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Brașov, piața om Kr. 80.
Scrisori nufrancat® un 

pzimeKo. — aSaxmaGriyta au as 
latrimet.

INKERATE so primeflola Adml- 
nlutrațianeîn Brașov și la we- 
matârols Birouri de anunolurl: 

în Viena: Jf. Dufas, Stinrich 
Schalek, Rudolf Kosse, A. Oppelflts 
Nachfolgerj Anton Oppsîwc-, J. 
Bannsbcr, în Budsposta : A, V. 
Qoldbf.rgcrg, Eckstein B&rnat{ în 
Bucurosci: Agones Havas, Sue- 
Gursalo do Keumanie; în H&m- 
bnrj,j Karolyi & Ltsbmann,

Prețul Inaerțlunllor: o «eriâ 
garmond pe 0 coidnă B or. _șx 
30or. timbru, pentru o publi
ci are. Publicări mai des o după 
tarifă și învoială.

BooJame pe pagina a 3-a o 
sorin 10 or. aeu 80 bani.

„gazeta1' iese în fla-care di, 
Abonamente pentru Anstro-Uwana: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 iL 
N-rii de Dumlneoâ 2 fl. pe an.

’) VedI G. Barițiu, „Părți alese" Vol. II. 
pag. 131—133.

2) Și pe care autorul „Cărții negre1', scrisă 
în 1849, l’a prev&4ut ca un mal‘® profet. Ce mai 
istorici I

Pestrn Bomânia si străiiăiaic:
Pe un an 40 franci, pe ș6oo 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frunol.

8e prenumără la tâte ofieiele 
poștale din întru și din aiară 

și la dd. ooieotori.
Abonamentul jam Brasov 

administratiunoa, piața i-nare. 
Târgul Inului Nr. 30 '.j etagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pc arise 
lu.nl 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou duaui in aaaâ: Pa nn an 
!2 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar o ar. v, a. 
sân 15 bani. Atât abonamen
tele cAt și inșerțiuniie sunt 

a ae plăti înainte.

Brașov, Joi 12 (M) Dccemvre 1896.

Desbaterea adresei încheiată.
Au pierdut mult din interesul 

lor desbaterile dietei unguresc!. Ca
mera de astăcp! ce se compune trei 
din (patru părți tot numai din ma- 
melucii lui Banffy, aleși pe sprîncrină, 
nici că se mai pote asemena cu ca
mera din periodul trecut, când opo- 
sițiuaea era aprope așa de tare, ca 
partida guvernului, încât votările 
se faceau cu câte-o majoritate de 
10—15 voturi.

Incai ministrul-președinte Banffy 
i-a pus camerei de astăd! pecetea 
pe frunte, mărturisind, că corupțiu- 
nea a jucat rolul ei însemnat la 
alegeri și vorbind de-o „constituțio
nală cheltuire de bani“, ce Aa fă
cut la alegerile dietale, ca de ceva 
de sine înțeles, ce s’a mai întâm
plat și de altă-dată.

S’au aflat oposiționall, cari i-au 
frecat puțin hrân sub nas baronu
lui Banffy din causa acestei cinice 
constatări. Der ce-i pasă lui, când 
are o armă așa de puternică în 
dietă și față cu asemeni imputări 
este scutit de-o panțeră de fier?

Abia alaltaerl s’a terminat des
baterea asupra proiectului de răs
puns la discursul tronului. Se’nțelege, 
că proiectul partidei guvernului a 
fost primit cu mare majoritate. In
teresant este, că acum, la încheiarea 
desbaterei, contele Apponyi a făcut 
rirășl puțină passivitate parlamen
tară, renunțând la vorbirea finală, 
ce-i competea ca propunător al unei 
adrese speciale. Declarația lui a lo
vit, se’nțelege, în guvern, culminând 
în afirmarea, că nu se crede politi- 
cesce dator de-a vorbi, ba din con
tră, datoria îi impune, ca după ce a 
protestat în proiectul seu de adresă 
și în discursul, cu care l’a presen- 
tat, în contra alegerilor trecute, se 
observe acum a tăcere.sCu alte cuvinte, 
nu merită a mai sta de vorbă cu 
partida guvernului.

Acesta este atitudinea partidei 
așa numite naționale. Cât pentru 
partida Kossuthistă, ea a dovedit și 
în decursul desbaterai adresei, că pe 
sub mână este înțelesă cu partida 
dela putere și că de aceea nici nu 
vre se ia o posițiă energică față cu 
câta mamelucilor. Numai la încheiare 
a vorbit Helfy cevașl mai înfocat 
în contra guvernului încolo discur
surile marilor Kossuthiști au fost 
cam spălăcite.

Mica partidă a lui Ugron a ma 
nifestat o atitudine forte superăeidsă 
pentru kossuthiști. Caracteristic e, 
că Ugron, conducătorul acelei frac
țiuni, care nu e deputat, niql- nu 
umblă se fiă ales, cu tăte că ’i s’ar 
da ocasiune ba, din contră, vre se 
rămână între cei isgonițl prin forță 
și corupțiune din șirurile „represen- 
tanților11, pentru ca se potă prepara 
cu atât mai mult efect marea ac
țiune, ce-o plănuesce înafară de par
lament, — acțiune, ce tinde în 
prima liniă la răsturnarea partidei 
lui Kossuth.

Pdte încă și mai aspru, decât 
partida guvernului, a fost atacată 
„partida poporală" atât de pe băn
cile mamelucilor, cât și de pe acele 
ale oposiției kossuthiste. Motivul îl 
cunoscem El se dă pe față mai ales 
prin cooperarea guvernamentalilor 
cu kossuthiștii, soții lor de luptă din 
vremurile desbaterei reformelor bi
sericesc!.

Etă cum înfățișeze organul „par
tidei poporale" situaținnea la în
cheiarea desbaterei asupra adresei:

„Vorbirile și proiectele de adresă 
ale partidelor oposiționale au fost 
tot atâtea protestări în contra abu- 
surilor electorale ale guvernului- 
Banffy și în contra modului cum 
este constituit parlamentul. Pe cât 
timp va peri dreptatea, în istoria ungu- 
reșcă acest guvern va fi privit întotdeuna 
cu un usurpător al dreptului fi parlamen
tul său ca ilegal. Pe cetățeni pot 

să-i constrîngă la supunere, der nu 
și la stimă și încredere, derirece in
famia pote pricinui temere, der nu 
pdte câștiga va$ă“. („Alkotmâny" 
dela 22 Dec.)

Așa se aprețiâză contrarii noș
tri ei pe ei, și e bine, că se mai 
găsesc între ei de aceia, car! se 
spună adevărul fiă și numai pe jumă
tate.

UBONWA POLITICA.
— 11 (23) Decemvre.

Din Cernăuți se telegrafieză, oă în 
Bucovina s’a constituit un nou partid po
litic, al oărui program tinde la valorarea 
principielor socialismului creștin. La adu
narea de constituire se spune, oă a luat 
parte un numer forte mare de cetățeni bu
covineni, așa că niol nu putură înoăpâ toți 
în sală. Ca președinte al noului partid a 
fost ales Tigran de Pruncul. Din mijlocul 
adunărei s’a adresat o petițiă oătră minis
terial de agricultură, cerând, ca pământu
rile fondului religioner gr. or. al Bucovi
nei să se esarendeze în primul loc econo
milor din respeotivele comune. A fost ru
gat și prințul Lichtenstein să ia parte la 
ședințele comitetului noului partid. 8e dice 
în telegrama, ce aduce aoestă soire, că po
porul de rend din Bucovina întimpină cu 
buouriă extra-ordmară constituirea noului 
partid și oă la proximele alegeri el are să 
se înroleze în masse sub stindardul socia
lismului creștin.

