 
„Egyerfârtes" face grave imputări 
lui Banffy, că în loc de-a câștiga 
valore pretensiunilor Ungariei, alergă 
la Viena și cere scuze dela guver
nul austriac, „se umilesce pănă la 
grâță" înaintea Austriei, el care 
„domnesce aici acasă cu fudulia de 
pandur-comisar, și cu banii țării îșî 
cumpără o partidă slugarnică". Nu i 
mirare deci, că acum cei din Aus
tria. în frunte cu Lueger și Pattay, 
umplu spiritul public cu ură fana
tică contra Maghiarilor.

„Der bine este așa — 4i°e sbr_ 
șind — căci decă și obraznica fu- 
duliă austriacă nu va face pe Banffy 
se se rușineze, ea va deștepta ne
greșit în națiunea maghiară senti
mentul necesității apărării interese
lor și drepturilor ei... Privim cu 
dre-care satisfacția asediarea din parte 
austriacă, a dualismului glorios. Lu
creze numai cei de dincolo contra 
acestui monstru! Sugrume-1 numai 
Austriacii! Națiunea maghiară nu l 
va deplânge, din contră adeptă cu 
dor se i-se facă pomana"...

Făia apponyistă „Budapesti Hir- 
lap" e și mai mâhnită și indignată 
asupra „vecinilor" din cealaltă ju
mătate a monarchiei. Intr’un articul 
întitulat „Complot", ea desfășură 
trista icănă a stărilor dintre Unga
ria și Austria și a raporturilor în
cordate dintre statele dualiste.

Tote partidele, (țice numita făiă, 
au avut unul și același scop, când 
au votat moțiunea Pattay-Lueger: 
de-a agita opiniunea publică din 
Austria contra Ungariei, de-a mări 
pretensiunile cu privire la pact și 
de-a calumnia cinstea Maghiarilor 
înaintea străinătății. Nici o voce 
nu s’a ridicat în apărarea Ungariei 
și a pactului, er când a venit rân
dul la votare, moțiunea a fost pri
mită cu două treimi a voturilor.

„De aici apare — continuă 
„Budapesti Hirlap" — că nici o par
tidă din Reichsrath nu e amică Un
gariei și că nici una nu primesce 
pactul cum este, ci pretinde, ca Un
garia să se infeodeze Austriei și mai 
mult în privința economică, âr cuota 
să se urce cel puțin la 40%“.

Mult o ustură pe făia oposițio- 
nală, că guvernul lui Badeni a su
ferit ca vorbitorii „să înjure" pe 
Maghiari în tătă forma, și n’a 4is 
nici o vorbă în apărarea lor. Apoi 
continuă :

Din totă discusiunea apare, că 
încheiarea pactului e nesigură în 
Austria... Dâr fiă. Pactul e armă cu 
două tăișuri. Decă după denunțarea 
convenției Austriacii nu vor încheia 
cu noi alta, atunci pactul cade și 
Ungaria își redobendesce dreptul 
de a dispune liber asupra interese
lor ei.

Sfîrșind „Budapesti Hirlap" dice, 
că „cruciada contra Ungariei s’ă în
ceput, și încă nu numai pe terenul 
financiar și economic, ci pe întrâgă 
linia politică, cu scop să ne învingă, 
să ne supună Austriei și, decă se 

păte, să ne încorporeze în imperiui 
austriac unitar".

O altă făiă oposițională, „Ma- 
ghiarorszâg", esclamă cu durere: „In 
al treicțeci-Iea an al pactului Aus
triacii propovăduesc, că Ungaria nu 
pote pretinde a avă scopuri de stat 
deosebite și nu păte susține inte
rese economice separate... Ungaria 
impotentă politicesce, este contopită 
în Austria unitară!"

Cu totul altfel ar sta astăcji 
lucrurile — esclamă o altă făiă opo
sițională, „Budapester TagbJatt" — 
decă guvernul ar fi ținut semă de 
avertisările oposiției.

Nu seim cum ar fi fost în ca
șul acesta; tare ne temem, că si
tuația n’ar fi fost mai bună nici 
atunci, căci alta este buba, care 
face, ca în Austria să fiă acjl atât 
cu urgisit sistemul de guvernare un
guresc. Nu-i libertate, nu-i dreptate, 
nu-i sinceritate, nu-i soliditate. To
tul este falsificat și schimosit, și 
ceea-ce pune vîrf tuturor neajunsu
rilor, este nedreptatea strigătore la 
cer, ce se face popărelor nema
ghiare, fapt pe care se racjimă tot 
sistemul acusațiunilor lui Lueger 
și soți.

Dăcă era să fiă altfel, atunci 
guvernul și partida cârmuităre ma
ghiară, trebuiau să asculte înainte de 
tăte de avertisările patriotismului 
luminat și nepărtinitor, care a re
clamat și reclamă de urgență un 
regim de dreptate și de libertate.

CRONICA POLITICĂ.
— 7 (19) Noemvre.

Din Petersburg se telegrafăză, oă în 
dilele următbre se va ține aoolo o confe- 
rențiî internațională în cestiunea Orien
tului. Obiectul dieeuțiunilor va fi pornirea 
unei comune acțiuni la Constantinopol.

*
Din Berlin se telegrafiază, oă orga

nul inspirat de Bismark, „Neueste Nach-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea negră“.
Unde dai și unde ctipă. 

Prov. român.

Răspuns la „Cartea ndgră"- (A „fekete konyvu'), 
scrisă de br, ktefan Keminy junior in 1849, 
și publicată de Hentdler Jozscf în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszâg^ 

din Budapesta.
De Axentie Severn. ~

(5) (Urmare).

Der se ne reîntorcem la platoul dela 
Giumbrud, unde pe la 12 ore din nopte 
vine ârășl loan Nemeș, căpitanul din Roșia 
de pe Secaș, aducând cu sine o olă plină 
cu vin, — și ce mai vin, să-l porțl în pola 
.cămășii — și îmboldindu-mă dise: „D-ta 
sgriburl de frig aici în dâl, er cătanele 
fac bal în curțile baronului, înotă în vin 
prin pivniță, cântă și jocă, ca la nuntă. 
Ecă ți-am adus și d-tale o olă cu vin, ca 
să vefll și se crecll".

Căpitanul meu avea dreptate, pen- 
tru-că deși poruncisem să-mi aducă din sat 
o sarcină de paie pe care mă culcasem 

îmbrăcat, totuși de-o parte frigul (era târ- 
diu în Noemvre), de altă parte grija, ca 
să n’o pățim ca ’nainte c’o lună la Sân- 
craiu, nu lăsară să mă prindă somnul.

