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BrașovQ, 21 Ianuarie v.
In cele din urmă pare că s’ar 

fi cumințită și tînerulO cabinetă 
ală d-lui Weckerle. De când a 
ajunau la putere, multu a mai bă
tută elu calea mâncăului, multe 
încercări a făcutu și pe multe căi 
a probată, bietulu de elu, se-șî 
câștige dragostea și încrederea 
„națiunei", de care simte atâta 
lipsă pentru a-șî întări posiția sa 
sdruncinată și oscilătore, — der 
tâte înzadarii.

Abia acum pare că i-ar fi ve- 
nitu și lui mintea la capă, pentru 
ca se vedă și se înțelegă, că nn 
cu pactărî, nu cu diplomațiă, nu 
pe căi cinstite și de omeniă pbte 
astădi unu guvernă ungurescu se 
dobândescă încrederea „națiunei". 
Gona și ciomagului Fericită de celu 
ce scie se viseze aceste arme cu 
curagiulu de căleu în contra Ne
maghiarilor u, căci acela a dobân
dită unu titlu sigură și ne’ndoiosu 
la grația „națiunei."

înțelegeți acum motivele, de 
cari a fostă condusă guvernulă 
d-lui Weckerle când a dată cătră 
municipii draconica ordinațiune 
pentru confiscarea „Memorandului^ 
și a „Replicei?u Scițî acum pentru 
ce cere elu întrevenirea procuro
rului supremă din Clușiu în causa 
„naționaliștiloră valahi?"...

Se șoptesce în pressa ungurescă 
din Pesta, că guvernulă tocmai 
în cjilele acestea și-ar fi încercată 
pentru ultima 6ră noroculu, de-a 
atrage pe șefulă partidei appo- 
nyiste în partea sa, de-a mijloci 
o fusiune a ambeloră partide și 
pe calea acesta a-și forma o ma
joritate puternică și durabilă, care 
se-i asigure mănținerea la putere, 
încercarea înse a remasă fără 
resultată. Lui Apponyi ’i s’a pusă 
condiția nerevocabilă, că decă 
voesce se între în guvernă, tre- 
bue neaperatu se renunțe la ati
tudinea sa față cu cestiunea mi
litară, de dre-ce „în punctulă 

acesta. Maiestatea Sa e neîndu- 
plecabilu și nu e dispusă a fo.ee 
nici o concesiune". Asemenea con- 
dițiă înse, contele Apponyi nu 
putea primi, de dre-ce prin acesta 
și-ar fi renegată principiile, și ar 
fi renegată activitatea sa de până 
acum și s’ar fi discreditată cu 
desăvârșire înaintea dmeniloră săi.

Astfelă încercarea acesta a gu
vernului de a-șî întări partida prin 
fusionare cu Apponyiștii, nu nu
mai că a rămasă fără succesu, der 
a produsă chiar resultate contrare: 
a esacerbată spiritele, a paralisată 
aprdpe cu totulă apropiarea, ce se 
făcuse înainte între guvernă și 
ApponyiștI, și a mărită păretele 
despărțitorii între aceștia și aceia.

In urma acesta, Apponvi a și 
începută să se pregătescă de res- 
boiu. Lunia trecută elă a convo
cată pe aderenții săi din capitală 
la o conferență, cu scopulă de-a 
lua măsuri pentru a se întări și 
organisa. In acâstă conferență, con
tele Apponyi a accentuată în modă 
demonstrativă, că elă adereză la 
atitudinea oposiției, ba în ședința 
dela 29 Ianuarie a dietei, elă a 
declarată cu tdtă hotărirea, că în 
esență raporturile dintre elă și cei 
dela guvernă nu s’au schimbată 
întru nimicu și că partida lui ră
mâne întru tdte pe lângă progra- 
mulă de mai ’nainte.

Lucru firescă, că în fața aces- 
toră constelațiunl răsboinice și des
perate, cabinetulă d-lui Weckerle 
e avisată mai multă ca totdeuna 
la popularitatea și sprijinulă „na
țiunei".

Și prin ce ore ar pute elă să-și 
asigure popularitatea și sprijinulă 
„națiunei", decă nu printr'o straj- 
nică gonă în contra Nemaghiari- 
loră și mai alesă în contra Ro- 
mâniloră, asupra cărora se revarsă 
îndeosebi urgia acestei „națiuni?" 
Când s’a pomenită vre-odată, ca 
partidele maghiare să fiă mai so
lidare, mai însuflețite și mai pă

trunse de foculă sacru ală „pa
triotismului", ca atunci, când e 
vorba de prigonirea unui poporă 
nemaghiară ?

Tisza, prin cunoscutele lui vâ
nători după „soboli", a cucerită 
tâte inimile soțiloră săi de rassă 
și, învârtindă cu străjniciă biciulă 
lui de focă asupra Nemaghiariloră, 
a putută să se mănțină la cârma 
statului timpă de 14 ani. Pentru 
ce dera să nu recurgă și Weckerle 
la acestă biciu, care este ună mij- 
locă sigură pentru de-a cuceri 
inimele „națiunei" și a se măn- 
ține la cârma țărei ?

Repetămu: decă cabinetulă 
Weckerle vre să-și întărescă posi- 
țiunea sa și să rămână cu ori ce 
preță la saculă cu grăunțele, 
n’are decâtă să se facă călăulă 
popăreloră nemaghiare de sub 
stăpânirea sa, — și atunci si
gură a dobândită încrederea „na
țiunei." In direcțiunea acesta, 
„conciliantulă" ministru de in
terne Hieronymi a întreprinsă ună 
pasă strălucită, când—de odată cu 
desnădăjduirea în fusionare — a 
luată condeiulă în mână pentru 
de-a da ucazulă în cestiunea ur- 
mărirei „Memorandului", a „Re- 
plicei" și a „agitatoriloru națio
naliști. “

Confiscarea Memorandului și a Re- 
plicei. Ministrulă de interne, Carol Hie- 
ronymi, vre ou ori oe preță, să nu ră
mână mai pe josă decâtă înaintașii săi 
în ceea Oe privesce perseouțiile și urmă
ririle contra Româniloră. O telegramă 
din Budapesta, cu datulă de <1 Februa
rie, aduoe soirea, ofi d-lă ministru de in
terne a dată ordină severă tuturoră mu- 
nioipiiloră, să confisce broșurile răspân
dite, oarl tractâză oestiunea română, a- 
deoă Memorandum și Replica, âr des
pre resultată să încuncsoiințeze pe pro- 
ovratura supremă din Clușiu. Despre a- 
cestă monstruc8itate politică maghiară 
ne pronunțămă la altă looă ală foii 
ndstre.

Autonomia catolică ungurescă
fi

Biserica română gr.-unită.
IV.

Declarațiunea deputațiloră diecesei 
gr. cat. române a Oradiei mari, subș- 
ternută prin d-lă Iustinii Popfiu Con
gresului catolică din Pesta, în ședința 
dela 3 Novembre 1870, tradusă după 
textulu maghiară este următârea:

Escelentissime D le Principe- Primate ! 
Onorată Adunare'. Când o parte a Româ- 
niloră din Transilvania, Banatulă Timi- 
șană și din părțile Ungariei dincolo de 
Tisa, în atiulă 1697, luna lui Faură, în 
adunarea loră numărdsă, ținută în Alba- 
Carolina, sub archi-episcopulă loră Teo- 
filă, au primită uniunea ou biserica apu- 
senă , ei au determinată preoisă în oon- 
oiusulă, oarele a conținută oondițiunile 
uniunei, că numai în primirea celoru pa
tru punota doomatioe se unesoă ou S. 
biserică de Roma, âr ou privire la ritulă, 
organismulă internă și disciplina biseri- 
cei loră orientale, s’au declarată a-le păs
tra și susține neatinse; aoestă simță ală 
loră este esprimată în oonclusulă uniu
nei ou următârele cuvinte: „Ita tamen, 
ne per hano unionem aliquo modo ritus 
aut disoiplina eoolesiae graeoae sensim 
mutaretur et latinae eoolesiae substitue- 
retur. In judioiis vero eoolesiasticis non se- 
oundum jus oanonioum latinae eoolesiae, 
sed seoundum graeoae eoclesiae canones 
et disoiplinam procedatur; âră punctulă 
prim ală condusului, respective ală pao- 
tului uniunei s’a statorită în următorele 
ouvinte: „Primo: secram unioDem oon- 
tinentia quatuor punota (dogmatioa) per- 
patuo et irremissibiliter ecolesia vala- 
ohica observet et teneat, ad plura autem 
nullo sub praetextu adigatur."