*

In cerourile politice maghiare a pro
dus mare resens declarați»nea ministrului 
FejCrvâry în privința participării honve- 
(Jimii la esposițiunea viitore din Paris. 
Interpelat în privința acesta în ancheta 
esmisă pentru de a stabili participarea Un
gariei la esposiția viitore din Paris, a răs
puns ministrul de honvecjl, că honvaqimea 
numai în acel cas pote lua parte la espo- 
sițiune, dâcă va fi invitată la luorările pre- 
gătitdre și armata comună, timd-că honve- 
cțimea este o parte întregitdre a armatei co
mune. Concepția acesta, care stă în contra
dicția cu textul legii despre armata honvedă 

din 1890 a produs mare agitația în cercu
rile oposiționale și deputatul Konyăthy 
Bâla a și presentat în parlament o inter- 
peiațiune in afacerea deolarațiunei lui Fe- 
jervâry.

*

In cestiunea diecesei vacante din tîes- 
kiib, oare agită de 7 luni loouitorii sârbi, 
greci și români a fost interpelat în 16 1. 
c. în Soupcina din Belgrad ministrul-preei- 
dent NovacovicI, oare a răspuns momen
tan. In răspunsul său face ministrul istori
cul oestiunei, arătând că păuă la anul 1890 
s’a serbat liturgia în biserica din tjeskub 
în limba slavonă veche, la anul 1890 a 
fost ocupată apoi de-odată și în chip clan- 
destiv de Greci. Contra aoestei volnioii au 
protestat Serbii la patriarchal, de unde s’a 
esmis Metropolitul greo Ambrosius pentru 
studiarea și arangiarea cestiunei. Acesta a 
decis în favorul Greoilor. Contra acestui 
decis au reourat Serbii din nou la patriar
chal și la Portă, n’au primit niol un răs
puns, âr murind in decursul anului aces
tuia într’un mod suspect metropolitul Me- 
thodiu, a ocupat metropolitul Ambrosiu și 
metropolia Ueskiibului, ceea oe a agitat și 
mai mult locuitorii Sârbi. Sinodul ecume
nic din Coustantinopole în loc să dee as
cultare plângerii Sârbilor, a ales în mod 
demonstrativ pe Ambrosiu de metropolit 
al Ueskiibului. Sârbii au demonstrat contra 
alegerii acesteia și au soos ou forța pe 
Greoi din biserioă. Organele administrative 
au închis biserica și au provăcjut porțile 
cu sigile. Sârbii au rupt sigilele și eu ce
lebrat liturgia în limba veche slovană. Or
ganele administrative au restituit sigilele 
și au așe4at păzitori în jurul bisericei. De 
atunci nu s’a mai celebrat niol o liturgiă 
în acea biserică. Serbii au înaintat o peti- 
țiune la Sultanul, oare a fost sprijinită și 
de ambasadorul rusesc și oonsulul sârbesc. 
Informându-se Sultanul despre starea lu
crurilor, a cerut dela patriarohat îndepăr
tarea lui Ambrosiu, fiind-oă nu-i pdte acorda 
beratul de învestire. Soupcina a luat una
nim ia cunosoință râspunsul ministrului și 
i-a votat mulțumită.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

„Cartea negră“.
Unde dai și unde crtyă. 

I’rov. român.

Respuns la „Cartea năgră“ (A „fekete kimyvu') 
scrisă de br. ktefan Kemeny junior în 1849, 
și publicată de Hentaler Jossef în numerii 
121 — 131 din Mai 1895 ai lui „Magyarorszdg*  

din Budapesta.
De Axentie Severn.

26) (Urmare).

Tot atâta credăment merită și al 
doilea „jelenet" privitor la stîrpirea inteli
genței maghiare, punând autorul „Cărții 
negre" în gura părintelui Simeon (nu Sa
muel) Balinth cuvintele de „gunoiîl", „om 
nehotărît" etc. la adresa lui Iancu, prin 
ceea ce îșl arată numai răutatea sa. Iancu 
nu ni-a fost nouă superior, ca să-i potă 
imputa Balinth puterea seu suprema co
mandă; noi am fost coordinațl unii cu alții, 
în tocmai cum sunt și prefecții seu fișpanii 
de astădl, am lucrat cu adevărat în bună 
înțelegere, der nu am fost supuși ordinelor 

Iancului, precum se vede și din raportele 
nostre. De-am fi fost noi subordinați la co
manda lui Iancu, i-am fi făcut lui, ca su
prem comandant, raportul despre faptele 
și mișcările nostre, însă fiind-că nu a fost 
așa, am făcut fiă-care separat de-a dreptul 
cătră Monarch, acum, decă nu stă superio
ritate, nu pote sta nici afirmațiunea: „pă
cat de tine, că ți-au dat atâta putere 1).

Nu pdte fi adevărat nici afirmațiunea, 
că „la Blașiu ar fi jurat Românii, ca nici 
pe copiii din pântecele mamei să nu-i 
cruțe" — afirmațiune, ce se pune în gura 
lui Balinth 2). Și decă s’ar fi dis acele vorbe 
între pahară, după o bucuriă așa de mare 
cum au trebuit să aibă popii și conducă
torii Românilor după ce nimiciră a doua- 
oră oștea lui Hatvani. nu ar fi vre-o mare 
minune, mai cu semă nu ar ave a se spă- 
ria și îngrozi cei ce sciu, câte au suferit 
părintele Simeon Balinth dela compatrioții

’) „Oroke kâr, hogy neked ezt a szep ezimet, 
rangot es hatalmat adtâk, es kfiztiink teged els6ve 
tettdk“.

2) „Hat elfelejted, hogy Balâzsfalvân arra 
eskedtiink, hogy meg az anya mehekben sem sza- 
bad kimelni a magyart1'. 

săi în Abrud și în adâncul temniței din 
Aiud, din care îl scăpai eu 1).

Cum-că Popa Tamas, recte Tamâsi dela 
Ștrajia, al cărui fiiu a luat în căsătoriă pe 
văduva Pokloșoie din Alba-Iulia, cu care 
a sporit nemul unguresc, să se fi uitat cu 
sufletul odihnit, pănă ce Onu Pavel și 
Costyâ Toddr au tăiat piciorele, au mal
tratat și omorît pe diregătorul ’lui Rhedei, 
nu se pdte crede, pentru-că acest preot 
poseda o cultură înaltă și se bucura de-o 
stare materială frumosă, crescându-șl doi 
fii, din cari unul a ajuns funcționar înalt 
la Guverniu țării, er al doilea e acum 
preot-protopop onorar la Grind, în comi
tatul Turda-Arieș.

Ce se mai dicem și reflectăm și des
pre Memorandul, seu cum scrie cineva în 
„Cartea cea negră": „lvivatalos lcovetelesu 
(pretensiune oficiosă), care s’ar fi compus 
în 30 Decemvre 1850 2) în Alba-Iulia, al 
cărui original e scrisorea propriă a cano

nicului rom.-cat. Raduly și corecturele de 
mâna lui Macedonfî, — nu sciu. Am cu
noscut pe canonicul Raduly, de origine 
Săcui din Transilvania, om forte popular, 
făcea multe cumpărături de vechituri dela 
Țiganii, cari se ocupă cu acestă meseriă 
în Alba-Iulia pănă în diua de adi; vorbea 
cu accent rău limba română, nu trecea de 
vre-o capacitate, ci numai de mare econom. 
Nu sciu, nu pricep, cum acest om, acest 
canonic papistaș ar fi putut, și ce interes 
ar fi avut să compună un Memorand în 
favorul Românilor, pe care să-l coregă 
Macedonfi și să-1 ducă Iancu la Viena.

Der mari, multe și minunate sunt lu
crurile tale, Domne! Intre acestea pote fi 
și esista și așa ceva. Acestea însă sunt făcute 
tote — ca și „Cartea cea negră", — du 
pentru a face lumină și a informa, pentru 
a îndrepta posteritatea, ci pentru a înegri 
și trage prin tote gunoele pe conducătorii 
poporului român cu tot nemul lor.