E de sciut, că noi venisem, ca să des- 
armăm pe AiudanI, cari dăduseră înainte 
de asta probe strălucite de vitejiă, alun- 
gându-me pe mine dela Sâncraiu și împuș- 
când pe Todoranu la Băgău; ei mai incen- 
diaseră și prefăcuseră în cenușă Gacova și 
Măgina, doue sate românescl, der mânca- 
seră și o bătaiă cum se cade la Cricău. 
Așa având a-ne bate cu niscarl adversari 
atât de dibaci strategici și amarnici, nu 
mă prindea somnul, și căpitanul meu ve
nise tocmai când eram determinat să mă 
ridic de pe paie să dau o rotă în jurul 
lagărului, ca să văd, decă anteposturile 
sunt la locul lor — că, dice o vorbă: „de 
domn, domn să ni, der de frică tot să scii". 
Mare și greu lucru fu a conduce o massă 
de 1—6000 omeni luațl dela cornele plu
gului, înverșunați și împinși de durerea, ce 
o suferiseră 4—500 de ani, asupra opre
sorilor și despoților lor, și a-i pute reținea 
dela răsbunare, a-i conduce și comanda 
numai la luptă față ’n față, la luptă pe 
dreptate.

Sculându-mă, am alergat la curte. Cum 
și cum, nu sciu, der căpitanii noștri cu lo- 
cotenenții și tunarii lor improvizaseră o pe
trecere cum se cade. Mesele tote încăr
cate de fripturi, uscățele și prăjituri; o 
musică de câțl-va țigani dela Aiud și câ- 
te-va fete — cari veniseră din Aiud după 
depărtarea baronului la Clușiu, ca să-și 
vadă prietinele — bucătăresa, fata de casă 
a baroniței jucau și petreceau de minune.

Eu apropiându-mă de căpitanul-co- 
mandant și poftindu-1 mai la o parte, i-am 
arătat cele-ce se petreceau cu averea ba
ronului, rugându-1, să dea ordin, ca să în
ceteze acestea.

— Ce vrei D-ta? îmi răspunde căpi
tanul. Noi nu am venit aici, ca să pădim 
curcile și vitele baronului. El, decă ar fi 
om de omeniă, ne-ar fi așteptat și ospătat 
de bunăvoiă. După-ce însă a fugit la Clu
șiu, și noi am venit să prindem pe cei vi- 
novațî și să-i pedepsim. Vino ședl, mă
nâncă și bea, cine scie, nu mâncăm acum 
mai pe urmă?

Ne-am aședat cu adevărat la o masă, 
der eu am ședut numai pănă-ce căpitanul 
în focul jocului se depărta, — îndată am 
eșit și am trimis după birăul satului, dân- 

du-i poruncă să adune tote vitele câte le 
va mai afla, vândute nevândute, la un loc, 
să le dea în grija și paza omenilorl, pe 
cari îl void ordina eu.

Cu acestă poruncă pleca birăul dim
preună cu căpitanul meu, și adunând vr’o 
40 capete de vite, vaci, viței, bivolițe, cai, 
mânzl — dimineța le-am trimis la Blașiu, 
ca vite fără stăpân. Am rugat pe admi
nistratorii denumiți de comanda generală 
din Sibiiu, căpitanul de cavaleriă George 
Popa de Viste și Petru Maniu, să dispună 
de ele cum vor crede, că e mai bine.

Tot în acea nopte venise și Iancu cu 
căpitanul c. r. Gratze la Teiușiu cu 20,000 
lăncerl și înaintase anteposturile pănă la 
făgădăul Roșu, V2 oră depărtare de Aiud.

Aiudanii vedend aceste masse venite 
în contra lor, se depărtară binișor cătră 
Turda, lăsând în oraș aprope numai bă
trâni, femei și copii.

A doua di căpitanii cu companiile 
lor și tunurile plecară și se duseră la 
Alba-Iulia, er eu, după-ce visitaifi. pe Iancu 
și pe Gratze la Teiușiu, la ordinul aces
tuia mă reîntorsei cu ai mei la Blașiu. 
Iancu cu ai săi continua mersul asupra 
Vințului de sus și Turda, trecând prin Aiud. 
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richten*, face o nouă destăinuire. Destăi
nuirea foiei germane se referesoe la Rusia 
și Italia. Se epos adeoă, că întoomai după 
esemplul Germaniei, Italia încă a încheiat 
la 1891 cu Rusia o convenția de neutralitate. 
Destăinuirea acâsta a produs sensațiă în 
cerourile politice din Berlin, Viena și 
Roma. *

„Daily Chronicle'1 din Londra comu
nică următdrea soire sensațională: In de
cursul călătoriei sale prin Europa, Țarul a 
vorbit ou împăratul german și despre ces- 
tiunea JUsaciei-Lotharingiei. împăratul ger
man a asigurat pe Țar, că el, ca bun eu- 
ropân, este gata de-a sprijini cu tâtă in- 
fluința ce-o are asupra consiliului federal, 
orl-ce plan, care ar vindeca ranele Fran- 
ciei, fără oa prin acesta să sufere prestigiul 
Germaniei. Saxonia, Wiirtemberg, Baden 
și Bavaria ar consimți, ca după modelul 
Belgiei seu Luxenburg-ului să se dea Al- 
saciei-Lotharingiei autonomie.

Fără comentar.
„Allcotmăny*, organul partidei popo

rale oatolice, publioă în numărul dela 18 
Noemvre o corespondență, ce i-se trimite 
din Sibiiu sub titlul „Partidul național-ro- 
mân".

Corespondența se ooupă la început cu 
„surprinderea" ce a făout’o în cercurile ro
mâne din Sibiiu scrisele unei foi oficiâse 
unguresol, că „oonferența română nu s’a 
intereps din causă, că guvernul n’ar recu- 
nâsce partidul național-român și programul 
lui, ci pentru-oă convooarea, în oontradi- 
cere ou legea eleotorală, a invitat numai 
pe alegătorii partidului național, âr nu și 
pe alegătorii celorlalte naționalități".

Spunând apoi, că acest comunioat ofi
cios a adus in situațiă torte dificilă pe membri 
oomitetului național-român, cari nu soiu să 
se bucure dre, ori să se întristeze de 
acesta — corespondența <pce următdrele:

„In oercurile de aici se mai vorbesce, 
că guvernul unguresc a făcut aoestă deola- 
rațiă în urma înțelegerilor luate cu guver
nul român. Guvernul român adecă, face 
tot posibilul, ca șă smulgă din mâna opo- 
siției arma puternioă a „cestiunei naționale*, 
oa astfel să-și asigure și pe mai departe 
esistența amenințată fdrte mult prin atitu
dinea manifestată în „cestiunea națională" 
și în afaoerea Metropolitului-Primat des
poiat de demnitate.

„Foile din România sunt informate 
din isvor aoreditat, că regele Carol ar fi 
provocat direct pe guvern, să facă ceva în 
interesul oestiunei naționale, pe cum și în 
afacerea Metropolitului, — âr Sturdza vo- 
esce la tot cașul să împace pe Românii 
din Ungaria prin guvernul ungureso, în
cercare aoâsta, care de-i va succede, ar în
tări posiția guvernului său.

„Membrii comitetului național român —

Revenit la Blașiu, administrațiunea 
provisoriă arătată mai sus, mă însărcina 
în scris, ca să public licitațiune și să vend 
vitele baronului Kemâny la cine va da mai 
mult — ceea-ce am și îndeplinit, și 2000 
fi., câț am încassat, i-am administrat la 
mâna căpitanului George Popa de Viste 
pe lângă chitanță în formă. Hinc illae la- 
crimae.