In acestă formă și în acestă ințelesă 
s’a sancționată pactulă de uniune ală 
Româniloră prin diplomele regesc!, ema
nate în 14 Aprilie 1698 și 16 Faură 1699. 
Consolidarea aoestui aotă religiosă față 
cu posițiunea patriei și ou împregiurările 
politice de pe atunci, s’a considerată de 
o mare momentuOBitate, de unde a re-

FOTLETONULU „GAZ. TRANS."

DBPLOMATIÂ.
de Eduard Schult.

(Urmare și fine.)

Principele Talleyrand și oontele Cou- 
ronel ocupară la masă locurile de ondre 
în apropierea stăpâniloră oasei. Lady 
Seymour făcea onorurile la masă. După 
ce ea s’a sculată dela masă și lăsândă 
pe dspețl singuri, Couronel, urmândă 
îndrumărei lui Talleyrand, dete ună cursă 
nehotărîtă oonversațiunei sale cu lordulă 
Seymour, prin o întorsătură abilă. Elă 
veni în vorbă despre arta poetică, o 
temă, în oare întră cu plăcere lordulă, 
care voia să strălucescă oa ounosoătoră 
în ale literaturei.

„Nu crecjl. Milord" observă Oouro- 
nel, după ce lordulă Seymour întră de 
bună voiă în tema, „oă talentulă poetioă 
și talentulă pentru o carieră praotică în 
fonda suntă nedespărțite și în faptă 
niciodată nu suntă întrunite?"

„Sousă, die conte", 4,se lordulă 

Seymour, „acesta însă nu o ași susține. 
Nu lipseseă esemple din timpurile vechi 
si nouă, că omenii au oreată poesii vred 
nice de cetită, și că poeți esoelențl au 
fostă bărbați harnici în oariera răsboi- 
nică, diplomatică, scientifică său indus 
trială,"

„Ah, mylord", <fise Talleyrand, oare 
părea, oă se alătură, numai ca din în
tâmplare și totuși cu mare interesă, la 
părerea lui Seymour „trebue să ți dau 
dreptate față de părerea contelui Oon- 
ronel. Se vede, că D-ta, mylord, vor- 
bescl oa ounosoătoră. Chiar mie, omă 
prosaioă, mi-se pote întâmpla, ca ou tdte 
ooupațiunile mele multiple, să simtă 
odată necesitatea, că nu numai să mă 
iau după fantasii, oi și să le puDă și pe 
hărtiă."

„Poesii dela principele Talleyrand!" 
(fise lordulă Seymour, care voia să-i 
spună âspelui său și lucruri plăoute și 
afară de aceea era și plină de curiosi- 
tate. „Voesol să ne împărtășesol și Două 
din acele, iubite prinoipe?"

Oaspeții erau plini de atențiune.

„Ah. prinoipele face poesii— “ „O poe- 
siă de prinoipele Talleyrand trebue să 
fiă fdrte interesantă." „Serenissime vă 
rogă"— astfelă de espresiunl răsunau în 
jurulă mesei.

Talleyrand zîmbi ferioită și sfiiciosă.
„Dâcă nu m’așl teme" observa elă, 

ou o sfială neobicinuită la dânsulă „să 
pregătescă o amară deoepțiune dspeți- 
loră, și cu deosebire unui cunosoătoră 
oa d-ta, mylord, atunci v’așl presenta o 
poesiă diplomatică, pe oare am făout’o 
acum de curândă ; o am de-asupra în 
camera mea."

„Iubite prinoipe, trebue să ni-o aduol! 
Nici o împotrivire!" esolamâ lordulă 
Seymour.

Talleyrand se ridică. „Ei bine, d loră, 
vă împlinesoă dorința. Der am o rugare. 
Nu cetesoă tocmai bine; îmi permițl 
mylord bunulă nostru ospătară, a te ruga 
să oetescl ou vocea d-tale sonoră miculă 
meu jocă de fantasiă?"

„Cu plăcere" cj's® lordulă.
Pe oând Talleyrand mergea spre 

oamera sa, lordulă Seymour porunoi unui 

servitoră să așeeje în sala de mânoare o 
masă deosebită luminată și lângă ea ună 
scaună Ospeții îșl întârseră astfelă soau- 
nele, ca să pâtă privi comodă looulă oe- 
titorului. Talleyrand întră erășl, predete 
lordului Seymour ună manusoriptă și se 
puse pe ună scaună. Lordulă Seymour 
se puse la masa cea mioă, desfăcu ma- 
nusoriptulă și oeti: „Corespondența se
cretă a ambasadorului prinoipe Talley
rand ou contele Armin, ministru regesoă 
prusiană de esterne."

Mai departe nu putu oeti. Palidă și 
mută se lăsă pe scaună.

Oapeții erau uimiți.
„De oe nu cetesol mai departe, my

lord ?“ îlă întrebă Talleyrand.
Lordulă se ridică și efise, părăsindă 

odaia: „Prinoipe, soii să-ți răsbunl."
Talleyrand îșl luă manusoriptulă; 

elă și Couronel se oomplimentară îna
intea âspețiloră, se lecomandară și d6m- 
nei Seymour, dedrece cu lordulă nu mai 
putură vorbi, apoi plecară la Londra.

Lordulă Seymour, făou luorulă oelă 
mai bună, oe’lă putu face sub asemenea
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sultată, că arohiepiscopulă Atanasiu, ur- 
mătorulă lui Teofilă, conohiămândă o a- 
dunare de Rumâni mai nnmărosă, oa cea 
anteoedentă, desbătu cu fruntașii biseri- 
cesci și lumescl adunaf.1 pactulă uniunei 
de nou, după a cărui încheiare apoi, e- 
pisoopulă Atanasiu, voindă a lumina pe 
oredincioși despre noua stare a luoruri- 
loră, a-i liniști despre posițiunea ocupată 
și a i întări în noua lorii religiune, sorise 
în pastoralul^ său din 1700, adresată că- 
tră credincioșii săi următdrele: „Quatuor 
puncta teneamus, ad plura autem nullo sub 
praetextu obligemur; semper integrum no
bis sit servare ritum el disciplinam sanctae 
orientalis graecae esclesiae, et secundum 
illius leges, canones, consuetudines ac sanc- 
tiones in lege, disciplina et juribus dirigere 
nos ipsosu.

Biserica Român loră, treouți astfelă 
în sîuulă bisericei universale catolice, de- 
terminându șl în modulă arătată porțiu
nea sa speoială și diferită de a surorei 
sale biserioe latine prin rită, dreptă ca 
noniofl, disoiplină, datine și organisațiune 
internă, eBte învederată, că prin acesta 
a voită a da espresiune individualității și 
autonomiei sale proprii și independente; 
e învederată mai departe, că prin numi
rea „valachica ecclesia", ’i s’a recunos
cută individualitatea națională biseri- 
oâscă.

De aci a urmată, oă deși nou for
mata biserioă română gr. cat. s’a pusă 
atunol sub inspeoțiunea supremă a ar- 
ohi-episcopului de Strigoniu, deja papa 
Gregoriu XVI, în îuțelesulă mai josă ci- 
tândă a pontifioelui Piu IX „pro omni
bus graeoo catolico rituiadictis in austriaco 
imperio commorantibus peouliarem ejus- 
modi gr.-ritus hierarohiam molitus est 
instituere", etc. Aoestă ideiă salutară a 
ajunsă la maturitate și s’a inoarnată la 
Românii gr. cat. în anii quinqnagenarl 
prin bula s.-lui părinte Piu IX d-to 26 
Novembre (sexto oalend. Decembrie) 1853, 
publicată în 22 Faură 1854, prin oarea 
s’a fundata și s'a instituită metropolia 
română gr. oat. și în narea se fiice a- 
nume:

„Quod perficere ipse (Gregorius 
XVI) nequivit ob difficultates et rerum 
et temporum, id nos, benejuvante Do 
mino, aliqua ex parte exsequi constitui- 
mus, propriam erigendo pro Romanis în 
Transilvania ecolesiasticam graeoi ritus 
provinoiam, quae oonstet turn e dice- 
oesi magnovaradinensi, a strigoniensi 
arohiepisoopatu subtraota, turn ex dua- 
bus novis per nos ereotis dioeoesibus, 
lugosiensi soilicet în Banatu temesiensi, 
et armenopolitana în Transilvania, cujus 
eoclesiastioae proviuciae metropoliticam 
sedem în eoolesia fogarasiensi figere de- 
crevimus".