Nu pe astă cale vom conveni și ne 
vom înțelege vre-odată, D-lor? Voi separe 
că nu scițl, că cu o lingură de miere 
prindl mai multe musce, decât cu o bute 
de oțet, ceea ce scie totă baba românescă.
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Pregătiri de mobilisare?
Soiri grave au înoeput să se venti

leze prin cjiare, oarl deși nu sunt înoă oon- 
firmate, ele caraoterisâză însă marile Îngri
jiri, de oarl sunt ouprinse puterile euro
pene în fața stărilor aotuale din Orient.

Una dintre aoeste soiri, datată din 
Seghedin, este adresată foilor din Buda
pesta, cari îi și dau o importanță destul 
de mare. Soirea este acesta:

„In oestiunea eventualelor încuroă- 
turl, oe pot să se ivescă la primăvară în 
Balcani, s’au ținut la Curtea din Viena 
importante consilii militare, cari au durat 
trei (jile și s’au terminat Sâmbăta treoută. 
Consiliile au fost presidate de Majestatea Sa 
Francisc losif. Au luat parte la ele, afară 
de șeful statului major, mai mulțl coman
danți de corpuri, oa Rheinlăuder, Wald- 
8tătten eto. Resultatul oonsultațiunilor a 
fost, că s’au stabilit măsurile militare, oe 
are să le ia Austro-Ungaria la isbucnirea 
unor eventuale turburărl în Orient* 3 4 * *.

3) VedI atestatul căpitanului Gratze în „Părți 
alese11 Vol. II. pag. 791, de G. Barițiu.

4) Petru desarmarea Aiudului, Vințului Tur
dei etc. trimisese și Nicolae Solomon vre-o 50C0
de lăncerl, cari se uniră la Teiuș cu ai Iancului
și ai căpitanului Gratze.

*) Dobai la Roșia, Gyârfâs și Baranyai la 
Săncel, Beteg din Sânger Dobi și Bânyai la Bu- 
cerda.

Altă soire sensațională ni-o aduoe o 
telegramă din Odesa, oare spune, că oor- 
purile rusesol de armată din Crimea și 
Oauoas în timpul din urmă au început să 
facă vădite pregătiri de mobilisare. Mai 
ales pe căile, oe duo spre granița Turciei, 
se observă o mișoare mare. Guvernorul 
suprem din Cauoaș a dat tocmai acum o 
ordinațiune, prin care se opresoe comuni
cația generală pe aoeste oăi, așa că oo- 
municațiunea pentru publicul cel mare este 
permis a se face numai pe drumurile la
terale.

Se di°e> eă cerourile militare ale 
Rusiei, acâstă mișoare este adusă în corn- 
binațiune ou eventualitatea unei invasiunl 
a Rusiei în Armenia turcâscă, ba ofioerii de 
rang superior ai armatei declară pe față, 
oă o asemenea invasiune n’are să întâm
pine mari greutăți niel la Erzerum, niol 
la Erzirdsam.

In fine mai avem de înregistrat aoi 
și o altă soire, oe-o primesoe „Berlin. Tag- 
blatt* 4 dela oorespondentul său din Peters
burg. Soirea acâsta spune, oă ambasado
rul franoes dela Petersburg, conte Monte
bello, ar fi obținut pentru Rusia consensul 
Franoiei, după oare Rusia pe lângă anu
mite garanții s& pâtă invada Consiantinopo- 
lul. Soirea acesta însă e dată sub reBervă.

SOIRILE piLEI.
— 11 (23) Decemvre.

Alentat în contra unui flsolgăbireu. 
Foi'e unguresol aduo soirea, că în oontra 
fisolgăbirăului Issekutz din Teregova s’a 
săvîrșit dilele aoestea un atentat. Pe când 
fisolgăbirăul cina la masă împreună ou fa
milia sa, oineva dela stradă împușca prin 
ferâstră asupra lui. Glonțul nu-1 nimeri, 
așa oă fisolgăbirăul putu imediat să âsă la 
stradă pentru a urmări pe atentator. Acesta 
însă dispăru în întunereoul nopții, așa că 

nu i-s’a putut da de urmă. Se orede, cum 
spun foile unguresol, oă atentatul a pro
venit din dor de răsbunare și oă ar sta în 
legătură cu turburările dela Mehadica. Va 
să dioă suspițiunea e arunoată din partea 
Ungurilor asupra unui Român, bag sâmă 
pentru-oă fisolgăbirăul Issekutz ar fi fost 
unul dintre factorii, oarl au pricinuit văr
sarea de sânge dela Mehadica.

— o —
Prelegere publică. Dumineca viitdre 

va prelege în sala oea mare a gimnasiului 
D-na Maria Baiulescu despre „Femeia în 
societatea de astăffi*.  Prelegerea se începe 
la orele 4 d. a. Prețul de întrare e 20 or., 
pentru studențl 10 cr. Venitul ourat e des
tinat jumătate pentru Reuniunea femeilor 
române din loo și jumătate pentru fondul 
„Goresi“ pentru edarea de oărțl școlare.

—o —
Relaxarea dărei pentru cei păgnbițî 

de grindină. Soim, oă în lunile Iunie și 
Iulie ale aoestui an grindina a făout mari 
pagube în forte multe părți ale țărei. Un
gurii din fruntea oomitatului Somogy au 
înaintat în causa aoesta o petițiă la mi
nisterial de finanoe, oa „pe basa pagubelor 
constatate14, să li-se ierte loouitorilor din 
aoel comitat 200,000 fl. din darea de pe 
anul curent. Se’nțelege, fiind vorba de un 
comitat ungureso, cererea a și fost luată 
în considerațiune. Pentru ce ore Ungurii 
din fruntea comitatelor române, cari încă 
au fost în mare parte devastate de grin
dină, nu se îngrijesc și ei în asemenea mod 
de ușurarea sorții loouitorilor de sub stă
pânirea lor ? ...

— o —
Un curios mod de salutare. Dumi- 

neoa treoută. scriitorul și redaotorul ungur 
Szâpfaludi Orlossy Ferenoz din Sigetul 
Marmației eși și el la preumblare ca tâtă 
lumea. Când se preumbla însă mai „dom- 
nesoe44, etă că-1 întâmpină advocatul Jun- 
ger Lâzâr. De bine că s’au văcjut, Junger 
mi-1 înhață pe Szâpfaludi și-l tâoă cu o 
bâtă în cap, apoi o luâ la sănătosa. Acest 
mod de salutare, deși invențiă propriă a 
unui „patriot14, nu i-a convenit redactoru
lui ungur, care pe advooatul Jung îl pro- 
vooâ la duel. Mai rămâne aoum, oa drept 
satisfaoțiă, bietul redactor să mai fiă și 
tăiat, ori împușcat.

—o —
Reinășiig în contra beuturilor spir- 

tuose. Locuitorii din comuna Kaso, în co
mitatul Zemplinului, au făcut între sine 
un fel de rămășag, că nu vor mai be beu- 
turl spirtudse. Cei ce vor căloa rămășa
gul vor avă să plătâscă o pedâpsă de 50 
fl. în favorul școlei.

— o —
CIlirotonirL Cetim în „Telegraful Ro

mân14 : Esoelența Sa I. P. S. nostru D. 
Arohiepiscop și Metropolit Miron Romanul 
a chirotonit întru presbiterl pe următorii 
cleriol absoluțl: La 29 Noemvre a. o. pe 

Aron Gogonea, ales paroch în Poiana-Mă- 
rului, ppresbiteratul Branului. La 30 No
emvre pe Iosif Popescu, ales paroch în 
Dumbrava, protopresbiteratul Reghinului. 
La 1 Decemvre pe Idn Bogdan, ales pa- 
rooh în ’ Zizin, ppresbiteratul Brașovului. 
La 2 Decemvre pe clericul ou pregătiri 
extra-ordinare Iân Nodiș, instituit parooh 
în Stoicenl, ppresbiteratul Solnooului. La 
3 Deoemvre pe Teofil Holerga, ales parooh 
in Frâua, ppresbiteratul Mediașului. La 4 
Deoemvre pe Chirion Muntean, ales paroch 
în Trapold, ppresbiteratul Sighișorei. La 5 
Decemvre pe Iân losof, ales oapelan în 
TilișoaJ ppresbiteratul Săliștei, și: la 6 
Decemvre pe Nicolau Oneț, ales paroch în 
Peleș, ppresbiteratul Câmpenilor.