Din acestea a urmat ura, calomnia și 
pofta de răsbunare a baronului contra mea 
și a națiunei române întregi.

Scriind acestea acum după aprope 
50 de ani, chiar mie mi-se par, ca un ro
man. Lectorii, cari ar fi aplecați a crede 
acesta, n’au decât să cerce și afle potoco- 
lul ce l’a luat auditorul Nahlic în Noem
vre 1849 cu mine în Sibiiu, ținendu-mă 5 
săptămâni de cjile închis în casarma cea 
mare. In acel protocol obvine: 1) ascun
derea de arme; 2) incendiarea Aiudului; 
3) prădarea și răpirea averii baronului Ke
mâny dela Ciumbrud. Domnul baron îmi 
așternuse la timp patul, dâr n’a găsit moșa, 
care să mă adormă.

(Va urma.) 

după cum se vorbesce — ascultă mai mult 
de guvernul român și de Sturdza, vă- 
4end, că numai prin el pot Românii să 
câștige ceva; afară de aoâsta în împreju
rările actuale ei recunosc, că numai guver
nul român pdte să ajute și pe mai departe 
partidul național.

„C’un cuvent, așa se vede, că Sturdza 
din nou va lua în mânile sale oestiunea 
Românilor din Ungaria, și cerourile române 
de aici cred tare, că în oestiunea română 
se va face o nouă schimbare în urma ames
tecului guvernului român. Natural deci, că 
aceste cercuri aștâptă cu nerăbdare oele ce 
se vor întâmpla".

SSismark si Rusia.
— Documente nepublicate. —

„Revue blanche* din Paris publioă din 
condeiul lui Jacques Sț. Cere un articul, în 
care arată adevărata causă a destăinuiri
lor lui Bismark și servesoe cu câte-va do
cumente nouă.

Bismark — dice artioulul — a făcut 
tot ce i-a stat în putință, ca să împiedece 
alianța ruso-franoesă . Acum că aoâstă 
alianță totuși s’a făcut, oaută a-se apăra 
desooperind, că la început el a voit să facă 
alianța ou Rusia.

In călătoria sa din Londra la Peters
burg, la 1878, contele Șuvalov a sosit în 
Berlin. Principele Bismark se afla în Frie- 
driohsruh, seu în Varzin. Contele a primit 
dela cancelarul o epistolă, în care aoesta 
îșl esprimă dorința, de a vorbi cu el, oo- 
munioându-i unele și altele. Pe atunci Bis
mark era domnul; invitarea lui era poruncă, 
și oontsle Șuvalov a telegrafiat cancelaru
lui, oă îl va cerceta.

Mergând, a aflat pe oanoelar în pat; 
bolnavul se scuză, oă nu pâte merge la 
prând și pdte oă niol nu va vorbi cu ds- 
pele. L’a rugat, oa după masă să vină în 
camera de lucru, unde va afla câte-va do
cumente pentru a-le privi.

După masă membrii familiei lui Bis
mark au condus pe Șuvalov în oamera de 
luoru a cancelarului, unde a aflat un tânc 
de dooumente.

Nr. I era o scrisdre autografă a Ța
rului Alexandru II adresată împăratului 
Wilhelm I. Țarul îșl esprimă nemulțămirea 
față de atitudinea agenților germani în pro
vinciile Dunărene. Scrisorea sfîrșia astfel: 
„Dâcă atitudinea agenților față cu Rusia 
va rămâne tot atât de dușmăndsă, cum e 
aoum, aoâsta ar provooa o rupere necon
diționată a raporturilor dintre Rusia și Ger
mania". — Pe marginăa scrisorii Wilhelm 
a notat: „Ce gândesci D-Ta?* Dedesubt - 
Bismark a scris: „Armata trebue pusă numai 
decât pe picior de răsboiu*.

N-rii II—IX conțin documente și 
note diplomatioe adresate diferitelor gu
verne, în cari le întrebă, oă ce atitudine 
vor lua în cas când raporturile dintre Ger
mania și Rusia s’ar strica ? Unul dintre do
cumente conținea răspunsul lordului Bea
consfield, al căruia cuprins în esențe este: 
„Asigur guvernul și causa germană despre de
plina mea simpatia*.

Nr. XII: Planul alianței germano-aus- 
tro-ungare.

A doua 4i Bismark a primit pe Șu
valov cu următdrea întrebare: Ce gândesol 
despre asta? Contele era grozav de sur
prins, oă principele l’a lăsat să vadă docu
mente atât de importante. Era surprins mai 
ales de alianța, oe voia Bismark s’o în
cheie cu Austro-Ungaria, monarohiă, care 
în Orient și Sud are atâtea de dres.

— Dâoă Austro-Ungaria va fi aliatul 
nostru, 4ise Bismark, numai erorei d-tale 
are să se atribue.

Trei 4^® mai târ4iu oontele Șuvalov 
se afla în Petersburg. Când în mânia tu
turor întrebărilor cancelarul german n’a 
primit răspuns dela guvernul rusesc, — s’a 
iscălit alianța germano-austro-ungară.

Reia Sinod.
Blașiu, 17 Noemvre a. o.

Onorabilă Redacțiune! Deși mă tem, 
să nu supăr dalicateța și modestia Metro
politului Viotor, care, preoât pricep eu, ar 

dori, ca ce face drâpta să nu soie stânga, 
totuși nu mă pot opri de a Vă arăta pe 
scurt cum s’a oelebrat sub pontifioarea Lai 
S-ta Liturgiă — si cum a decurs prânflul 
seu masa, ce a dat’o Esoelența Sa membri
lor Sinodului.

S-ta Liturgiă s’a celebrat ou puține 
ceremonii și cu multă pietate, dâr cu-o or
dine și disoiplină esemplară, care nu o afli 
deoât în Mănăstirea Sântei Treimi la Blașiu; 
tote la timpul și locul lor — fără fast, fără 
butul de a impune, numai cu forme de a 
supune inimile credincioșilor.

Despre cele ce s’au petrecut după ți
nerea liturgiei în Sinod, nu vă pot scrie, 
pentru că părinții noștri sinodali, oum se 
vede, au ideiă mărginită despre libertatea și 
publicitatea, oe trebue să domnâscă nu nu
mai în adunările profane, ci și în oele bi- 
sericesol, adecă părinții noștri sinodali sunt 
și luorâză în contra4icere ou principiul si- 
nodalității.

Der să le lăsăm acestea, să vedem 
cum a decurs prân4ul ce l’a dat Me- 
tropolitul celor 80 membri ai Sinodului. 
Nu vă voifl vorbi despre buoate și beutură, 
care tote au fost, oum se oade să fiă... Se 
prea înțelege, că masă mare și înoungiu- 
rată de mulțl și străluciți dspețl fără toaste 
nu pdte fi.