In întemeiarea acestei provincie bi 
serioescl gr. cat. române, prinoipele-pri 
mate de ferioită memoriă, eminența sa 

împrejurări; elă povesti ospețiloră încă 
presențl înceroarea de oorupțiune față 
de Bertiu și tote urmările, cu oea mai 
mare sinceritate. „Da, d-loră", înoheiâ 
elă „principele Talleyrand m’a trasă pe 
sforă. Tocmai acum am primită prin ună 
curieră specială o scrisore dela densulă, 
pe care voesoă să v’o cetescă ; âtă-o:

„Mylord 1 D-ta, ca amică ală meu, 
trebue să fii cela dintâiu, care să afli, 
că căsătoria regelui Leopold ală Bel
giei ou principesa nâstră s’a săvîrșită în 
Ltmia trecută! Și aceea vă va interesa, 
că șefulă cancelariei Bertiu s’a căsătorită. 
Elă crede, că i-s’a deschisă ună isvorfl 
de câștigă laterală pe cale diplomatică

Ală D-tale
Talleyrand.'1

„Mângăie-te mylord", 4iee suspinândă 
ambasadorulă austriaoă prinoipele Esz- 
terhazy ; „că ai fostă trasă pe sffiră de 
Talleyrand ; acesta li-se întâmplă și oe- 
loră mai buni cursori ai diplomației.“

Ucu Paolo.

Joaue Soitovezky, și a căș'iugatQ merite 
n«moritdre, căci în înțelestdă urmatb- 
reloră cuvinte ale numitei bnlle papale: 
„exihibita nobis a venerabili etiam fratre 
nostro archiepisoopo strigoniensi libera 
quoad haeo metropolitioi juris resigna
tions", a renuuoiată la drepturile sa'e a 
supra metropoliei gr cat. de Alba- 
lu li a.

Era posițiunea de dreptă publică 
a metropoliei gr. cat. române- fața ou 
primatulă strigoniană, se vede lămurită 
diu cuvintele desă mențiunatei bulle pa
pale, relativă la dieoesele de Făg.ărașiia 
și de Oradea-Mara, prin cari,, cu privire 
a nume la dieoesa primă, se enunță 
următfirele: „Ad majorem omnipotentis 
Dei gloriam, oatholioae religiouis iu<re- 
mentum, neo non spiritualem romanorum 
consolationem et oommodum, motu pro
prio, oerta sci^utia ao matura delibera- 
tioue, nostra deque apcstolioae potesta- 
tis plenitudine, dioeoesim Fogaradensem 
în Transilvania, quae iam inde a sua ins
titutions metropolitioo juri arohiepisoopi 
strigoniensis ad haeo usque tempora ob- 
noxia fuit, ab eodem jure et subjections, 
ejusdem metropolitani antistitis aooedente 
consensu praemisso, auotoritate aposto 
lioa, eximimus et dissolvimos ita, ut ip 
sius dioeoesis antistites, eoolesiae, oppida, 
etc., etc., utriusqtie sexus personae, ou- 
juscunque gradus et ordinis, a pristina, 
oui antea suberant, metropolitae strigo 
niensis jurisdictions et qua vis alia po- 
testate ec praerogativa jurisdictionali in 
perpetuum pariter exemptas sint et li- 
beratae". Eră specialminte ou privire la 
dieoesa oradană gr. cat., representată de 
presinte prin subsorișii, în bulla papală 
prin oarea se fundă metropolia nostră 
gr. cat. de Alba Iulia, se află următorele 
cuvinte: „iusuper magnovaradineusem 
dioeocsim .... ab eadem jurisdictions 
(adecă : strigoniensi) st potestate, de me
tropolitae ipsius libero oonsensu st re
signations, in perpetuum ea rations dis- 
trahimus et avellimus, etc".

Și, după t6te aoestea, autonomia 
națională și bisericesoă a metropoliei 
gr. cat. române de Alba-Iulia se stato- 
resce prin menționata bullă iu următo- 
rulă modă: „Qiae oum ita sint, turn 
magnovaradinensis et fogarasiensis, tum 
duarum per nos ereotarum, lugosiensis 
uimirum et armenopolitanae, dioe esium 
territoria, una oum ibi existentibus civi- 
tatibus, oppidis, pagis, aliisque aooeso- 
riis, in eolesiastioam proviuciam graeoo 
oatholieam unitarn linguae romanae atque 
adeo unam archiepisoopalem metropoli- 
tioam sedem fogarasiensem Rimanorum 
graeoi ritus oatholioi uniți, eadem apos
tolica auotorithtea. perpetuo quoque eri- 
gimus et instituimus".

D-lu Catargău la Voena.
piarulă „Times" din Londra pu- 

blioă următdrea soire importantă:
Ni-se anunță din BucurescI, 

că este probabilă, că d 10 Catargiu, 
președintele consiliului de miniștri 
românu, care la reîntbrcerea sa 
dela Sigmaringen a avutu o în
trevedere cu împeratuia Austriei, a 
esplicatO acestuia intențiunile gu
vernului română, care doresce o 
ameliorare a sortei JRomâniloru din 
Transilvania, cu deosebire în ce pri- 
vesce instrucțiunea publică și legile 
electorate. O asemenea cerere nu 
pote fi făcută în modu oficialu, 
der se speră, că în considerațiunea 
relațiilorO amicabile ale Austro- 
Ungariei cu România, Maghiarii 
nu voru mai persista într’o politică, 
ce este de natură a-le înstrăina cu 
totulu națiunea română.

UKON1UA POLITICA.
— 21 Ianuarie.

In deoursulă ședinței din 30 Ianua
rie a parlamentului austriacă, ținu con 
tele Taaffe o oonferență ou conducătorii 

oeloră trei mari partide, oarl voră forme 
i maioritatea, adecă cu Dr. Plener, oav.de 
' law or ski și contele Hohenwart, în oare le 
j împărtăși resnltatu-lă oonsiliului ministe- 
Irială din fiiua trecută ținută sub preșe- 
j ființa M. Sale. înainte de aoâstă confe- 
Ireiiță avri oontele Taaffe o convorbire 
i ou vioe-președintele oamerei deputațiloră 
! Chlumeăky. Considerândă, oă cabinetulă 
.persistă, eă olubulă lui Hohenwarth sâ 
fiă primită în întregulă său în noua ma
joritate tripo-dă și în sensulă acesta s’a 
schimbată și programadă. probabilă, că 
în ourendă se voră reînoepe pertractă
rile și se va țînti a se ajunge la ună mo
dus vivendi'. Asupra acestui modus contele 
Taaffe mai înteiu se va înțelege separat ou 
fiăcare conducătoră de partidă și apoi 
ou toți trei la ună looă. Desbaterile bu
getare ou tdte aoeste- se voră oontinua 
ohiar și atunol, când pertractările nu 
voră duce la resultatulă dorită, buge- 
tulă va fi resolvată. Se fiice, câ pertrac
tările cu etâuga germauă se voră înoepe 
în cjilele aceste. Publioațiunea progra 
mului se va faoe ceva mai târdiu.

*
După cum se asigură, mesagiu]ii de 

; deschidere ală pswiiimmtului englesu, va 
constata, oă între Britania mare și tote 
puterile esistă raporturi amicale. Elă va 
anunța, oă bilulă home rule pentru Ir 
landa vă fi primulă proiectă de lege în 
noua sesiune. Discursulă tronului va 
anunța apoi și alte proiecte de legi asu
pra sourtărei period'ei legislative, asupra 
revisuirei listeloră electorale, asupra soă- 
derei duratei domiciliare pentru capabilita- 
tea de alegere, apoi mai multe proieote la 
oestiunea muncitoriloră, pregătiri pentru 
separarea biserioei de stată în Scoția și 
Wales precum și asupra administrației 
looale. Mesagiulă va ouprinde și deola- 
rațiunea, că trupele trimise în Egiptă nu 
însâmnă o schimbare în politica față de 
Egiptă.