— o —
Epidemia de tifus bântue în mod pe- 

rioulos în seminarul teologilor oatoliol din 
Sătmar. Dintre 6 bolnavi, unul a murit, 
âr ceilalți olericl au fost trimiși aoasă.

—o—
Accesiști de manutanță. Pe basa or- 

dinațiunii ministeriului de honvecjl dela 19 
Dec. 1892 nr. 71411/IV se face ounosout 
glotașilor, că aoeia, cari doresc, ca în timp 
de resbel să-și facă serviciul ca ofioianțl 
de manutanță (Verpflegs Beamte) și oare 
voesoe să faoă în timp de paoe un curs 
praotio de 3 luni și să depună esamenul 
teoretio, pentru a dobândi gradul unui ao- 
oesist de manutanță (âlelmezd jârulnok), 
au să-și înainteze cererile lor pănă la 20 
Ianuarie 1897 la magistratul orășenesc d’n 
.loc, unde la despărțământul militar, se pot 
vedea și oondițiunile detailate privitore la 
primirea unor astfel de oficiali de manu
tanță.

— o —
Călindarul Plugarului pe anul 1897 

este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românesol apărute pănă acum. 
Conține 11 câle de tipar. Numai partea li
terară și eoonomică 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 cr. De 
vendare la Tipografia „A. Mureșianu14 
în Brașov.

Dela comună.
Ședința din 22 Deo. 1896
Primarul aduce la ounosoință sumele 

intrate dela acois în luna lui No-'mvre a. c.
Dr. Otroban interpelâză în privința 

regulării din strada aurarilor (Goldsohmied- 
gasse) și rogă magistratul a stărui pentru 
delăturarea resturilor de sțobâră și înlo
cuirea ou zid său ou grilaj de fier. Prima
rul promite a face tot ce e posibil.

Advocatul Pușcar, luând ansă dela 
finalisarea comasării și arândarea pământu
rilor comunali, atrage atențiunea magis
tratului asupra înființării „oimiteriului cen
tral14 și îl râgă a se ocupa serios cu acâsta 
ces'iune și să ducă la îndeplinire conclu
sele luate în aoâstă privință. Primarul pro
mise, că va studia actele și va raporta.

Urmeză ordinea cjilei, din oare puno- 
tele 1, 2, 3, 7, 8 și 29 despre cumpărarea 
și vendarea de realități nu se pot pertrao- 
td,. nefind numărul de membri presențl su
ficient, și se vor pune de nou la ordineau 
(filei.

1) S« aleg în comisiunea silvanală 2 
membri: Ludwig Miess și senatorul Boyer; 
tot-odată se deoide a se ocupa postul de 
adjunot silvanal.

2) Se aprâbă contractele de cumpă
rare a mai multor pământuri pe sema oa- 
sarmei de cavalerie.

3) Se deoide devincularea bonurilor 
rurali și întrebuințarea lor la zidirea unei 
oasarme de infanterie pănă la suma de 
360,000 fi. v. a.

4) Se aprobă modul de prooedere de 
pănă aci la vândaraa și cumpărarea de pă
mânt la regularea stradelor.

5) Planul despre regularea canalului 
din „strada agrișilor14 (Egrischgasse) în 
Blumăna cu un preliminar de 3227 fl. v. 
a. se respinge, nefiind o necesitate impe
rativă.

Anularea judecății S-tului Sinod.
Seim, că în 4 (16) Deoemvre Sf. Si

nod al biserioei autooefale ortodoxe ro
mâne de răsărit s’au întrunit în ședință 
estraordinară spre a pune oapăt crisei bi- 
sericescl.

îndată după deschiderea ședinței pre
ședintele Sinodului Mitropolitul Moldovei și 
Suoevei a dat ouvântul ministrului cultelor și 
instrucțiunei publioe d-lui G. Mârzescu, care 
a rostit următorul disours:

Înalt Prea Sânțite Metropolit al 
Moldovei și Sucevei, Primichiriu-Președinte 
al Sântului Sinod, al Sântei Biserici autoce
fale ortodoxe române!

Ministru al cultelor și instrucțiunei 
publioe, fiu al Biserioei autocefale orto
doxe de răsărit, cuprins de o adevărată 
pietate oreștină, înainte de a fi intrat în 
acest Dumnecjeesc și Sânt lăoaș, 
„Rugăoiunile mele Domnului voi da îna
intea a tot norodului Lui, Lui voitl jertfi 
jertfă de laudă14... și așa întru numele 
Domnului, înaintând pănă în fața vostră, 
Primichiriu-Președinte al S-tului Sinod, stri- 
ga-voifl dimpreună cu pesimistul:

„Deschideți-ml porțile dreptăței, căci 
Drâpta Domnului a făout puterea, Drâpta 
Domnului m’a înălțat!... Lui, deci, mai 
întâiă, se cuvine să mă închin, mărturi- 
sindu-1 că și acâsta-i cjiua, pe care a fă- 
cut’o Domnul spre a ne bucura și a ne 
veseli cu toții într’ensa; căci calea adevă
rului umblând, cugetarea nostră a tuturora, 
o! Domne Sânte! legea Ta eBte!14

Bine cuvântați așa-der, înalt Prea 
Sfinte Metropolit al Moldovei și Sucevei, 
Primiohiriu-Președinte, și voi Inalțl Pre- 
lațl, pe sufletesoul vostru fiu, oredinciosul 
servitor al tronului Majestăței Sale Carol 
I, și dați-mi cuvântul spre a’mi îndeplini, 
ca ministru al oultelor și instruoțiunei pu
blice, datoria presorisă prin art. II din

Se pote, că în urma acestui Memorand a 
scris Scitofski, primate la Strigon, în 15 
Iulie 1850: „In gemuit, patemum meum 
Cor, quovos .... dum audivissem.... quo- 
modo manum suam misit hostis14 etc. (VedI 
„Părți alese11 Vol. II. pag. 388).

Calea, pe care am pute conveni și a 
ne înțelege au arătat’o multi bărbați de-ai 
noștri și mai pe urmă chiar și un vechili 
aliat al națiunei maghiare, care dice : „Wir 
sind der Meinung, dass liberal das zahl- 
reiche Unrecht, das in jener zeit wohl 
auf alien Seiten verlibt wurde, der Schleier 
der Vergessenheit gebreitet sein solite. 
Ieder der Parthein aber, die damals, îm 
blutigen Kampfe miteinander lagen, muss 
es gestattet sein, ohne dass sich die Andere 
dadurch verlezt fiihlt, das Andenken, ihrer 
Manner und Helden aus der zeit dieser 
Kămpfe în Ehren zu halten und zu feiern 4)

Am dis’o mai de multe-orl și la tâte 
ocasiunile potrivite, că noi Românii ar 
trebui să ridicăm un monument generalu
lui Bem, pentru-că prin purtarea lui umană

’) VedI „Kronstădter Zeitung11 Nr. 125 dela 
11 Maid 1895.

și proclamațiunea de amnestiă, dată după 
ocuparea Clușiului, cel puțin 50—60,000 
capi de familiă și tineri capabili de-a lucra 
și purta arme i-a scăpat de mortea ce-i 
aștepta cu gura căscată, dâcă în locul aces
tui generos, intrepid și vitez general ar 
fi urmat» un Teleki Sândor, un Apor, un 
Berzevitzi etc. etc. Și dâcă noi Românii 
ar fi trebuit să facem acesta, apoi dău și 
Maghiarii din Transilvania ar trebui să 
dea prescuri la biserică și să mulțămâscă 
lui Dum.necJ.eu, că în locul lui Iancu, 
Axentie, Moldovan, Vlăduț, Solomon, nu a 
fost Baternai, Todoran, Teoc în capul 
Românilor, că atunci nu ar fi rămas nici 
un oraș nepîrjolit, nici o curte domnâscă 
neprădată și forte puține suflete unguresol 
ar fi rămas în Transilvania, afară de Se
cuime.