Primul toast l’a ridicat Esoelența Sa 
Metropolitul 'Mihalyi pentru Sânția Sa Papa, 
urându-i să i-se împlinâsoă dorința de-a în
ființa Unitatea biserioei catolioe în răsări
tul Europei — âr oontinuative Metropolitul 
a beut, împreună cu noi toți, pentru înălțatul 
împărat și rege apostolio, care a reaoțio- 
nat Metropolia. Ambe închinările în vorbe 
alese bine studiate și cu mult și bun tact 
și succes dise-

Curând după ce termina Metropolitul 
se soulâ vicarul 1. Moldovan și ne arătă cu 
câte greutăți s’a luptat și 'se luptă Esce- 
lența Sa. Un adevărat disours academic, 
sourt și îudesat.

După vioar se ridioâ bătrânul Axentie 
Severu, oare ținu un discurs-tbast mai lung 
flis, decât soris aid în fuga condeiului.

Esoelență și stimați părinți! Părintele 
vicar ridicând paharul în sănătatea Esoe- 
lenției Sale părintelui Metropolit, ne-a atras 
atențiunea asupra greutăților cu cari să 
luptă Escelenția Sa în conducerea adminis- 
trațiunei clerului și poporului nostru. Da- 
ți-mi voiă, să vă arăt și eu oele ce le cu
nosc despre aceste greutăți.

Nainte de asta cu 53 de ani, când 
făoeam parte din ascultătorii deteologiă în 
seminariul diecesan al Episoopiei Făgăra
șului— astădl prin stăruința oierului și mi
renilor a acelei Dinoese, înălțată la Metro
polia cu 3 episoopate sufragane — se col
porta din mână în mână și se oânta un 
cântec, o poesiă, ce se atribuia nemurito
rului Episoop Samuil Vulcan, în ale că
reia strofe ooure cuvintele :

„Povara cât e de mare,
„Doi o vor purta
„Mai lesne ca unul tare, 
„Ș’așa vei scăpa-1.

Cu bunăvoința Escelenției Sale și in
dulgența d-vostră întreb: oine au putut să 
fiă acei doi, cari să porte povara cea nu 
numai mare, der și grea, de care dorea să 
soape autorul poesiei?

După prioeperea mea nu pot fi de
oât oierul și mirenii biserioei românesoî, 
pe cari atunci, ca și acum, grea și mare po
vară îi apasă. Ași fi prea lung și molest, 
deoă ași încerca a aduoe pentru probarea 
aserțiunilor mele oasurl concrete și spe
ciale despre esistența și durata aoelei po
veri. Cred, oă Esoelența Sa și Reverențele 
Vdstre pre a căror umeri — grațiă D-lui 
destul de viguroșl, dâr prea ti midi—planâză, 
nu numai le oundscețl, ci le și simțiți, și 
se pdte prâ ușor întâmpla, ca unii eă ajun
geți a fi frânțl și trântiți la pământ de 
aoea povară, precum au foet mulțl din an
tecesorii voștri. De aoeea cred eu, oă a su
nat a 11-a dră, oă oele oe le-a cântat îna
inte cu 60 de ani Episcopul Oradiei-marI, 
să se realiseze, să se împartă și să porte 
povara și mirenii (laicii), oa să nu suoumbe 
sub ea clerul.

Mi-se va dice : bine d-le, noi voim, 
noi am și încercat să facem ceea oe d-ta 

vrei să ne spui, dâr nu s’a putut, nu se 
pdte. Vă void răspunde, că eu nu sciu oe 
e „neputința". Cel puțin în aoesta oredință 
am cresout și trăit, cu credința pe care 
mi-a sugerat’o aoum 63 ani domnul Nițu, 
profesor mirean în a II olasă normală, oare 
subscriea loan Coste. Aoest onorabil și 
pentru mine neuitat bărbat, ne spuse ou o 
ooasiune, „oă omul, dâoă vrâ, străbate și 
prin stan de piâtră".

Până atunol încă nu esistau tunetele, 
pe sub cari treoem astădl, ca profesorul 
nostru să fi afirmat sâu spus un lucru prao- 
tisat deja. El ne spunea o convingere ideală 
a sa, care de atunol s’a realisat și se prao- 
tică în tdte dilele.

Acum, mult stimați părinți, dâcă au 
putut dmenii străbate prin stan de piâtră, 
să nu pdtă străbate având buna și firma 
voiuță, prin mijlocul stanflor de piâtră, la 
inima, grația și bunăvoința înaltului nostru 
împărat, care nu ored, că precum înainte 
cu 46 ani s’a îndurat a restitui Metropolia 
aoâsta, să nu restitue și dreptul nostru al 
laicilor pentru a pute lua parte la povara 
ces. mare a administrațiunei saorei nost.re 
biserici. Cred aoesta cu atât mai vârtos, oă 
am oetit în aotul, prin care s’a primit și 
înoheiat Unirea biserioei nostre ou biserioa 
romano-catolioă, oă la aoea adunare au luat 
parte aotivă nu numai cei 52 protopopi 
subscrișl în aoel act, oi și barones terrae 
Fogaras.

Stimați părinți! AstădI așteptă și cer 
acâBta ou nerăbdare și serios nu numai 
boerii țării Oltului, ci toți, îuvățații Doc
torii în filosofiă, D-rii în jurisprudent, D-rii 
în medioină, inginer”, arohitecții, mioii și 
marii proprietari, boerl nu numai de 7 
pruni și de oâteva cununi de oepă, oa oei 
de pre țâra Oltului, ci boieri, cari au di
plome prâspete oâștigate cu muncă, ou studiu 
de 16—20 de ani, nu oa oele vechi, câști
gate adesea pentru câte o ridiohe, un măr, 
o pară, un prând de bucate, sâu o cină 
dată unui prinoipe gurmand, cum le au 
mulțl boerl sărăntool!

In speranță, oă dorințele, cărora vor
bele mele le-a dat espresiune, vor fi luate 
în sâmă, și că peste un an ne vom vedâ 
tot sub presidiul bunului Dostru metro- 
polii, clerici și mireni, la una și aoeeașl 
masă, oa să putem purta ou demnitate po
vara cea grea, închin acest pahar în sănă
tatea Venerabilului cler unit representat 
prin D-Vâstre.

Să trăițl la mulțl ani sănătoși!
Bătrânul Axentie vorbind cu fooul 

unui tenăr, a fost întrerupt cu sgomotose 
și unanime „să trăâsoă" și a trebuit să 
oiocnâscă paharul său cu mulțl veohl și 
noui amici și cunosouțl.

După aoâsta, înohinâ protopopul Cu- 
tenu, dela Săoădate, în sănătatea vicarului 
Moldovan, a lui Axentie și a protopopului 
Rusu. In urma acestuia, închina vicarul 
I. Moldovan în sănătatea protopopilor și 
delegaților clerului, cari sunt organele de 
viâță ale metropoliei.

A mai urmat un toast și ar fi mai 
urmat și altele, dâr Esoelența Sa s’a ridi
cat și cu asta masa s’a înoheiat.

S.

SCmiLE mLEL
— 7 (19) Noemvre.