*
O telegramă din Berlină aduce soirea, 

oă în cerourile politice de-acolo a făcută 
mare sensațiă nisce vorbiri politice, ți
nute de trei generali germani, despre 
resboiu. Toți trei generalii s’au espri- 
mată, oă pe orizonulă politioă se arată 
nori amenințători. Skopp, salutândă pe 
împâratulă, ca pe prinoipele păoei, fiise: 
„Deoă împâratulă, ia sabia în mâna sa, 
atunol elă n’o va ascunde în tecă, pănă 
când nu libereză patria de oelă din 
urmă dușmană, seu pănă când înfrântă 
dimpreună ou poporule sâu nu va zăce 
la părnentă. RSsboiulu se apropie; dea 
Duumefieu oa elă să afle națiunea ger
mană grupată în jurulă prinoipiloră săi. 
Să privimă dâră la împâratulă, oare a 
iuțelesă seriositatea timpului și care prin 
representanții săi a provocată poporule 
să se îngrijască de marea pregătire". 
Foile liberale germane din Berlin, luândă 
notiță despre aoeste vorbiri publică totă- 
odată și ultimulă disoursă ală lui Ca
privi din oare transpiră ună spirită mai 
oonoiliantă.

SG1R1LE QILEI.
— 21 Ianuarie.

Procurorii „valahisatorii.u (Elolâhosito 
iigyesz). Sub aoeste titlu publică foile 
din Budapesta (Pești Naplo nr. 30 din 
1893) soirea, oă la procurătura regesoă 
din Biserica-albă s’au aflată, că 18 păzi
tori de arestanțl nu sciu unguresc e. Lob 
mayer, marele descendentă ală lui Tuhu- 
tum și ca Ungură nou, totodată proou- 
roră supremă-substitută la curtea de 
apelă din Segedină, a dată în urmarea 
acestui faptă de romanisare (?) ordina- 
țiunea, ca de păcjitorl lă arestanțl nu
mai cei ce soiu unguresoe să se aplice. 
Ună representantă ală statului, chiămată 
a apăra drepturile oetățeniloră în stată 
— nu e iertată să dea o ordinațiune 
atâtă de nedrâptă și călcătăre de lege 
positivă. Apoi nu-i mirare deoă proouroril 
subalterni vădă în totă ce nu e ma
ghiară, agitațiune. Nu cumva îi va veni 
in minte d-lui Lobmayer ou zelulă 
său de a opri romanisarea — ca visi ■ 
tândă aresturile și .«flandă oă arestanții 
nu sciu unguresoe Bâ i trim tă aoasă și 
să-i esohidă de la benefieiuiă de a ro- 

manisa aresturile regescl unguresc!? Trist 
e dâcă cei oe stăpânescă acestă amftrîtă 
țâră au ajunsă așa de departe, îneâtă și 
la bieții servitori panduri, păc|.itorl de 
arestanțl, înoă invidiâză acea biioată

- amară de pâue — dioe „Luminătorulău, 
i ~x—

Mincinoșii și obraznicii. In numărulă' 
279 din 1892 ală Miei năstre. amă pu
blicată, la rubrica „Soirile el.:i!eiu sub tit-- 
lulă „Argus?“ o notiță. în oare amă 
reotifioată nesce aserțiuni răntăeidse ale 
unui „foileton stă“ ală „Umireiu din 
Blașiu susținute ou intențiă de a învrăjbi 
societatea de-aoolo. Amă cerută atunol 
dela „Argus11' să se declare. După o tă
cere de-o l'ună de (jil6 „Argus" se și 
„declară"- î'n Nr. 4 ală „Unirei" din a. o. 
In „declarația" sa însă „Argu«" cade 
din nou în- păcatulă, oe ou dreptă cu
vântă pote să- i iă impute ori oe omă eu 
mintea și inima la locă, în păcatulă — 
m'noiunei. „Argus" susține „rnorțișă", 
că în „Gazeta Transilvaniei" Nr. 149' 
din 1892 s’a publicată „o scrit-âre" în 
oare se vcrbesoe despre podratulă și fu- 
matulă damelorâ în g-nere, der fiindcă 
„scrisorea" e datată d n Blașin, nrmeză 
după logica sorintită a lui „Argus", că 
femeile, despre cari se vorbesce in acea 
„scrisore" nu potă *ă fiă deeâtă damele 
aii» Blașiu. In fața acestei obrăznicii, ne 
vedemă din nou siliți a constata, că în 
„Gaz-ta Transilvaniei" nu s’a publicată 
nici o corespondență, nici o „soriibre11, 
nici ună foiletonă, in cure s’ar cjice că 
„damele (liir Bliașiu să pudreză prâ tare și 
tumeză". Provocamă der din nou pe 
năzdrăvanulă „Argus" să ne arate aoelă 
Nr. din „Gazeta Transi'vauiei" în care se 
vcrbesoe expres despre pudratulă și fu- 
matulă dameloru din Blașiu ți să nu 
umble oa procurorii ungures >1, a căuta 
printre șire argumente prin oarl să-și 
aoopere micimea lui sufletesoă, neade- 
vărulă și impertinența falseloră sale aser
țiuni. Pănă când „Argus" nu va fi în 
stare să ne dovedesoa acesta, nu puternu 
să-lă cousiderămă deeâtă oa pe ună min- 
einosă și obraznică, oare; o repețimă, 
cu inteuțiă umblă să învrăjbesoa socie
tatea din Blașiu. La celelalte murdării 
al» lui „Argus" din Nr. 4 ală „Unirei" 
ținemă de subdemnitatea nâstră a re
flecta. In aoelașl timpă însă nu puternu 
să nu ne esprimâmă corn pătimirea nostră 
față de persona d-lui reda^toră respon
sabilă ală foii din „Piscul. Târnave!oră", 
că se lasă a fi sedusă să publice lucruri 
atâtă de proste in monitorulă „adevă
rului", lucruri cari î ici deuâtă nu potă 
să oontribuesoă la „reputația" atâtă de 
multă buoinată a „Unirei".

— x—
Convenții comerciale cu România. In 

19 Ianuarie s’au schimbată ratiboările 
pentru oonvențiunea comercială îutre 
Italia și Romania între d lă Bolatti, 
prim-seoretară și însărcinată de aiaoerl 
ală Italiei, și d lă Al. Lihovari, minis
tru de esterne. Totă atunci s’au schim
bată îutre d lă Hart nge. îusârcinatulă 
de afaceri ală Murei Brisanie și d-iă Al 
Lahovari, miuistrulă de esterne, ratifică
rile convențiunei între România și En- 
glitera. Ambele aoeste convențiud intră 
în vigore pe 4lua de mâne.

— x—
Măsuri in contra c oier ei. Ceti mă în 

„Timpulă" : In urma unei înțelegeri în
tre puteri se va țină în curendo, proba
bilă la Dr-sda, o conferință internațio
nală relativă la cest iile carantinare și 
la măsurile, cari ar trebui să fiă luate 
în oasulă reaparițiunei colerei la pri
mă, v eră.

— x—
Clerioarismulti. in Spania, Din Bar

celona se telegrafieză următdrele: Ună 
meetingă de studențl liberali a blamată 
greutățile opuse la deschiderea unei ca
pele protestante la Madridă. Mai mulțl 
ultramontanl au venită să faoă sgomotă, 
în urmă s’a iscată și o certă. Poliția a 
disolvată întrunirea și a făcută mai 
multe arestări.