Audi acolo Iancu! primesce ordin să 
desarmeze gardele unguresol din Munți, el 
se mulțămesce cu 5000 fl. dela Abrud, nu 
cere 50,000 ca Berzentzei dela Reghin, 
1200 galbinl, ca Csutak dela un sat ca 
Băița. Reorganisase Magistratul Abrudului 
și lăsese primar tot pe cel ce-1 avu și pănă 
la organisare, adecă pe Boâr Jânos, trece 

mai de multe-orî cu gardele și logărenii săi 
prin Abrud, și în 6 luni de efile, pănă la 
venirea lui Hatvani, nu ’i-se atinse nimă
nui un fir de păr pe cap. Acel Iancu trece în 
Noemvre 1848 prin Aiud3), se reîntorce 
dela Turda cu 20,000 omeni din tote re
giunile țărei pănă și din țâra Hațegului4) 
și nu se atinge nici de curțile comiților 
Teleki în Cricău, ale baronului Kemâny la 
Galda de jos, ale marilor proprietari din 
Galtiu, Coșlar, Mesentea, Teuș, Stremț, și 
pe totă linia Mureșului pănă la Vințu de 
sus. împarte cele 5000, ce le luâ dela 
Abrud pentru ca să-și cumpere opinci gar
diștii și cei dela Albac, Scărișora, Vidra 
de sus și de jos, — și după 46 de ani să 
fiă declarat de cei, pe ai căror părinți i-a 
apărat, ale căror averi le-a cruțat, să fiă, 
die, declarat de „Bandita Vezâr14 (condu
cător de bandiți),— âr de mine se le pară 

rău, că nu m’au omorît ai lor ca pe un 
câne turbat, sâu să fi aflat un mod, un 
pretext de-a mă spândura, pentru-că am 
condus cu atâta tact și circumspecțiune pe 
cei 20,000 bărbați, câți s’au aflat în stare 
de-a purta arme, a răbda fome și strapațiă 
dela Alămor, Armeni pănă la Giucia și 
Abrud, așa încât în tot ținutul prefecturei 
mele numai 6 omoruri s’au întâmplat’) și 
.nici o curte boerâscă nu s’a prădat; pentru- 
că am scăpat de totală încenușare Abru
dul și Auraria, pentru-că am luat și scăpat 
de morte și fome cele 300 de femei, copii, 
moșnegi, ce se refugiaseră în biserica lui 
popa Amos, luându-i sub protecțiunea mea 
și aducându-i la frații lor în Barabanț, ca 
se nu piâră de fome, seu cu altă ocasiune 
să nu mai scape cu vieța.

După tote acestea îți vine să strigi: 
bravo Petre! înainte D-lor, mergem forte 
bine, der pe astă cale în vecii vecilor nu 
vom conveni.

(Va urma).
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legea S-tului Sinod dela 1872, după oare 
având dreptul de a asista la deliberările 
S-lui Sinod, implicit am și datoria de a sta 
□a o sentinelă neadormită a respeotului 
legilor.

RăspunZ^tor înaintea Representațiu- 
nei naționale, răspunzător cătră Majaeta- 
tea Sa Regele, oarele, după art, 35' din 
Constituțiune, este capul puterei execu
tive, și ca atare exeroită o supremă pri- 
vighere și un suprem control asupra tutu
ror instituțiunilor, ce funcționăză în Statul 
român, în împreună înțelegere, S-tul Si
nod, și guvern, să aducem și astăcjî an 
einoer omagifi legilor și .caninelor ce stau 
în armoniă ou legile fundamentale ale țâ
rei ; căci numai așa vom dovedi țărei și 
Majestăței Sale 'Regelui, că S-tul Sind, ca 
și guvernul, are în prima liniă, ordinea 
în Stat.

Tinde, deci, o Dimne 1 mâna Ta cea 
nevădută dintru Sfânt Locașul Tău, și ne 
bine-cuventăză pe noi toți, căci după cum 
Zioe și luminătorul dasoăl al creștinătăței, 
Sfântul marele teolog Grigorie: „Bumu 
rănduială se cuvine pretutindenea a se păzi 
ca una ce ține și păzesce pe tăie, mai ales 
întru cele bisericescl, unde fiesce-carele este da
tor a’șî cunâsce măsurile sale, și hotarele ren- 
duelei sale a nu le trece*.

Guvernul de pe o parte oălăuzit de 
legile fundamentale ale țărei și de înțelep
ciunea sânțite.lor canone, cari cu totele 
împreună glăsuesc că: „dregătorii mari și 
mici, ca și oetățenii drept credincioși da
tori de o potrivă sunt a nu cruța nici un 
•sacrifioiă când este vorba de a nu desbina 
S-ta nistră Biserică creștină ortodoxă de 
răsărit ;u — ir pe de alta, guvernul ți
nând la onorea de a-șl îndeplini angaja
mentul solemn luat în fața represantațiu- 
nei naționale, precum și în fața Oorinei: 
rcă va resolvi spre satisfacerea generală ces- 
tiunile dela ordinea (țilei, carele cer o solu- 
-țiune pacinică și cât mai neîntârziată1* — ; că 
neoonteetat și necontestabil, între cestiu- 
nile aceste impunendu-se, în primul loc, 
pacea în Sânta nistră Biserică spre a se 
aduoe ast-fel unirea și dragostea și între 
EpisoopI și Metropolis și între clerici și 
între cei lurnenl; oa ministru de culte de 
a mea datoria am crecjut de a face un căl
duros apel la puterea Harului ce vă este 
dat dela Mântuitorul Domnul nostru Isus 
Christos, întru Sântul Duh de a lega și 
deslega, să binevoiți de a ehibzui: să se 
ridice de d'asupra Metropolitului Ungro-Vla- 
hiei, Ghenadie Petrescu, hotărîrea S-tului Si
nod dela 20 Maiu 1896.

Temeiurile oari le ored puternioe în 
sprijinul propunere! pe care o ridio pănă 
la înălțimea scaunului Vostru de supremi 
judecători întru tote cele spirituale, în 
scurte cuvinte, sunt:

S-tul Sinod a judecat în lipsă pe Me- 
tropolitul Ghenadie, așa că înalta și S-ta 
aoâsta autoritate Biserioăsoă, niol a putut 

•și nici a fost pusă în posițiune de a ou- 
nâsoe tote întâmpinările la învinuirile oe ’i 
se aduceau.

Intrând, apoi, în examinarea de aprope 
al acestor învinuiri, ne-am convins, că unele 
din ele cad în competința autorităților laioe, 
■și că asupra lor s’a pronunțat ordonanța 
judecătorului de instruoțiune din 12 Noem- 
vre 1896, care a fost anulată.

Cât se atinge de prima învinuire de 
domeniul pur spiritual, „că ar fi introdus 
inovațiunl in serviciul Sântei liturgii, sohim- 
bând tipicul servioiului arohierese dela Sânta 
liturghie, contra usurilor din veohime sta
bilite"... mărturisirea public făcută îu urmă 
de Metropolitul Ghenadie, oă un singur 
moment în viața sa n’a încetat de a păstra 
și de a se înohina la dogma Sântei Treimi, 
oe este prima între primele dogme ale re- 
ligiunei creștine... îmi este mângăetor lucru 
de a crede, oă v’a convins și pe voi, Inalțl 
PrelațI, că aoâstă învinuire nu mai pote 
sta în pioidre.

Cătjead aoâstă primă învinuire, ea, 
după oandne, atrage după sine căderea și 

.a celorlalte învinuiri. (Vacjă-se canonul 139 
din Sinodul dela Cartagena.)