Resboiu în timp de pace. Diarul ru- 
seso „Bucovina*, oe apare în Cernăuți, scrie 
sub titlul de mai sus următdrele: Regimen
tul de infanteria staționat în Przemisl (Ga- 
Jiția) s’a reîntors dela alegeri acasă într’o 
stare fârte deplorabilă. Din incidentul ale
gerilor de deputațl în Ungaria 18 soldați 
dela regimentul staționat în Przemisl au 
fost greu răniți. Alegătorii au pușoat ou 
revolvere și au arunoat ou pietri în soldați, 
așa oă aoei 18 soldați aoum se luptă ou 
mdrtea în spitalul militar din Przemisl. 
țiiarele rutene din Galiția mai sorin, oă 
abusurile alegerilor din Ungaria au fost 
fără păreohiă infame, și oă dâcă foile plă
tite de guvern n’au dat publicității aoeste 
abusurl, causa se pdte forte ușor înțelege, 
dâr se aștâptă, că după desohiderea dietei 
se vor face desvălirile oele mai sensațio- 
nale de cătră membrii adevărațl ai dietei
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Tolstoj în peticul. Foile polone, după 
cum se telegrefiază din Lemberg, aduo 
soirea din Petersburg, oă guvernul rus adună 
aouse contra scriitorului celui mai de frunte 
din Rusia, oontra contelui Leo Tolstoj. Gu
vernul rusesc acusă pe Tolstoj ou aceea, 
că el promovâză sectarismul și amenință ou 
distrugere religiunea de stat rusescă. Se 
presupune, oă guvernul rusesc va deporta 
pe Tolstoj în Siberia.

Princesă răpită. Din Genua sosesoe 
prin Paris o soire de sensațiă. Fiioa lui 
Don Carlos, pretendent la tronul spaniol, 
ou numele Elvira, a fost răpită în Vareggio, 
unde petreoea pentru reoreațiă, de oătră 
piotorul Forchi. Păreohia amoresată s’au în
treținut mai multe 4’10 în hotelul „Con
cordia11 din Genu», apoi prin Vintimill au 
trecut în Franoia. Princess a dus cu sine 
giuvaeticale în preț de 300,000 franci. Ce 
e mai curios în lucru, Jiorchi răpitorul, este 
om căsătorit și tată a mai mulțl copii.

—o—
Un mort înviat. Un lucru interesant 

s’a petreout în oomuna Gyorok din comi
tatul Aradului. Lucrul este interesant nu 
din oausa improbabilității, ci mai mult din 
causa relei oontrole a autorităților publice 
de pe atunci. Poporul simplu ougetător ia 
greșâla ca luoru miraculos. Meseriașului din 
Gyorok, Franoiso Beoker, i-a murit mama, 
Iosefina Beoker, aoum 22 de ani. Franoisc 
Becker a oresout mare, âr cu timpul el îșl 
și uitase de mamă-sa, oare de atâta timp 
odihnesoe sub glia reoe. Dâr să ve4l mi
nune, mama mârtă a lui Fr. Becker a în
viat și înoă în comuna românâsoă Cuvin. 
După 22 de ani, âtă că află pe femeia deja 
mortă și uitată. Femeia era bătrână și 
strâmbă de spate. Luorul, oare se pare de 
neore4ut, s’a adeverit, că respeotiva femeiă 
întru adevăr e acea Iosefina Beoker, oare 
înainte cu 22 de ani a fost îmormântată. 
Cum s’a putut întâmpla luorul acesta inte
resant, pănă acum încă nu se soie.

—o —
Episcop armân condamnat la morte. 

Din Coustantinopol se sorie, oă episcopul 
armân din suOurbiul Hasko a fost condam
nat la mOrte, acusat fiind, oă a luat parte 
activă la turDurănle armenesci din 5b Au
gust a. o.

—o—
Călindarnl Plugarului pe «*11101 1897 

este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românescl apărute pănă acum. 
Conține 11 (rfle de tipar. Numai partea li
terară și economică conține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar oompres garmond. 
In text se află și câte-va ilustrațiunl fru- 
mose. Un esemplar oostă numai 25 or. De 
venflare la Tipografia „A. Mureșianu“ 
în Brașov.

—o —
Rectificare. Comitetul parochial gr. 

or. din cetatea Brașovului, ne rogă să no
tăm, că din incidentul rnorții lui Mărin, 
fiul d-lui adv. I. Pușcăria, a contribuit la 
„fundațiunea iubiților răposați în folosul 
școlarilor români săraol“ L. V. L. 20 fl., 
sumă, ce din erdre s’a omis a-se arăta. Con- 
tribuirile din acest inoident fac dâr 55 fi., 
âr nu 35 fl.

—o —
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiuni sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A. Moll lifei autul curții din Viena. 
'Tuchlauben 9. In farmaciile din provincia să să 
cără preparatul lui Moli provădut cu marcă și 
^subscriere.

Cestiunea duelului în parlamentul
german.

Alaltăerl s’a încins o forte interesantă 
desbatere în parlamentul german asupra 
interpelației deputatului Muncitei în ces
tiunea duelului. Tribunele erau îndesuite de 
public, se vedeau mai ales mulțl ofioerl. 
Discursul, prin oare dep. Munekel și-a mo
tivat interpelația, a fost o prestațiune ora
torică de primul rang, plină de saroasm 
iși pe aloourea de un efeot estraordinar.

Preoum înainta de vreme se făoe deo

sebire între nobili și nenob'li, așa se dis
tinge acum între cei capabili și oei neca
pabili de satisfacție.

Cei dintâiu sunt crema, ei au dreptul 
de-a împușca alțl omeni sub anumite for
me convenționale; pentru acesta ei se pe- 
depeeso ou înohisore în fortărâță, dâr cu
rând după acâsta sunt grațiațl Cei neoa- 
pabill de satisfacțiă se pot, cei drept, 
împușca și ei reciproc, dâr atunci întră în 
temniță și nu se bucură de-o traotare pli
nă de atențiune, ca d-1 de Kotze. Un jude 
oare este ofioer în reservă și refusă un 
duel, primesoe, ca oficer, demisiunea. Ca 
ofioer, nu mai e bun, dâr oa jude e înoă 
destul de bun (mișcare) Fapta sublocote
nentului Briisewitz este groznică și în
fricoșată. Dâcă un ofioer, oare se orede 
vătămat, pâte îndată omori; dâoă el este 
acusator, judecător și făptuitor în una și 
aceeași personă, atunci societatea ome- 
nâscă e în gradul cel mai mare amenin
țată. Nu ounoso ceva mai laș, decât oând 
un om armat, ouloă la pământ pe unul 
nearmat, și aoâstă faptă infamă a comis’o 
Briisewitz, care înoă se lăuda, că a „oul- 
cat“ pe oontrar (Strigări de indignare în 
stânga și în oentru). E timpul suprem să 
se pună odată capăt acestor ticăloșii (Viue 
aplause).

Cancelarul Hohenlohe deolară, că ad
ministrația de răsboiu prusiană pregătesoe 
nouă presorierl ou scop de-a restringe cel 
puțin duelul, dâcă nu se pâte tocmai ou 
totul delătura.