— x—
Vulcani in erupțiune. Se vestesoe 

din New York : Nisoe telegrame din Pa- 
dernal Beak vestesoă erupțiunile unoră 
vuloaul din cantonulă de Rio la Riba 
și în Noulâ Mexic. Unulu din aoeștl 
vulcani era ereZută stinBă dela 1821. In 
luna Decemvre, trecută, s’a vă4ută is- 
bucnindă în vârfulă muntelui fuină și 
lavă, apoi lava a îuoepută a ourge, răs- 
pândindu se pe o raZă de două milurl. 
Cutremure de părnentă s’au simțită ia 
Cordoba, Orizaba și în Mexic. Din vul- 
canulă dela Orizaba se audă uruituri 
surde. Esistă temeri de o erupțiune și 
aci. In fiă care nopte cerulă e iluminată 
de scânteile, cari iesă din gura vul
canului.

—x —

oav.de
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Balti militarii. Sergenții majori și 
cei de ună rangă cu dâușii diu garni- 
sona din looă, voră da unO bală în 8 
Februarie n. o. în sala hotelului Cen
trale Nr. 1, Iuceputulă la 8 ore sera.

— x —
Mortalitatea în Brașovti. Din 22 până 

în 28 Ianuarie au munții aiul 13 persone 
și adecă : 1 de tifusă, 1 de tubr-rculosfi, 
1 de aprindere de plămâni și 10 de alte 
boie. Prin urmare se vine pe 1000 lo 
enitorl oaloulatO pe ană: 20 6.

0 afacere Panama în Italia.
Afaoerea, oftreia la începută (jiarele 

italiano îi daseră numele il Panamino, 
amenința a lua proporțiile unei întregi 
Panama.... Nici d. Gioiitti, care la înoe 
putulo acestei afaceri declarase ou in 
dignare, oă pănă va fi eld prim-ministru, 
nu va permite să se reediteze o afaoeie 
Panama in Italia, — niol d. Gioiitti nu 
mai e acum atâta de intransigentă, oi 
consimte a răspunde la întrebări și in
terpelări asupra afaoerei Băncilorfi.

E voi ba și aci, ca și înFranoia, de 
âmenl influențl amestecați în afaoerea 
Bânoiloră. Se cjice, că d. Taulongo, ares
tatului directorii ala Bănoei romane, ar 
poseda și elă o listă analogă cu cea fai 
mesă a aoelord 104 deputațl franoesl. 
L sta d-lui Taulongo, căreia i-a dată nu 
mele de „Cartea de aură44, se cj’oe> 
ar fi depus’o îutr’ună looă sigură, la 
Vatican.

A.cestă „Carte de aură" ar coprinde 
numărose scrisori iscălite de miniștri și 
alțl dmenl influențl, cari l-au invitată 
seu i au recomandată să faoă uesoe ope
rații, oarl au fostă punctulo de mâneoare 
ală înouroăturilorO îu oarl a ajunsă pe 
urmă Banca.

Pe urma aoestord recomandații por- 
tofoliulO Băncii a strînsă unO întregfi 
stoofl de trate semnate de dmenl politici 
și c}ia,'iști, toți mai multă seu mai pu
țină solvabili. Porniți odată pe acostă 
povâruișă, administratorii au începută a 
delapida pe socot.âla loră și, puțmă câte 
puțină, răulă a devenită ireparabilă. Se 
mai asigură apoi, oă la ultimele alegeri, 
Bauoa romană a contribuită multă la 
cheltuelile de propagandă și publicitate 
în favorulă candidaturilor^ oficiale...

In privința punerei ilegale în oir- 
culațiă a unei sume enorme de bilete de 
bancă, tdtă lumea pare a fi de acordă a 
imputa cela puțină o 6re oare negligență 
de oontrolă guvernului. Cifra legală a 
ciroulației Bănoei romane e de 76 mi- 
liâne, și acostă sumă a fostă întreoută 
ou celă puțină 60 de milione. Pentru a 
se masca acestă esoedentu de circula 
țiă se întrebuința ună sistemă ingeuiosă, 
oare oonsta în a face, pe de o parte, 
vărsftminte fiotive în conturi ooreure și, 
de altă parte, a deschide credite unoră 
dineul de paie cari represintau pe admi
nistratori. Guvernatorulă, d. Taulongo 
oasietulă d. Lazzaroni, astăzi arestați, ș*. 
prințulă T< rlonia, oensoră aveau astfelă 
conturi eorente în numele loră propri’, 
ceea ce deja e mai multă deoâtă anor
mală, căci aceste conturi ooreute aveau 
se fiă controlate totă de cei în profitulă 
cărora erau deschise!

Conivența în care Banoa romană 
era cu Banca din Neapoli, — unde, 
după cum se scie, casierulă Cucoiniello 
lăsase uuă golă de 2 jum. miliâne, — 
acestă conivență formeză una din păr
țile oele mai ciudate ale acestei afaoerl 
nenorocite. Era adecă obiceiulă a se 
masca golurile din o Banoă seu alta prin 
prooedeurl de bună vecinătate. Câud se 
vestea o inspecția la Banca din Neapol, 
oasie-rulă se împrumuta de la mână la 
mână la Banca romană ou cele câte-va 
milione de cari avea nevoie și pe oarl 
se grăbea să le înapoeze îndată ce se 
termina inspecția; și totă așa, când se 
anunța o inspeuțiă la Banoa romană, 
banca din Neapol îi întorcea servioiulă.

Câud, după cererea de anchetă par
lamentară a d lui Colajanni, s’a ordonată 
o inspecția simultană in tote bănoile de 
emisiune, casierulă din Neapol a crecjută 

mai prudentă s’o ștergă la sănătosa; a 
fostă prinsă insă. Discuția moțiuniloră de 
auchetă parlamentară în tote aceste 
afacerI s’a amânată pe trei luni.

Corespondența „Gaz. Trans/
Plașiu, 29 Ir. n. n. 1893.

St. D-le RedactorO ! Cine a urmărită 
ou atențiune corespondențele apărute în 
foiletonulă „Uuirii44 Nr. 50 — 52 din an. 
tr. și Nr. 4 din a. o., datate din Blașiu 
și subscrise de „Argus", acela de sigură 
va fi observată, ceea ce am observată 
și eu, că ade ă Argus vorbesoe numai diu 
fâle, vorbesoe despre câte vercjl — us
cate, nu e obiectivă nici de cum și în 
totă modulă voesoe a se afișa de oriti- 
oulă Blașiului, și în< ă—după cum cugetă 
d sa, —de critică de frunte, care e ohiă- 
mată a da lecțiunl publioului română 
din Blașiu; oare e ohiămată a batjoouri 
și a lua în zeflemea damele și alte per- 
sdne, oarl nu app.rțină elicei Argusiane.

Dâr să revină asupra oeloră sorise 
de „Argus.“

In nr. 50 din an. tr. ală „Unirei44, 
„Argus" atacă în modă bruscă purtarea 
dameloră din Blașiu cu ocasitinea pri
mei serate literare arangiată în favorulă 
reuuiunei femeiloră. I a răspunsă o anu 
mită damă: „Maria44, totă în „Unirea14 
nr. 51, dovedindu i pănă la evidență, că 
„Argus44 n’a avută dreptulă, n’a avută 
nici o basă de a ataca în astfelă de 
modă impertinentă damele din Blașiu.

„Argus44 însă, nevoindă a rămână 
datoră „Măriei", îi răspunde totă in 
foița „Unirei44 nr. f.2 din an. tr., unde 
cjice: „Der eu nml n’am critioată publi- 
oulă dela serata din 3 Deoemvre. N’am 
cjisă nici aceea, că ddmnele din Blașiu 
se pudrezâ prea tare și oă fumâză în 
publică, după cum oetisemă — pare-mi- 
se astă primăveră — în „Gazeta Tran
silvaniei14 într’o corespondență din Blașiu, 
subscrisă totă de o „Maria44.

Der să vedemă, ce a sorisă „Marial 
și cum a înțelesă „Argus14 cele scrise?

„Maria44 a scrisă, în foița „Gazetei 
Transilvaniei44 nr. 149 din an. tr. despre: 
„Frumseța artificială.44

In acestă foiletonă „Maria44 nicl-de- 
câtă nu vorbesce despre anumite dame, 
din anumită locft; ci a scrisă despre dame 
in generalii. „Maria44 a desorisă numai 
aoeea, ce a observată în generală, ca 
defectă la dame.