Așa, în calea adevărului umblând, ri- 
■dioând manile spre poruncile Domnului pe 
.oari le-am iubit și m’am deprins întru în

dreptările lor, și ca oreștiu și oa ministru 
invocând puterea Harului ce vă este dat 
dela Cel de sus de a lega și deslega, ter- 
mina-voiti în acest Dumnecjeeso și Sânt lo
caș pentru admiterea și votarea propune- 
rei oe am onârea de a vă face ou evan- 
ghelicescul glas, oe Zio®: să lumineze
lumina vâstră înaintea dmenilor ca să vadă 
faptele vâstre cele bune, și așa să slăvim cu 
toții pe tatăl nostru Cel ce este in Ceruri!'*

Propunerile din discursul de mai sus 
a ministrului au fost susținute de președin
tele Sinodului, de episoopul de Rîmnio și 
al Dunării de jos. Apoi s’a ales o oomi- 
siune, căreia i-s’a predat propunerea minis
trului spre opinare, er ședința s’a suepen- 
pat. La redeschidere episoopul Dunării de 
jos oetesce raportul oomisiunii, care îșl in- 
sușesce propunerea făcută de ministrul de 
culte și rogă Sinodul să o primăscă, anulând 
sentința dela 20 Maiu 1896.

S-tul Sinod a admis în urmă rapor
tul oomisiunii cu 12 bile pentru, una con
tra și o absținere. După aoâsta S-tul Sinod 
a luat în unanimitate următdrea hotărîre :

....Având în vedere oonsiderantele și 
oonolusiunile aoestui raport, pe oare ’1 
aprobă,

Sântul Sinod, oălăuzit de cuvintele 
Domnului DumneZeului. și Mântuitorului 
nostru Isus Christos, care a Z’s Sânților săi 
ucenici și apostoli, ai căror umili urmă
tori suntem: „Paoe vouă, paoea mea dau 
vouă, oa să vă iubiți unii pe alții, oăol în 
acâsta vor cunâsce toți oă ai mei ucenici 
sunteți de veți avea dragoste între voi";

aceste porunci, dorind a urma cu toții 
și încredințat S-tul Sinod, că unirea și 
dragostea sunt singurele oare dau omului 
liniscea consoiinței și’l fao ferioit în lumea 
aoâsta și’l pregătesc pentru a moșteni viâța 
viitore;

oonsiderând oă numai prin unirea și 
dragostea cea dintre noi, se va preamări 
Dumnezeu cel în Treime, Tatăl, Fiiul și 
Duhul Sânt;

având de-a pururea în vedere aceste 
Sânte și DumneZeesoI precepte.

Sântul Sinod, cu puterea Harului 
ce i-s’a dat de cătră Domnul nostru Isus 
Christos întru Duhul Sânt de a lega și 
deslega,

Hotăresoe:
Ridică de d’asupra Metropolitului Un- 

gro-Vlahiei, Ghenadie Petrescu, hotărîrea dela 
20 Maia 1896.

învestitura Metropolitului losif.
Ca adaus la cele împărtășite 

despre decursul ceremonialului în- 
vestiturei noului Metropolit-Primat 
losif Gheorghianu mai adaugem ur- 
mătorele amănunte:

La oeremoniă au asistat pe lângă mi
niștri actuali și foști miniștri fără deosebire 
de partid.

După-ce Regele s’a aședat pe tron, a 
fost anunțat Metropolitul cu tote titlurile 
și anume: Arhiepiscop și Meiropolit al Ungro- 
Vlahiei, jExarh al Plaiurilor, Primat al Ro
mâniei și președinte al Sfîntului Sinod al 
sfintei Bisericei autocefale ortodoxe române.

I. P. S. Sa ia loc, împreună ou mi
nistrul oultelor, d-1 Mârzesou, îo fața tronu
lui, între oele două șiruri formate de înalții 
demnitari al Statului.

D-1 Mârzescu cetesoo diploma de în
vestitură, în formula obicinuită:

„Noi Carol I, prin grația lui Dumne- 
„Zeu și voința națională Rege al României 
„am dat învestitura față de Sfântul Sinod, 
„de consiliul de miniștri, de scopurile le- 
„giuitore și de autoritățile oonstituite".. . .

De rândul acesta s’au adus la acâstă 
formulă ouvintele: și fruntașii țării.

Regele a dat apoi oîrja noului Me
tropolis spunându-i ouvintele tradiționale:

„Iți încredințez acâstă cârjă Arhiepis
copală, oa să păstorescl cu densa turma 
„ouvântătâre din eparhia Ungro-Vlahiei".

Majestatea Sa ceti apoi un lung și 
fdrte călduros disours. Trei sunt punctele 
de căpetenia, pe cari Maj. Sa le-a atins în 
acest disours.

A făcut alusiune la frământările din 
S-ta biserică, și a esprimat speranța, față 
de noul Metropolit, oă Sinodul îl va ajuta 
în îndeplinirea înaltei sale misiuni;

a relevat esoepționala însemnare a 
acestei învestituri, pentru-oă ea se face, 
față nu numai de autoritățile constituite în 
stat, dâr față și de fruntașii țării;

acesta autorisâ pe Majestatea Sa să 
orâdă, oă intot-dăuna se va pută sprijini pe 
toți fiii patriei, când țera va avea nevoe de 
dănșii.

I. P. S. Sa îșl cetesoe apoi discursul. 
Răspunde aducând omagiile sale Regelui. 
Esprimă devotamentul său pentru Biserioă.

La înoeputul disoursului Mitropolitul 
afirmă, oă Regele este suprem privighetor 
asupra tuturor instituțiilor de stat, ca ele 
să nu âsă din calea dreptății.

♦
Micul principe Carol la învestitură.

T6te foile buourescene raportâză ur
mătorul incident, ce a pricinuit multă ve
selia ou ooasia investiturei ceremoniei nou
lui Metropolit.

După-ce Metropolitul-Primat șl-a fost 
terminat discursul M. S. Regina s’a soo- 
borît din lojă în sală împreună ou mioul 
principe Carol și cu mica prinoipesă Eli- 
sabeta îmbrăcată în oostum țărănesc. Mi
cul prinoipe Carol în timpul când M. S. 
Regina se întreținea cu oei de față s’a 
suit pe tronul, oe se afla în sala cea mare 
de recepțiune. întrebat în urmă de d-1 ge
neral Mânu, unde a fost, mioul prinoipe a 
răspuns cu un aooent pur românesc:

— „Pe scaun S'*

Literat ură.
A apărut n.-rul 8 an. I a revistei lu

nare „Dochia" sub direoțiunea d-rei Adela 
Xenopol ou următorul sumar; Ilustrația; 
Portretul poetului EmineBcu. Eminesou de 
A. X,; Ințelepoiune de Adela . Xenopol; 
AoelașI rost (poesie) de Maria Cunțanu ; A 
sosit timpul de Valeriu Hulubei; Țesătorea 
(poesie) de Hetrat; O mumă (din viâța ba- 
sarabână) de Yna Bucov; In lumea mare 
(dramă în 3 acte și 2 tablouri) de G. A.: 
Trubadur (ppesie) de D. Xarr; Niîrnberg 
de A. D. Xenopol; Din vremuri vechi (is
torisire) de Stanca; Strigături în joo (din 
Bucovina) de * , * Slănioul (urmare) de Os- 
oar V.; Ligă de Redaoțiunea. Pe'un oostă: 
hârtie ordinară 10 lei; hârtie velină 20 lei. 
Bucuresol strada Fântânei nr. 10.

In Stabilimentul de tipografia E. J. 
Knoll din Turnu-Severin a apărut: Cresns 
poem dramatic în 4 acte, însoțit de un 
prolog și un epilog. Auctor: Constantin 
Tanoviceanu. Format mare 8° de 63 pag. 
tipărit pe hârtiă fină. Prețul numai 1 leu.