Ministrul de resboiă Gossler dă des
lușiri asupra oașului Briisewitz, ou privire 
la care înoă nu s’a aprobat sentința tribu
nalului militar și actele procesului, la ordi
nul împăratului se află la ministerial de 
răsboiii. Disoursul lui Munekel, 4ise 
este numai o ațîțare. (Mare mișcare.) Un 
oorp ofioeresc, fără simț de onore militar 
merită a fi disolvat. De-aci atârnă aptitu
dinea de răsboiii a armatei; onârea tuni- 
oei regale și onârea stâgului, 4loe minis
trul, sunt oonoepte militare, de care nu ne 
putem despărți. Dreptul corpului ofioeresc 
de-a se apăra în oas estrem, nu i-se pdte 
lua (neliniște).

Regret atacurile asupra corpului ofi
oeresc și sperez într’o judecare obieotivă 
a împrejurărilor (Aplause în drâpta, șueră- 
turl în stânga).

După-ce mai vorbeso încă vre-o câți
va inși, desbaterea se amână pe a4I, Joi.

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

C«*iransebeș 12 Nov. 1896.
Apârarea «advocatului Dr. Isidor Pop

Onorat Tribunal!
înainte de tdte declar, că întru tote 

mă alătur la oele espuse de d-1 Bredioeanu, 
și de vreme ce d-sa oausa, de sub pertrac
tare atât în general oât și în special a carao- 
terisat’o și cualifioat’o în modul oel mai 
ooreot, — mă restring numai la faoerea 
unor scurte observări.

D-1 procuror oere, ca aousații să fiă 
pedepsiți pentru comiterea orimei cualifi- 
oată în §§. 163 și 168.

Acusa acesta însă nu se pdte susțină, 
nici pe basa fasiunilor oficianților și gen- 
darmilor, ou atât mai puțin pe basa fasiu
nilor martorilor neinteresațî.

Anume, în înțelesul §§.lor citați, la 
criteriul faptei incriminate se pretinde tu- 
multuarea cu soop de a întrebuința forță 
ori amenințare penculâsă în contra auto
rității. In cașul present în9ă despre acâsta 
nici vorbă nu pdte fi.

Anume, adunarea poporului în 26 Iu
nie a fost numai eventuală, fără scop prea
labil; și ou atât mai puțin oa un scop a- 
gressiv. Fiind adecă Vineri, oând se estra- 
dau pașaporte de vite, aoestă împregiurare 
a adunat o parte din omeni, de altă parte 
arestâd gendarmii sosiți în comună pe 
fruntașii poporului, înteresarea aparțină
torilor a adunat a doua grupă de omeni. 
— Dâoă mai luăm în oonsiderare, c’a venit 
în comună pretorul, și mai mulțl gendarml 
ou locotenentul lor, oă s'a făout e ușor de 
înțeles, că și ouriositatea încă a mai adu
nat o mulțime de omeni la oanoeiaria no
tarială. Vedem în tdte cjilele, oă dâcă vine 
în comună o oomisiune judecătorâscă pen
tru o oausăde drept privat, se aduna jumă
tate din sat; nu e mirare deci, dâcă atunol oând 
autoritatea administrativă însoțită de putere 

armată ține investigațiune și arestâză pe 
cei mai de frunte dmenl, se adună mul
țime mare. De Joc nu! Așa s’a adnnat tu
multul Vineri în 26 Iunie în oomuna Me- 
hadioa.

Ce privesoe ținuta tumultului, fasiu- 
nile martorilor, pe cari se basâză aousa, 
spun, oă mai întâiu a oerut eliberarea con
sătenilor arestați, oeea-oe întâmplându-se, 
a mulțămit’o ou strigăte de „să trăiască 
D-1 pretor“, și cu sărutări de mână. După 
aoâsta însă au pretins estradarea prima
rului, ca să-l omdre. — Și deoreoe popo
rul, la mai multe provocări n’a abstat 
dela pretensiunea lui și n’a voit a asoulta 
porunoa, oa să se depărteze dela oanoe
iaria notarială, — au fost siliți a desoăroa 
pusoile asupra lor.

D-1 proouror în partea aoesta a aou- 
sei sale s’a ținut strict de fasiunile gen- 
darmilor făoute în deoursul investigațiunei 
fără considerare oă espunerile lor la per
tractarea fiuală atât prin ei în câtva, cât 
și prin fasionările pretorului și celorlalți 
factori ai autorității publice s’a modifioat. 
Fasiunile martorilor din comunele veoine, 
deci de tot desinteresați, simplu le-a pri
vit de neesistente.

De aici urmâză, oă aousa lui se pre- 
sintă mai mult ca discurs de apărare și 
justificarea acelora, cari au întrebuințat 
glonțele față de popor, deoât aousă în con
tra acusaților.

După părerea mea însă, datorința 
nâstră adi nu e a căuta, că âre fost’a jus
tificată folosirea armelor din partea auto
rităților, oi a delibera asupra oestiunei, că 
cu numita ooasiune, acești omeni, cari 
ooupă a4l soaunul acusaților, ce au făout 
în 26 Iunie, și ou oe să pdte dovedi în 
contra lor, cuprinde în sine criteriu! cri
mei oualifioată în §. 163 al codului penal?

In privința acâsta însă d-1 procuror 
nu ne servesce ou datele de lipsă, și mai 
vârtos nu precișâză, că în ce faptă v®de 
el comiterea crimei din cestiune? Acesta 
nu o pot altcum esplica, decât că D-1 pro
curor nu e în ourat ou substratul aousei. 
Anume, și după fasiunile agravătore, tu
multul numai în oontra primarului comu
nal a voit s§ faoă o crimă, eă-’l omdre ?! 
Pnmarul oomunal însă cu aoâstă oeasiune 
n a lost autoritate în funcțiune, oăol nu el, 
oi pretorul și locotenentul dela gendar- 
menă a ținut investigațiune; mai departe 
a voi să omori pe cine-va, nu e identio ou 
al sili șă iacă să se întrelese ceva, oa ofi
ciant. 163 din codul pen. pretinde,
oa forța ori amenințarea să fiă îndreptată 
în contr» acelor factori ai autorității, cari 
sunt în dre-șl care-va funoțiune, și să aibă 
de soop a forța, a sîli autoritatea aoeea, 
de a face s’au întrelăsa ceva.

Dâcă luăm însă în considerare și fa- 
siunea martorilor din comunele înveoinate, 
cari nici consăteni, niol nâmurl nu sunt 
ou aousații, și oarl la totă întâmplarea nici 
o parte n’au avut, în oontra obiectivității 
cărora deol nici cel mai mic motiv nu 
asistă, de sine să dărîme totă aousa, oa și 
un edificiu fără fundament, — fiind-oă basa 
ei, fasiunea gendarmilor și a ofioianților, 
s’a nimicit ou desăvârșire, s’a constatat, 
de fructul neadevărului și al năsoirei.

Anume, prin fasiunea aoestor martori 
e constatat, oă poporul adunat, după-ce a 
mulțămit în mod hiperleal eliberarea celor 
deținuți, âr nu estradarea primarului ou soop 
de a-1 omorî, ci delăturarea lui din ofioiu 
și ținerea alegerei de primar a oerut dela 
pretor, — fiind-că în cestiunea ooșeriului 
l’a prins ou minoiuna pe primariu, oeea-oe 
e constatat și în aotele acestui proces cri
minal.