Eu am cetită și reoetită numita 
foiță a „Gazetei Transilvaniei14, unde a 
sorisă „Maria44, cu ochi pdte mai ageri 
decâtă ai lui „Argus", der nu cu inten- 
țiunea lui de a aplica oele sorise de 
„Maria44 numai și numai la damele din 
Blașiu; nici n’am folosită aoea falsă exe- 
getioă de a esplioa înțelesulă cuvinte- 
loră, a 4i°eI'il°ra și fraseloră altfelă, 
decum a voită a le înțelege autora, și 
cum trebue să le ințelegă ori oe omă 
eu minte sănătosă. pică, nu ou inten- 
țiunea de a suoi și resuci ÎDțelesulă, oi 
ou iutențiunea. ce trebue să o aibă ori 
ce omă, care iubesce adevărulă, adecă 
ou intențiunea: de a arăta, oă oeea oe 
a sorisă „Maria44 nu s'a scrisă czt consi
derare la referințele locale, oi s’a sorisă în 
generală.

Astfelă înțelegă eu scrisârea „Mă
riei44, și uredă, oă eșa o prioepe ori și 
cine, oare judecă obiectivă și seriosă.

Der să vedemă oum înțelege „Ar
gus44 — foiletonulă „Măriei44 despre 
„Frumseția artifioială ?“ Elă înoă a ce
tită acestă foiță, der ori nu a înțeles’o 
oii cu intențiune a înțeles’o rău, numai 
oa să o potă esplioa după gustulă d-sale.

Că a înțeles’o rău, să vede din răs 
punsulă, oe i-lă dă „Gazetei44 îu foița 
„Unirii44 Nr. 4 din a. o. Ad urne „Argus44, 
după ce îndrugă oâte vercjl — usoater 
cjice; „Insă ar putea 410e oineva: In ou- 
vintele Măriei, la oarl te ai provocată, 
nu se face amintire despre damele din 
Blașiu, ci se vorbesoe despre femei în 
generalitate. — Răspundă: Și asta e a- 
devărată — in câtva44. (De oe numai în- 

câtva? Căol numai aoesta e adevărată și 
vorba incâiva nu mai are looă aiul. Ori 
dâră s’a pusă peutru-oă așa i vine mai 
bine la soootela lui „Argus44 ; oăcl nu
mai punendă ouventulă „încâtva44 pute 
să dea în damele din Blașiu. Oe mari 
serviții faoă câte odată unele cuvinte ne
vinovate — Cor.) „Der întrebă eu, pe 
cine a putută avea „Maria44 din Blașiu 
în pritnulă looă îu vedere, când a 4isă : 
„Ou ună felă de uimire și compătimire 
privescă fețele sulemenite scl., deoă nu 
pe damele din Blașiu, pe cari în tdte 
4ilele pdte și are ocasiune să le privescă? 
Oare nu este ună adevără psie.hologioă, oă 
omulă să îndemnă la lucru prin împre
jurările din afară, între oarl petreoe?44 eto.

Forte greșesce „Argus44, când subli
niază verbulăprivescă, si apoi basându-se 
pe aeâsta, — căci oe altă sensă pote 
avea sublinarea? — deduce: că „Maria44 
a înțelesă numai și numai damele din 
Blașiu. „Muia44 a folosită fdrte logică 
presentulă verbului privescă, dedreoe a- 
oestă verbă folosită în timpulă presantă 
arată, că privirea aceea pdte fi ori și 
unde, și ori și când, nu e restrînsă nu 
mai lu oereulă dameloră diu Blașiu și la 
ună anumită timpO. Arată privivirea la 
ună lucru, oare totdeuna și pretutinde 
nea s’a întâmplată, se întâmplă și se va 
întâmpla și în viitoră. Și apoi e sciută 
— de cine e sciută — că atunol câud 
unulă și același lucru se repeteză, se e- 
feptuiesce în oonitu în timpă și spațiu, 
acelă lucru totdeuna e presentă pentru 
omenime; grăindă deci despre acelă lu- 
oru folosimă totdeuna presentulă verbu
lui, ea pe uuulă, care arată continuita
tea lucrărei. Spre esemplu: „G’ună felă 
de uimire privescă frumsețea naturei eto. 
Că uuă felă de întristare privescă sdrtea 
omului supusă morții44 eto. Fiind-oă fru
musețea naturei, preoum și mOrtea: au 
fostă, suntă și voră fi totdeuna, păuă 
când va esista universulă și dmenii în- 
trânsulO. Etă pentru oe a folosită „Ma
ria44 forte bine și forte logică presentulă 
verbului privescă. „Argus44 însă a sfe- 
clit’o râu ou acesta; arată, că nu-șl în
țelege limba.

(Va urma).

ULTIME SCIR1.
Co'onia, 1 Februarie. Se anunță 

din Petersburg clarului „Kolnische 
Ztg“, că în cercurile bine infor
mate de acolo se consideră ca 
adevărată soirea despre retragerea 
ambasadorului rusă din Parisu, br. 
Molirenheim. Retragerea lui înse se 
va întâmpla mai tarcjlu, pentru ca 
se se evite ori ce aparențe, cari 
ară arăta, că ea stă în legătură cu 
scandalulu Panama.

Petersburg, 1 Februarie. Minis- 
trulii serbescu de culte, a cerut dela 
comisiunea rusescă pentru învăță
mântul public, cari pi ofesori se pro
pună limba rusescă în șcâlele sâr
besc!. Numita comisiune a și de
legată 12 profesori ruși, cari în 
scurta timpu voru fi chiămaț! în 
Sârbia, unde deja studiarea limbei 
rusesc! s’a făcută obligătdre pentru 
elevii tuturoră șcâleloră.

Viena, 1 Februarie. Ieri s’a ți
nută o conferență, între ministrulă- 
președinte conte Taaffe, și d-nii 
Plener, er mai târziu între con
ducătorii stângei germane în pre- 
sența contelui Kueriburg. Totă în 
timpulă acela au conferită mi
niștrii Falkerihayn și Sclionborn cu 
contele Hohenwart și Deym. For
marea maiorității trebue a se privi 
ca zădărnicită.

Literatură.
A apărută:
Almanach de la Libre Parole 1893; 

ParisO. Prețuia unui esemplară 50 cen
time. Acesta almanach conține mai multe 
ilustrațiunl între oarl: Eduard Drumont 
și marchisulă de Mores, valoroși șefi ai 

partidului anti semită din Franoia. Par" 
tea politioă-Jiterară: Procesulă lui Dru 
mont și ală marchisului Mores. Uue 
foret juine, etc. eto.

*

Vinderea lui Isusii, tragedia în 4 
acte, (sorisă în versuri) de 8 P. Simonă, 
preoții în Șomfalău, (p. u. Beszteroze). 
Formata 8° de 60 pag. Prețuia 35 
crucerh

NECROLOG. Demetriu Ciorogariu 
din Peoloa-română, a răposată la 17(29) 
Ianuarie c. în anula ala 80-lea ala vieței 
și ala 57-lea ala căsătoriei. Iln jălesce 
întri9ta-i soțiă Maria n. Bontiloviol ou 
doi fii și două fiioe ale sale, gineri, noră 
și număroșl nepoți. — Fiă i țărâna ușâră !

DIVERSE.
Ună nou felu de duelii. Lângă Sar

nia (Amerioa de Norda) în una din săp
tămânile trecute, s’a întâmplata unO stra
niu duela între doi tineri, anume Maru 
Carter și Jerry Alkins. Motvula oertei 
a fosta, oa în tot dauna, o frumosă dom- 
nișâră. Carter și Alkins iubeau amân
doi pe aoestă fată și ea, neșciinda pe 
oare să alegă, dintre cei doi rivali, 
aoeștia conveniră a se bate în duela și 
aleseră, ca armă biciuia. Pe terenâ cei 
doi combatanți se desbrăoară de haine 
pănă ce rămaseră în pielea golă, apoi 
înoepură a ’șl da unuia altuia lovituri 
puternice de bioiO. Duelulă a ținuta fără 
întrerupere untt oâsă și jumătate. Ambii 
duelanțl sfîrșiră prin a fi rupțl de obo- 
selă cu partea corpului lividă și sânge
rândă, fără ca vre-unula din ei să se de
dare învinsa. Na se șcie aoum oăruia 
din cei doi duelanț: va surîde disputata 
fată.