*
Calendarul „Lumei ilustrate" e uni

cul în privința conținutului său interesant 
și frumos. Chiar acelora, cari nu obicl- 
nueso întrebuințarea calendarelor, încă le 
este folositor pentru bogatul său cuprin
de aneodote, pentru partea umoristică, preș 
oum și pentru povestirile și novelele sale. 
Pe lângă acâsta oonține 121 de ilustrații 
oare-i alcătuesc o adevărată podâbă. Intre 
altele găsim familia regală, toți miniștrii, 
Fleva, Delavraneea, Speranță și alțl 30 
soriitorl, ale căror opere ooupă un loc de 
frUnte în literatura română. Prețul aoestui 
calendar este numai de 70 or. Ediția sim
plă 45 or. Se vinde cu acelaș preț la toți 
librarii preoum și la editorul Ig. Hertz, 
Bucuresol.

ULTIME SUIRI.
Bucuresci, 22 Dec. Regele Carol 

a primit din tâtă ț6ra telegrame de 
mulțămire pentru înțelepta și patrio
tica resolvare a cestiunei metropo
litane.

D-1 D. Sturdza va pleca pentru 
o lună de străinătate.

Constantinopol, 22 Dec. Patriar- 
chatul a hotărît se amâne pe scurt 
timp escomunicarea lui Antim, care 
s’a declarat ca metropolit al Ro
mânilor otomani, pentru-că se speră 

că Antim îșl va retrage declararea. 
Acestă amânare e privită ca semn, 
că patriarchatul e aplecat a intra în 
pertractări și vre să încungiure schism a

S n ovă.

Nu ești om. Din vorbă în vorbă, un 
soldat prost spune unui căprar:

— Dom’le căprar, ’mneata nu ești om.
— Ge fel nu sunt om, mă?.,.
— Nu esol, zău.
Căprarul gândise oă e glumă, dâr când 

auZi pe soldat Zicând: „Zău!" Se îndârji 
și îi dădu vre-o doi ghionțl.

Soldatul începu să plângă oă-1 durea, 
și tocmai atunci âcă întră un oăpitan, care 
când vede pe soldat plângând, îl întrebă 
cum și ce fel ?

Soldatul îi spune că l’a bătut căpra
rul, și întrebând pe căprar, ăla spune de 
ce îl bătuse:

— A Zis, că nu sunt om, dom’le că
pitan, să trăițl, și a Z'3 și „Zău", și m’am 
neoăjit și eu și i-am dat un ghiont doui.

— Apoi bine măi, de ce ai Zis, oă du 
e om ? întreba căpitanul.

— Apoi la oe, de ?.. Când trimețl d-ta 
să între în gardă nu Ziol: „să 80 duoă pa
tru omeni și un căprar ?“

D. Stăncescu,

DIVERSE.
Cum făcea studii Beethoven? Plim- 

bâudu-se odată împrejurul Vienei, Beethoven 
întâlni într’o Z1 o oinrdă de vite. îndată oe 
se apropiâ de ea, el luâ oâte-va petri și 
arunoâ cu ele în taur, ca să-l faoă să mu- 
gâscă—dâr nu-isuooese. Năoăjitde aoâsta, 
maestrul începu însuși să mugâsoă oa tau
rul, înoordându-și plumânile, și âtă oă aoest 
mijloc avu suooes. Taurul asoultâ ou ure
chile asouțite, începu să mugâsoă și el 
puternio și deja se pregătea să sară peste 
gard și se năvălâsoă asupra lui Beethoven 
oând din norocire sosiră la fața locului 
păstorii și făoură pace. Scopul lui Beet
hoven a fost însă ajuns : el auZise, oum spu
nea însuși, răsunând oel mai adâno bas.

Academia franceză... păcălită — A- 
oademia franoesă a dat un premiu de 5000 
lei, plus o medalie și o diplomă d-nei Har- 
douin din comuna Meudon. Premiul a fost 
acordat acelei femei pentru că ea e fdrte 
virtuoasă și ou tote oă e văduvă s’a oăsnit 
mult și a cresout bine acești 10 copii ai 
ei. Fiă-care dintre aceștia are acum o me
serie și-și câștigă cinstit pănea de tote di- 
lele. Secretarul aoademiei a trimes pre
miantei o sorisâre ou adresa următore: 
„d-nei Hardouin, în Meudon". In aoâstă 
comună, însă mai era o femeie tot ou nu
mele Hardouin. Acesta din urmă e o femeie 
stricată, bețivă și forte gălăgiosă. Era ves
tită pentru soandalele ei nu numai în co
mună, oi și în împrejurimi. Faotorul poștal 
sosit de curând în aoea localitate, a dat 
sorisorea Academiei d-nei Hardouin Nr. 2, 
adecă bețivei. Buourie mare pe capul d-nei 
Hardouin Nr. 2! Ea a bănuit că oei 5000 
de lei i-au fost dațl de Țarul Rusiei „în 
urma visitei aoestuia în Paris". Repede s’a 
dus la Aoademia din Paris. CâțI-va savanțl, 
cari se aflau de față, au felicitat’o pentru 
virtuțile ei mari. Secretarul i-a dat apoi 
banii, medalia și diploma. Când s’a întors 
în Meudon, femea s’a pus pe ohef ou lău
tari împreună ou amanții ei. Cheful aținut 
3 dile de-arândul și lumea se minuna de 
unde avea femeia atâția bani. Primarul, in
trigat, a pornit oeroetărl și atunci s’a des
coperit totă daravera. D-na Hardouin Nr.
1, îșl reolama premiul. D-na Hardouin Nr.
2. a beut cele 5000 de lei, medalia a pus’o 
amanet, âr diploma a rupt’o. Seoretarul, 
Aoademiei, faotorul poștal și aoademioenii, 
oari au adus elogii d-nei Hardouin, îșl a- 
runcă vina unul asupra oelui-l’alt. In tot 
cașul, Academia va fi silită să dea un nou 
premiu... d-nei Hurdouin Nr. 1.

Proprietar: Oa». Aure! ffilure^iasau.
Redactor responsabil: Grcgoriii
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Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. ——
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cnrsul 9a bursa din Vi
Din 22 Decemvre 1896.

ena.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de oordne ung, 4% . . . 99.05
loapr. oăil. fer. ung. în aur 4%% • 122.40
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2% 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.10
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.40
Imprurn. ung. ou premii .... 150.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 137.20
Renta de hârtie austr.................... 101.30
Renta de argint austr.................... 101.40
Renta de aur austr........................ 123.25
LosurI din 1860 ......................... 143.-
Aoții de ale Băncei au stro-ungară. 931.—
Aoții de-aleBăncei ung. de oredit. 405.50
Aoții de-ale Bănoei auetr. de oredit. 371.25
NapoleondorI............................. 9.53%
Mărci imperiale germane . . . 58.92 72
London vista............................. 119.95
Paris viata............................. .... 47.50
Rente de cordne austr. 4%. • • 100.80
Note italiene.............................. 45.45

Fabricatele mele 
sunt renumite ca bune și ieftine!

Remontoir-nikel fi. 3.50; 
Remontoir-argint so% COo d- 6 ; 
Remontoir-anker Spiral-Bre- 
anet 15 pefri fi. 10, cu 16 
petri sistem Glashutte, 1 cha- 
ton fl. 12. Deșteptător (wek- 
ker) mers de anker străluci

fetițe s e 
lunei cur. 
la 6 ore o

5. Iluminarea diferitelor obiec' 
prin străbaterea raselor Rontgen.

6. Iluminarea a diferite părți a- 
corpului.

7. Iluminare prin rase ale unui
cap de copil.

8. Discurs de închidere.

te

le

Cursul pieței Brașov,
Din 23 Decemvre 1896,

Camp.
Cump. 
Cump. 
Cump.
Cump. 126.—

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’orl 
Galbeni 
Ruble rusesc!
Mărci germane Cump. 38.30

9.47
9.43
9.63
5.65

Vend. 9.50
Vend. 9.46
Vend. 9.54
Vend. 5.70
Vend. ——
Vend. — f ~

tor prima calitate fl. 1.70. Regulator cu mers 
de o di fl. 5.75. Regulator cu mers de 10 dile 
fl. 8.50. însemnarea prețurilor cu ilustrații 
despre ciasornice, lanțuri, regulatori, aurarii 
și argintării se trimit gratis și franco. — Ce 
nu convine se schimbă seu se dă prețul 
îndărăt.