Cum-oă în privința aoâsta mărturisi
rile agravatore ale gendarmilor, adevărate 
nu pot fi, și mai eolatant o dovedesoe fa
siunea primarului, care însu-șl spune, oă 
înoă și după amia4l a eșit din cancelaria 
notarială între popor să-’l liniștâsoă, — prin 
urmare, decă poporul ar fi avut intențiunea 
de a-1 omorî, n’a avut lipsă de esistența 
gendarmilor și a avut ocasiuue destul de-a 
pune mâna pe el, fără să câră estradarea 
lui dela pretor. Tot prin fasiunea prima
rului s’a dovedit de neadevărată și aoea 
aserțiune a gendarmilor, că primarul înfri
coșat de amenințările poporului, se pre
umbla plângând pe coridor. Anume, pri
marul spune, oă el numai când a vă4ut 
dmenl oă40nd în urma împușcăturilor, a 
plâns, întristat, că din luoru de nimica așa 
mare neferioire s’a iscat.

(Va urma.)

ULTIME SOIRI.
BucurescT, 18 Noemvre. „Epoca“ 

află, că eri la 5 6re s’a ținut o con
sfătuire a deputățiilor și senatorilor 
la ministerul de interne. întrunirea 
inse n’a dat nici un resultat. După 

un schimb de vederi, d-1 Sturdza a 
4is, că cestiunea Metropolitului e 
închisă, definitiv închisă. Der pre
ședintele consiliului a cps, că nu a 
convocat partidul pentru cestiuni de 
politică internă. Acți cestiunile de 
politică esternă primează pe cele
lalte. Evenimentele din Armenia țin 
mereu deschisă cestiunea Orientului 
și putem ori-când se ne așteptăm la 
complicațiuni din afară. Față cu 
aceste împrejurări d-1 Sturdza cere 
membrilor majorității să-i dea spri
jinul de care are nevoe.

BucurescT, 18 Noemvre. Sâmbătă 
sbra, 9 Noemvre v., se va da în sala 
Bragadiru o serată musicală cu de- 
clamațiunl și musică vocală, în be
neficiul Ligei culturale. Serata pro
mite să fiă splendidă.

DIVERSE.
Un episod din viața marelui duce 

Christian. Oa ooasiunea manevrelor din 
Germania marelui duoe de Sohlesvig-Hols- 
ten Christian, i-s’a întâmplat nn episod in- 
teresant, Marele duce servesoe la un regi
ment de dragonl ca sublocotenent. Tînărul 
odată fu oomandat la anteposturl, unde 
era oomandant un căpitan. Căpitanul, care 
nu ounosou pe duce, din distragere a înce
put la vorbă cu tînărul sublocotenent, care 
purta pe piept oruo9a ordinului Iohaniților. 
— D-le sublocotenent, ce ordin porțl? — 
E oruoea ordinului Iohaniților, d le căpi
tan. — Și de unde o ai? — Din Anglia 
am oăpătat’o, d-le căpitan ! — Cum ai ajuns la 
ea, d-le sublocotenent? — Bunica mi-a 
dat’o, d-le căpitan. — Bunica d-tale ? Și 
cine pâte fl bunica d-tale ? — Regina An
gliei, d-le căpitan, — răspunse sourt sub
locotenentul.

Literatură.
In editura librăriei C. Sfetea din Bu- 

curescl a apărut Aoneis, partea I din ope
rele complete ale lui P. Vergilius Maro, 
tradusă în formele originale de George 
Coșbuc. Prețul 5 lei. Volum elegant, tipar 
ourat și legibil. In prefața volumului d-l 
Coșbuc spune, că de câțl-va ani se ooupă 
cu traduoerea operelor lui Vergil, Homer, 
Plaut, Terentius și Aristofane. Cu volumul 
aoesta începe seria traducerilor.

*
In editura librăriei Socec & Comp, din 

BucurescI (Calea Victoriei 21) a apărut: 
Povățuitorul studiului limbii române în 
olasele primare de 1. Manliu, profesor de 
limba și literatura română la institutul pe
dagogic de institutore din Buouresol. Carte 
autorisată prin deoisiune ministerială pen
tru usul învățătorilor și învățătârelor, al 
institutorilor și institutârelor, precum și 
pentru elevii și elevele șcâlelor normale de 
învățători și învățătâre, de institutori și 
institutore. Aoest op e forte voluminos, cu- 
prin4©nd 710 pagine de tipar oompres și 
pe lângă aceea o interesantă prefață de 
26 pagine. Eruditul autor a împărțit aoâstă 
voluminâsă lucrare în două părți: una țeo- 
retioă, oere este un fel de enoiolopediă a 
învățământului limbii, fiind tratate în ea 
tâte ramurile de învățământ ale limbei. Iu 
partea a doua se află un curs oomplet de 
lecțiunl praotioe. Un esemplar costă 6 lei,

•
Din partea Institutului de Editură Da

lian și Ignat Samitca din Craiova primim 
volumul: Cum iubim, operă postumă ine
dită de Traian Demetrescu, una din oele mai 
bune sorierl ale regretatului poet. In 
iubim* să găsesc o mulțime de fapte din 
viâța reală și cari înteresâză în gradul cel 
mai mare pe cetitori. E de prisos a mai 
recomanda acest volum, căol talentul re
gretatului poet este în de ajuns de cunos- 
out, și suntem siguri, oă fiă-oare se va 
grăbi de a-șl oumpăra acest volum. Prețul 
unui exemplar 2 lei 50 bani. Se găsesoe 
de vândare la tâte librăriile din România.

Proprietar: Dr>. Aurel IWurețianu.
Redactor responsabil: Miaior.
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Darsul Sa bursa din țfiena.
Din 18 Noemvre 1896.

Bonta ung. de aur 4% .... 122.15
Renta de oorbne ung. 4°/0 . . . 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 122.—
In> pr. oăil. fer. ung. în argint 100.90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% • • ■ 97,50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.15 
[mprum. ung. ou premii .... 152.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 136.50 
Renta de hârtie austr.................. 101 35
Renta de argint austr...................101.25
Renta de aur austr........................122.70
Leșuri din 1860 ......................... 144.25
Ac ții de ale Băneei austro-ungară. 935.— 
Aoții de-ale Băneei ung. de oredit. 401.50 
Aeții de-ale Băneei austr. de credit. 364.10 
Nftpoleoudori............................. 9 54
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................119.95
Paris vista.................................. 47.50
Rente de oorâne austr. 4%. . . 101.05
Note italiene.................................. 44 80

O Mrs an!) păeteâ EJrașow.
Din 19 Noemvre 1896.

Bauonote rom. Oamp. 9.48 Vend. 9.50
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.46
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend, 9.53
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 126.- Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. 58 80
Lire turoesol Cump. Vend. —.—
Boris, fono. Albina 5“/0 100.75 Vend. 101.75

Nr. 86445—1896.

0 © a e d
Pentru împărtășirea acelor cari

studieză cu stipendul anual de 400 fl., 
din fundațiunea Josef Wehlma- 
cher se ©scrie prin acesta concurs.

Reflectanții au ca se documen
teze :

1. Că denșii sunt din Transil
vania. și anume din părțile „m o n a r- 
chiei austro-ungare", cari îna
inte de uniunea cu regatul Ungariei, 
politice au format „marele prin
cipat Transilvania".

2. Că sunt săraci, i. e., că atât 
ei cât și părinții lor nu posed avere.

3. Că ’și percurg studiile cu di- 
ligință și cu sporiu bun. Stipendiul 
se solvesce la cassa orășenescă în 
luna lui Februarie și Septemvre al 
fiă-cărui an în rate semi-anuale, de- 
cursive de câte 200 fl., și anume 
pană la solvirea legală a studiilor.

Reflectanții au de a-și ascerne 
petițiunile provecțute cu timbru de 
50 cr., pănă în 2 Decemvre a. c., 
la bra 1 la prânz acestui magistrat.

Brașov, 14 Nov. 1896. 
1110,1—3 Magistratul orășenesc.

Nr. 17133-1896.

0 © a © % ? si
In urma împuternicirei D-lui 

subcomite Dr. Friederic Jekel din 14 
Noemvre a. C. Nr. 18441/96 se eserie 
prin acestă concurs pentru postul de 
asesor la sedrea orlanală oră
șenescă devenit vacant, respective 
pentru ocuparea vr’unui post orășe
nesc de notar, tutor comunal, comi
sar de poliție, concipist și a altor 
posturi devenind vacante prin ocu
parea postului de asesor al sedrei 
orfanale orășenesc!.

Lefa asesorului este anualminte 
1300 fl., bani de locuință de 200 fl., 
și quiquenaliile statutorice.

Asupra calificețiunei pentru unul 
din aceste posturi dispune §. 180 al 
art. de lege XX din 1877 respective 
§. 74 al art. de lege XXII din 1886, 
pe când durata postului o normbză 
§§. 69 și 84 al art. de lege XXII 
din 1886 și §. 38 al statutului de 
organisațiune, conform cărora postul 
asesorului sedrei orianale respective 
acela al tuturorului comunal dureză 
pănă la proxima restaurațiune, pe 
când celelalte posturi: pe vieță.

Veniturile posturilor eventual- 
minte devenite vacante se reguleză 
prin statutul salarial statorit în sta
tutul de orgauisațiune.

Reflectanții asupra postului ase
sorului sedrei orfanale orășenescl res
pective asupra posturilor deveninde 
vacante au de ași ascerne petițiunile 
instruite și provecjute cu timbrul 
prescris cel mult pănă în 30 Noem
vre a. c. la prânz la 12 bre acestui 
magistrat.

Brașov, 16 Noemvre 1896. 
no9,i-2 Magistratul orășenesc.

COZ
Ekport-Bene

din prima fabrică de bere pe acțsi din Pilsen, 
se află âsn fiă-care di fwosjpeia 
dela cep, în odaia de dejun a iui

24 VITtZ 24.

De recomandat la Cluburi de popice

On. 
tbtă 
tbte

„Popicărie de eraă“
„La Ursu negru44.

Subscrisul cu tbtă onbrea învită 
public asigurând, că își va da 
silința a mulțumi pe ospeți în 
privințele.

Cu deosebită stimă:
Mihael Schuller,

restaurateur.

Anuncîuri
(mserțiuEÎ și reclame)

Ssantui a se adresa subscrisei 
adminîstratiunV. Sn casui pu- 
bficârii unui anunciu mai mwfl 
de osSafiă se face scădemerat, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-oro.

1113,1-2. Administr. „Gazeta Trans. “

Nr. 16575-1896.PȚJBLICAȚHJNE.
Din fundațiunea Friede

ric de Closius se pot da pe 
lăngă asigurare pupilara și 
cu 5$ carnete împrumuturi 
mai mari.

Reflectanții au de a se 
adresa la subscrisul magistrat.

Brașov, 14 Noemvre 1896. 
1111,1-3. Magistratul orășenesc.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 

â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Sz. 1790-1896.

Amîdsi hhdetmeay.
Az abrudbânyai kir. jârâsbirbsâg, mint telekkonyvi hatosâg resze- 

rbl kbzhirre tetetik, hogy Nagy Imre nagyszebeni lakos vegrehajtato- 
nak Kepes Antal volt zalatnai lakos vegrehajtâst szenvedb elleni 276 
frt. 25 kr. toke s ennek 1873 Junius hb 25-tol jâro 6% kamatai. 114 
frt 55 kr. es jârulekai behajtâsa vegett az abrudbânyai kir. jârâsbirosâg 
teriiletbhez tartozb Korna (Abrudbânya) kozseg 427 szâmu telekjkvben 
foglalt A f 4 rendszâm 1337 hrsz. alatti ingatlan es tartozekai ko- 
râbbi vevo Kepes Lujza koltsegei kârâra az abrudbânyai kir. Jârâsbi- 
rosâg mint telekkonyvi hivatalban megtartandb nyilvânos ârveresen 
1896 evi November hb 28 napjân d. e. 10 orakbr 420 frt. kikiâlttâsi 
âr 10% ânak bânat penz gyanânt birbi kikuldott kezehez leendn el<5- 
leges letbtete mellett a kikiâltâsi arokalbl îs elfognak adatni.

Abrudbânyai kir. telekonyvi hatbsâg 1896 evi Julius hb 30-ân.

Szavathy Găbor, 
kir. j. bird.

frafunle-Seidlitz aie im loll
Veritabile nuniBi, <Iecă Uăcare eutiă este provedută cu marca de 

apărare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încâce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falșificațiile se vor urmări pe cale judecătorăscă.

1 
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X 
X 
X 
X 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
x 
X

Comande din provinciă se efectueză Silnic prin rambursă poștală.
La deposite se se c&ră anumit preparatele proveefute cu iscălitura și marca O'

-„7 de apărare a lui A. MOLL. M
Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și X 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 0-52. w-

‘l.’.z?

w
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X
X
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X 
M
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Franzbranntwein și sas^e a lui MolL
V6ritabîÎ!l ÎWIflclî fieoare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca uu remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

de a Im Molâ.
(Pe basa de natron Acid-salicjlicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză e căstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provăițute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea, prijaeipală prin
Farmacistul A. IVIOiLL,

g. și r. furnisor al curții imueriale Vieua, Tuciilauljeii 9

ABONAMENTE„GAZETA TRANSILVANIEI*
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni. 
șese luni, 
unii an .

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fl. — 
fi. —
fl. —

X
X
X

9

io
20
40

fr.
fr.
fr.

X
X
X

Dumiaseâ,

2 
I

fl. -

fl. -

50 cr.

h numerele ©« âak di 

Pentru Austro-Ungaria: 
an . .
șese luni
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
. 8 fraud. 
. 4 franci.
. 2 franci.

an . .
șese luni 
trei luni

g X
X
X
X
X
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede prin 
mandate poștale.

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

Administrațiunea „gazetei Transilvaniei44. 
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMX  ̂X'9

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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