Mortfi arsă pe rugii. Se sorie din 
Londra, oă dr. Wiliam Price, mortă la 
Llautrissant, lângă Cardiff ’șl exprimase 
dorința de a fi inoineratn. In oondițiunl, 
în adevărd cari te facă să rămâi uimita. 
Price a lăsată prin testamente, oă după 
mdrte elă să nu fiă arsă într’unO cup- 
torO, oi pe ună rugă ast-fela ca flăcările 
să se înalțe libere spre oeră. Conformă 
termeniloră ohiar ai testamentului său, 
ună rugO, compusă din lemne și oărbunl 
de pămentă a fostă înălțata pe câmpia 
de la Caerlon, corpulă îmbrăcată a fostă 
așe4ată susă pe- rugă și înaintea unui 
publioO numerosă, femeia și oopii lui 
Price au dată focă lemneloră și cărbu- 
niloră. „Doresoă,44 adăoga testamentulă 
lui William Price, „ca să nu se încerce 
nimeni ca să’ml culegă cenușa, der oa 
ea să se lase să ajute ârba să orâsoăși flo
rile câmpului să se desvolte44! [Și în too- 
mai așa s’a făcută cu cenușa lui William 
Price.

Solubilitatea sticlei în apă. D. Kohl- 
vansch, profesoră la faoultatea din Sto- 
kolm, a demonstrată într’o lucrare a sa, 
că sticla este solubilă în apă. La tempe
ratura de 18° o mică cantitate din inte- 
riorulă unei sticle, în care se află apă, 
se disolvă ca zaohărulă. Cantitatea este 
omeopatică în primile 4'le ȘÎ aprâpe in
finitezimală după 4'lele d’intâiă. îutr’a- 
devără în 4ilde d’intâiă, se disolvă din- 
tr’o sticlă a 6-a dintr’o mie parte din- 
tr’ună miligramă de fiă-care centimetru 
cubică de apă și de fiă care centimetru 
pătrată de suprafață; după câte-va 4'le 
se va disolvă numai yi50()0. Asta numai 
în oasulă când sticla este bună, deoă ea 
este rea cantitatea disolvată este de 10 
ori mai mare. Sticlele cu basă de potasă 
suntO mai solubile de oâtă acelea obți
nute cu soda, dâr și o cantitate de silioe 
augmenteză solubilitatea sticlei.

Calitățile unei cafele bune. Să fie 
preparată de mocă curată, veritabilă și 
dară ca sorele, negră oa dracu, ferbinte 
ca iadulo și duloe oa amorulO.

PrOprietârB I>r. Aurel ÎUurețianu.

RââCtOrH I'ESJOnSHllilll 1 Glregorlu HKn.loru
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2 ore 18 min. după am | ®.

Bancnote românescl 
Arginti romănască • 
Napoleon-d’orI ■ •
Lire turcescl ■

945
9.55

M

»•

9.48
9.60

C«r«olu pfiețefi âsraiȘQiv»
din 2 Februarie st. n 1893

Comp. 9.50 Vend. 9 53
>

M
n

Seris. fonc. „Albinau 6%
n n n n

Im. '«riali 
GalbinI - • 
Ruble rusescl 
Mărci germane
Discontulă 6—8u/0 pe ană

n
M

5 58

68.80

I*

n 5 63

59 10

Cnrsolă la bursa din Viena
din 1 Februarie st. n 1893.

Renta de aură 4U/O - - - -
Renta de hârtife 5u/0 - - • 
Imprumutulă căiloră ferate ungare 

aură --------- 
dto argintă ------- 

Amortisarea datoriei căiloră feratede 
ostă ungare [prima emisune- 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] 

Bonuri rurole-ungare 
Bonuri croato-slavono - • • ...
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ■ ... -
lmprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului .....
Renta de argintă austriacă . . - -
Renta de hârtiă austriacă - - •
Renta de aură austriacă ■ •
LoaurI din 1860 
Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credită austr, • 
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 
Galbeni împărătesc! • 
Napoleon-d'orI 
Mărci 1O0 împ. germane 
Londra 10 Livrea storlinge

114.70 
1C2 06

122.75
102.75

120 25

96 35

97 50
149.50

142.25
98 80
98.30

116.65
148.—

1000.-
371.50
323 —

5 66
9 62
59 20

120.65

Sosirea si uImm tanriH
în Brașovâ.

I. Plecarea trenurilor^:
I. Dela Brașovii la Pesta

Trenulfi mixtfi : 4 ore 20 min. dimineța.

g

>■<

8

Trenulfi accel.:
Trenulfi de persone: 7 ore 23 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulfi accel.: 5 6re 15 minute dimin. 
Trenulfi mixta: 11 ore înainte de amecfi 
Trenulfi acoel.: 2 6re

3. Dela BrașovO 
mixta: 9 6re 
mixtfi: 5 ore

Dela Brașovu la Ch.-Oșorheiu. 
mixtă; 5 âre 20 min. dimineța. 
mixtfi : 8 ore 50 minute a. m. 
mixtfi: 3 ore 10 min. după am.

Trenulfi 
Trenul!!

Trenula 
Trenula 
Trenula

■»

I
19 min. după am 
la Zernesci:
5 min. diminâța. 
13 min. după am.

Sosirea trenurilor^ în Brașovu:
I. Dela Pesta la Brașovii: 

de persone: 8 ore dimineța. 
accel.: 2 ore 9 min. după am. 
mixtfi: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu: 
accel: 2 ore 18 min. după am. 
mixtă : 6 ore 58 minute sera, 
accel.: 10 ore 17 minute sdra.
3. Dela Zernesci la Brașovii. 
mixtfi : 6 ore 2 min. dimineța. 
mixta: 1 6ră 14 min. după am.

. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii. 
mixtfi: 8 6re 25 min. dimineța. 
mixtfi: 5 ore 32 min. după am. 
mixtfi;

Trenulfi
Trenulfi
Trenulfi

Trenulfi
Trenulfi
Trenula

Trenulfi
Trenulfi

4.
Trenulfi 
Trenulfi 
Trenulfi 9 ore 25 min. sera.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă, 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

ABONAMENTE„GAZETA THAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni.
luni.
anu .

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

(*

< >

< )

6

()

X

•»------ © " «■— o ■ ■ ă —

Pilulele pentru curățirea sângelui 
mai nainte numite „Pilulele universale44 ale lui 

LPSERHOFER 
merită ou totfi dreptulQ numirea din urmă, deore e în faptă snntfi fdrte 
multe bole, la oarl aceste pilule au probată efectulfi lord esoelentfi.

De mai multe decenii suntfi aceste pilule lățite și puține familii se 
vorfi afla la cari ară lipsi o mică provisiune din acesta medicamenta de 
casă esoeleutfi.

S’au recomandate și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule 
ca rnedicameută de casă, cu deosebire în contra tuturora snferințelorfi, ce 
provinfi in urma relei mistuiri și < oustipații. precum: perturbarea in cir* 
cnlațiunea ferici, suferința de ficații slăbirea mațelorfi, colica cu venturi, 
congestiunea la creerî, hămorhoide (vina de auro) și c. 1.

Prin proprietatea lord purificătdre de sânge au ou deosebire btinfi 
efectfi asupra anemiei și asupr» bolelorfi ce isvoresofi din acâsta, preoum: 
gălbinai e, dureri de capu nervose ș. a. m. A este pilule purificătore de 
sânge lu reză așa de ușorfi, incâtfi nu pricluuesefi nici cele mai mici du 
rerl și pentru aceea le pote folosi și cele mai slăbite persoue, hiar și co
pii fără n'd o tenure.

Aceste pilule purificătore de sânge se prepară veritabile singură nu 
mai in farmacia „zum gold. R e i c h s a p f elu a lui I. P se1 ho fer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena. și costă o <'utiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
U m sula ou 6 cutii costă 1 fl. 5 cr., trimițendu-se nefrancitfi cu rambursă 
1 fl. 10 ct. Decă se trimite suma banilorfi înainte, costă unt! sulă cu pilule 
1 fl 25 cr. inclusive1 franoare. 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr. 
4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl 20 cr., 10 suluri 9 fl 20 cr. Mai puțmfi 
de unfi sula nu ne pote espeda.

NB. In urma lățirei lorfi celei mari, se imiteză aceste pilule sub dife
rite forme și numiri, de aceea se face rugarea a oere anume Pilule pil 
rificătore de sânge ale lui L Pserlîofer și numai acelea suntfi veri 
tabile, « căro u instrucțiune pentru folosire este provficțotă cu iscălitura 
I. Pserlîofer, și cari portă pe capacul!! cutiei totfi aceeași iscălitură îu co- 
lore roțiă.

D.ntre nenumăratele s ‘risorl, prin cari consume; ții acestora pilule 
mul[ăme.-cfi pentru redobândirea sănătății după cele mai vani și gre.e bole 
lăsăm!! .-ă urmeze aci puține numai cu observarea, că O'l-cine a întrebu- 
ințatfi odată aceste pilule, le recomandă mai departe.

EA

o
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Schlierbach. 22 Oct 1888.
Știm. D-le! Subsemnatul^ me rogă a-ml 

mai trimite 4 suluri cu pilule purificătore 
de sânge cari în adevără suntti forte fo- 
lositore și escelente.

Cu dist. stimă Ig. Neureuter, medica.

Hrasche lângă Flddnic 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fostă voința lui D c]eu, 

că pilule D v. au ajunsă in manile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: MS 
recisemi'i in patulă de le siă astfelă incât.ă 
nu mai putemă lucra și a-șl fi sigură deja 
mortă, decă nu m’ară fi scăpată minunatele 
Dv. pilule. D-deu sS ' S binec’vintese de 
inii de ori. Atnă confiența, că pilulele Dv. 
me voră face de totă săuătosă, așa pre- 
cumă a folosită și altora.

Theresia Kuiflc.

Dv. Pilule purificatbre de sânge, și după o 
întrebuințare mai indelungată s’a vindecată. 

Cu d.stinsă stimă Iosefa Weinzettel.

Eiche ngraber am t bei Gfuhl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatulă se 3 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D- .. 
adever f lositore și escelente. Nu potă în- 
trelăsa fără ca să Vă esprimă recuuoscința 
mea în privința valdrei acestoră pilule, 
și le voi recomanda unde numai să va pute 
tuturor suferindilor. Văautorisez, caacestă 
a mea mulțămită să o folosiți după plăcu 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Halin.

r6gă a
)-V. în

Wiener-Neustadt 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele măt șei mele de 

0 ani îți esprimă cea mai căldurdsă mul- 
țămire. Densa 1 Z Z___ ___ 1„

stomach cronică și de apă. Vieța i er-i ună 
chină și se credea deja de perdută. Prin 
intemplare a căpăLată o cutiă cu escelentele

a suferit 5 ani de catarii la

o

fi. 
fi. 
fi.

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.........................................................
șese luni...................................................
unu anH.,...................................................

■

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X < >

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

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

Pentru România și străinătate: 
anu................................................................. 8
șese luni...................................................... 4
trei luni........................................ .2

Pe
Pe
Pe

r

2
1

fi. -
fl. —

50 cr.
( >

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, sâ

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

binevoiescă
a

s
3
>?<
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Gotschdorf bei Kohlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D le! Vâ rogti fi-mi trimite uni! 
sulfi cu 6 cutii din pilulele D-v‘. universale 
purificătdre de sânge. Numai minunatelorti 
D-v. pilule am se mulțămescii. câ amil scă
pata de o suferință de stomachs, ca’ e m’a 
chinuită 5 ani. Aceste pilule n’are se-ml 
lipsescă nicl-odată și esprima prin acesta 
mulțămirea mea cea mai culdurosă

Cu cea mai mare stimă Ana Zwicki.
I îniSPIir rlin dp Alli! dela w- Ottm- Bernhard din Lindau în
L-iqUUUI Ulii pidhlt; UU Hljj’, contra tuturora greutățilora la sto

macha. O buteliă 2 fl. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.
’îfifl SIFYIPriPfinP ce^ ma’ buna mijlocfl în contra tuturora suferințelora

millA alllCI lUalla, rheumatice: durerilora la șira spinării, ju-ghiuri, is 
chiasa, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capa, junghiuri la ui echi etc. 1 fl. bOcr. 
QPnfîî HPntPII nnhl de Dr- Romershâuien pentru întărirea și conservarea 

L-OUIIța pull Li II ULIDI, vederei, in flacons originale â 2 fl. 60 cr. și 1 fl. 50 cr. 
MinunatuIu balsamu englezescii, ° stidă 50 cr.
prafuri în rnnfro ftoonî (Fiakerpulver in contra catarului, răgușelei etc. 
I lulUII III LUIILIa O ' 1 cutiă 35 cr. cu trimiterea francată 80 cr.
Franzbranntwein cu seu fără sare o sticlă 70 cr.

Balsam contra degeraturei £ X’XT
rințelorfi de degetură de totă feluL , precum și spre vindecarea ranelora forte învechite. 
1 borcanfl 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.
Helso seu Gesundheitssalz,

contra tuturor!! suferințelor!! ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachet!! I fl.
Balsamu în contra gușiloru,

terea francată 65 cr.
pRPntA HP l/îpfă 'Picăturile din Pragaj in contra stomacului stricată, mis- 
.-oUIIțCl UU VIU ța. tuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă de 

casă escelentă 1 flaconă 22 cr 12 flacoane 2 fl.
Prafuri în contra asudărei picidreloru. tAurlstLupdrSaept 

cioareloră și mirosulă neplăcută, conservăză încălțămintea și este probată ca ne- 
stricăciosă. Erețulă unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr.

^Iinilll-^nîf7U/OHnriptg unii medicamentă de casă foarte cunoscută și es- 
5JU--UIU QpilAn Dlyvl IUs8 celent.ă in contra catarului, răgușelei, tusei spag- 

modice etc. 1 ticluță 5u cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr. 
^niYjQ fi 3-TfJ I n h înîtl de i' Pserhofer, de ună lungu șirfi de ani recunos-

■ uiuaua I ailllULIllIIIII cută de medici ca cela mai bună mijlocă pentru 
crescerea părului. Ună borcanh elegantă adiusta^ă 2 fl.

PlflQtril-linivPrenh'l de Pr°f* steudel, la rane din lovitură și împunsă, la 
I laoil U UlIIVul OalU, totă felulh de bube rele și la umflături invechite, ce 

se spargă periodică la picioare la degetfi, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Ună borcană 50 cr., cu tri
miterea francată 75 cr.

QqpO limt/DPQala de W. Bullrich. Ună medicamentă de
CHIU UIIIVCI ddlCL pui JJdLIVd. cașă, escelenth contra tuturora urmă- 

riloră digestiunei stricate precum : durere de capă, amețelă, cârcei la stomachă, acrălă 
in gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet^ 1 fl.

Afară de preparatele aci amintite se mai află toate speciality ile farmaceutice in
digene și streine, anunțate prin to»te durele austro-ungare și la casă, când unele din 
aceste specii nu s’ar afla in deposită se voră procura la cerere promptă și ieftină.

Trimiterile prin poște se efectueză iute, decă se trimite prețuia înainte; comande 
mai mari și cu rambursă a prețului.

I. PSERHOFER, farmacia „zum goldenen Reichsapfel*1 WIEN, I., 
Singerstrasse No 15.

Franco se efectueză acele comande numai dăcă se trimite mai nainte și resp. 
porto poștală, in casulă acesta spesele poștale suntă multă mai ieftine, decâth la 

trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile suntâ a se privi numai acele pilule a cărora instruc

țiune este provefjuta cu iscălitura I. Pserhofer și cari portă pe capaculfl 
fiă cărei cutii totfi aceiași iscălitură în colore roșiă
Susamântitele specialități se află și ist ISuflapesta la farmacistul 

I. von 'l'iirok, H.oni|șsjfasse 1‘<S. 17,1—12
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oooocxy < 1A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneii 

s6 binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii 
de pe fășia sub care au primiți! ^iarulti nostru până acuma.

Domnii, ce se abondză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
fămurittî și s6 arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“
& «■

Tipografia A. MUREȘIANU.
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