Eug. Karecker Uhrenfabrik,
94. BSregewz am HSodensee.

Garanție de doi ani.
111,7—12.

(inserțiuni și reclame)
Suni® a se adresa subscrise 

adminisfrațiuni. In cașul pun- 
Sslâcărîâ urnii anunciu mas mufiț 
ide odată se face scăsfememf, 
care cres&e cu cât pufoSâcarea 
se face mai de multe-orî.

Admînistr. „Gazeta Trans. “

A VISl
In sala școlei ev. de 

va țin 6 în 25, 26, 27 
după prânz dela [5 până

prelegere despre rasele Rontgen. 
Se vor produce pe aparate și instru
mente none următorele esperimente:

1. Discurs de deschidere.
2. Prelegere despre invenția ra

selor Rontgen.
3. Esplicarea aparatelor și ins

trumentelor.
4. Fotografii luate din public.

— Deschiderea casei la 4 ore. —

— începutul la 5 ore. —

— Prețul întrârei 50 cr. —
Cu tbtă stima:
Franz Herl®

$
*
4Sv3

3E3E3GExjt£3GEx3E3ejES.XSE3E3£3E3E3E3E3O£3£Xxl

0 casă rentabilă Bs’așow, strada F&srcoie Nr. @
De present localul judecătoriilor civile, fața sdrelui. în 

stare bună, cti /âT Oîlăa și dependințele necesare, Clll’te 
mare, grădină și cu o chiria anuaiă de 8700 ffl. 
se vinde din mână liberă și sub con- 
dițiuni favorabile.

Informațiuni mai detailate se dau din bunăvoință de:

Jordan I. Munteanu, 
assessor la1149,1-3 scaunul orf. com.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din Oct. !8®S

* 
$

W

Tren 
de 

persdn.

Tren 
aocel.

Tren 
mixt.

Tren 
de 

persdn.

10— 8.05 8.05
8.30 2.15 5.45

11.21 4.16 5.10 9.02
1.33 5.48 8.00 1J.33
3.42 7.08 1.48
3.58 7.15 1.22 2.06
4.38 7.43 2.19 3.03
5.20 8.18 3.32 3.45
5.43 3.51 4 06
6.32 9.07 5.13 4.53
7.16 9.37 6.14 5.32
8.07 7.32 6.24
8.34 10.37 8.21 6 59
8 49 Tr. prs. 8.40 2.17
9.06 11.10

11.27 9.09 2.52
10.12 12 30 10.40 4 45
10.42 12.57 11.25 5.39
11.01 1 09 11.49 6.08
11.09 1.16 11.59 6.19
11.31 11.40 12.29 6.57
11.48 11.55 12.55 7.30
12.05 1.30
12.33 2.08
12.47 2.27
1.18 3.11
1.34 3.31
2.13 3.46
2.32 4.08
3.04 4.45
3.40 5 27
4.03 6 12
5 34 7.50
6.12 8.37
6.41 9.07
7.16 9.40
8.- 10.25
3 .DO 11—
4.40 12.26
5.10 1 11

12.00 8 30

Tren 
accel.

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

555
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9.09

9.42
9.44'
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

pL

Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren
accel.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

tren
mixt

CShlriș— Turda
tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn.

tron, 
mixt

tron
mixt

tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

2.30 8.10 3.11
3 19 8.51 3.52
4 12 9.37 4.37
5.12 10.27 5.26
5.40 10.42 5.36
7.14 12.16 7.14|

N o t ă:

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok . .
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare . 
Mezo-Telegd . 
Rev . . ,
Bratca . 
Ciucia , .
B.-Huiedin 
Ghârbău 4

Clușiu .

sus

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiudra . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Cr&oiunel 
Blașiu . 
Mioăsasa
Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apsța . ,

J pl. 
[808.

1.55
7—
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Lj?

Ti. expr.
8 

s2a 
m

3.36
3.18

2.48

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

8.00
7.10
6.13
5.38 

"5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

7.08
6.39

Y Jfeldiora 4b 5.58
SOS. 1 
n! J Brașov . . jpl. 10.10 5.08

Isos. 10.05 5.20
I Timiș . . A 9.39 4.14

Predeal 1 9.12 3.32
SOS. Bucuresol . pl. 5.35 9.15

Ctaeei'îlea — Oțorlieiu — Regh.-s&sesc.
Tren 

de 
persdn

Î0Ă9
11.40
12.26
1.14

Trenu 
de 

persdn.

pl. Cucerdea . . sos.
Ludoș . .
Cipgu . .

sos. ț
pl. J Oșorhei .
sos. Regh.-săs..<?

însemnate în stânga 
însemneză drele de ndpte.

Grele

J pl.
• isos.
. pl.

7.45
7.02
6.28
5.34

5.23
tr.pors.

4.35
4.03
2.55
2.25 
2.08 
2.00
1.38
1.17 

12 57 
12.32 
11.59 
11.28 
11.10 
11.05 
10.48 
10 18

9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6.33
5.57

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27

I

5.20
4.14
3.32

Trenu 
de

7 33
7.53111.20

11— 5—
5-20

10.21
10.41 iGhiriș

Turda î 5.05
4.45

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

Copșu-Miică - ®ibiiu - Avrig — Făgăraș
tren
mixt

tren 
de 

persdn.
Tren 
mixt persdn.

tren 
de

2.20
3.57
4.19

4.45
6.35
7.01

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15

4.34
6.16
8.42

2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

9

pl.

80S. )
Pl. 1

sos.

tron 
mixt

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn

tren 
de 

persdn.

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10.28

Trenu 
de 

persdn. persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

8.31
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

TrenG
mixtu

12.42
9.59

11.01
9.54
9 35
8:05

I

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiin . .
A vrig . .
Făgăraș

sos.

{pl.
I 809.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57 
«J
QjuO

3 >

6.25
5.07
4.40

tfr
<3t 
u
«5

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

11.25
12.15

1.10
8.47

4.25
4.48
5.23

tren 
mixt

4.50
4.34
4.10

7.44
6.20

1.29
12.05

3.10
2.54
2.30

11.35
11.54
12.20

tren
mixt

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.34
8.14
7.45

tren 
mixt

10.28
10.46
11.12

trenu 
mixtu

10.25
10.05
9.38

4.55
6.36

O a

SigMsdca—OdorBteiu-sfecuese.
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtă

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixiu

6.14
7.39

12 27

10.55
10.11

9.10
2.15

Simeria . . .
Cerna.
Hunedora . .

St 3-

Brașov 
Zernești

4— =? 9.10 4.20
5 03 110.28 5.35
6 48
7 38

£12 41 
» 1.54

aS »*•S-.2
8 33
9 07

| 3.02
I 3.41 * §9.59 ?• 4.55 V

6.20
7.08
8.01

12.47

trenu
mixtu

trenu
mixtu

5.30
5.42
6.06

Mj «a & «

Mureș-Ludoș .
Zau . ... .
Țagu-Budatelio
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița . .

Arad 
Vinga 
Timișora 
Seghedin.

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk „ 
„ Cisnădie pl

2.15
2.27
2.51

7.10
6.57
6.36

9.20
9 07
8.46

3 22
3.54

11.08
11.48

6^20l 1.59
stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

6.46
5.49

aj 
r -40-

7.21
6.24
4.50
344
2.48
2.01
1.16

d 10.43 3.44
9.42 3.01
8.20 2—

6 05 2.30 10 05

Sighișora . . .
Hașfalen . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3-!

jcis în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre


