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Prigonirea SBovaciloru.
Brașovîl, 10 Februarie v.

Naționaliștii slovaci dau de 
ună timpu încoce semne de vieța 
forte îmbucurătdre. Nu puțină în
grijire le-a cășunată Unguriloru 
dela putere adunările poporale 
slovace ținute 4'fofo trecute.

Scopulă acestoru adunări era 
de a protesta în contra căsătoriei 
civile și a matriculeloru civile, 
der totodată de a suleva și Ges
tiunea naționalităților^, pretincfond 
deplina egală îndreptățire pentru 
aceste. Adunările din Modra și 
din Theiasholz, comitatul!} Gfonfor, 
au mai cerută o autonomiă după 
teritorii naționaliste, votulu uni
versală cu votare secretă și au 
declarată, că pe câtă vreme, voința 
poporului slovacă nu se va pute 
manifesta la alegeri, Slovacii voră 
observa cea mai completă absti
nență la alegerile de deputată.

Firesce că astfelă de manifes
tări au trebuită se displacă mici- 
loră tirani din comitate și la adu
narea representanței din Pojună, 
s’au făcută enunciațiuni și s’au 
luată hotărîrl, cari suntă de na
tură a încorda și mai multă ra
porturile Unguriloră cu naționali
tățile și a aduce lucrurile la es- 
tremu.

Ba pașalele administrative din 
Turoțu-St.-Mărtină nu s’au mărgi
nită la declarări și hotărîrl, ci au 
pășită la fapte împiedecândă în 
modă scandalosă de violentă ți
nerea adunărei poporale slovace, 
conchiămate în acestă orașă pe 
c|iua de 19 Febr. c.

Intr’ună timpă când t6tă țera 
este agitată de nemulțămiri de 
totă soiulu, când în cestiunile bi- 
sericescl-politice poporațiunea se 
diviseza în doue tabere și se pre- 
gătesce o luptă crâncenă, reacțio
narii din fruntea comitatului Po
jună au îndrăsnela de a propune 
nouă măsuri despotice în contra 
Slovaciloră. Ba ună anumită Ba- 

csak Pal a propusă chiar se se 
soliciteze dela dietă aducerea unei 
legi escepționale, prin care se se 
restrîngă libertatea și drepturile 
„preoțiloră și a dascăliloră pans- 
laviști.“ Și acestă propunere, mon- 
strudsă s’a primită unanimă de 
cătră adunare!

Se înțelege, că acum în fața 
mișcării slovace, ce-i supără atâtă 
de tare, șoviniștii dela putere gă- 
sescu, că aici este numai pretin- 
sulă „panslavismul și „Rusia11 în 
jocă. Așa au făcut’o înainte și 
după 1848, așa o facă și acțl- Ne- 
mulțămirea ce domnesce în po- 
poră voră să-o încarce numai în 
spinarea unoră preoți și dascăli 
„agitatori11, cari ară sta în legă
tură cu panslaviștii.

Tactica acesta este destulă de 
cunoscută și deochiata la t6te na
țiunile nemaghiare din Ungaria și 
Transilvania. Cu ea și cu măsu
rile „energice11 de restricțiune, ce 
le propună despoții de prin co
mitate, însă nu voră pute dobendi 
decâtă resultatele cele mai triste 
negative.

O împrejurare forte importantă 
este de remarcată în lupta despe
rată, ce-o portă naționaliștii slo
vaci cu sistemulă aBupritoru un- 
gurescă. E adevărată, că ei pri- 
mescu unu ajutoră morală și ma
terială din afară, deră nu dela 
Rusia, ci dela frații loră emigrați 
în America, cari acolo au fundată 
patru cțiare mari slovace și ducă 
o viață națională forte desvoltată 
sub scutulă libertății nordameri- 
cane.

Acești Slovaci trimită cțiarele 
loră, broșuri și foi volante cona- 
ționaliloră rămași acasă și prin 
acesta nu puțină contribue la deș
teptarea și nutrirea semțului na
țională în poporulă slovacă. Inza- 
dară se indignăză puternicii din 
comitatele Ungariei de nordă din 
causa acesta. Ei culegă acuma 
fructele sămenței ce au sămenat’o.

Slovacii emigrați în America, 

nu s’au dusă acolo de plăcere, ci 
din causa miseriei și a asupriri- 
loră de acasă. Mulți dintre ei în- 
cepă acuma a se reîntârce acasă, 
aducendă cu sine mici averi câș
tigate prin muncă în America. 
Nu i mirare apoi decă aceștia de
vină acasă pionerii naționalismului 
slovacă și suntă gata a aduce 
jertfe pentru recâștigarea egalei 
îndreptățiri a națiunei slovace.

Prigonirea Slovaciloră pe o 
scară mai întinsă, așa cum ‘este 
ea dorită, proiectată și pretinsă 
de cătră corifeii șoviniștl ai comi
tatului Pojună, va contribui în 
asemeni împrejurări numai de-a 
deștepta și mai puternică semțulă 
națională în sînulă poporului slo
vacă, care în privința acăsta a ră
masă încă forte multă îndărătă 
din causa renegatismului, de care 
este încă bântuită în mare măsură.

Din punctulă acesta de privire 
nu putemă decâtă se ne bucuramă 
de pornirile violente din Pojună, 
cari voră contribui numai la o 
soluțiune mai grabnică a cestiunei 
naționalitățiloră, și încheiămă cu 
cuvintele clarului națională slo
vacă „Narodnie Noviny“, care în 
numerulă Bău din urmă vorbesce 
de lupta națiuniloră asuprite și ’și 
ia ca esemplu răbdarea și energia 
Irlandeziloră:

„In veci nu se păte păcătui 
nepedepsită în contra națiuniloră... 
Puterea statului este și rămâne 
mulțămirea națiuniloră !u

CRONICA POLITICA.
— 10 (22) Februarie.

Sub titlulft „Panslaviștii în Pojună11 
foile unguresol aducă raporturi amănun
țite despre deourgerea adunărei comita- 
teuse din Pojuntl ținuți la 20 Februarie 
n. In ședința acesta, spună foile ma
ghiare, s’a tractată afacerea agitațiunei 
panslayiste. Fostulă viceșpană Bacsăk 
Pal a adresată o interpelații cătră vi- 
ceșpanulă Klempa, la oare aoesta a răs
punsă, că. adunarea slovacă a decursă in 

ordine bună, programulă a fostă publi
cată înainte și adunarea a fostă Insi
nuată după tote regulele. Luă apoi ou- 
văntnlă fișpanulă conte Iosifă Zichy, 
oare, într’o vorbire mai lungă, a desvol
tată vederi politice „pouder6se“. El vorbi 
despre adunarea dela Mod or și (fise, oâ 
ea s’a abătută dela programă, discutân- 
du-«e aoolo și asupra sorții unei națio
nalități apăsate. Și aoâsfaa se întâmplă 
când in Amerioa și Praga se publică 
broșuri oontrare statului maghiară, cari 
se oontrabandâză în Ungaria, er pe când 
poporulă slovacă din părțile nordice ale 
țării este agitată astfelă, pe atunol în 
Modor se spune, oă Slovaoii se alătură 
la aoestă direoțiă. Luă apoi ouventulă 
turbatulă șovinistă Bacsăk, oare 4>se 
între altele, că agitația panslavistă a tre- 
oută și în oomitatulă Pojonă și ea ame
nință pacea și ordinea; panslaviștii în 
Ungaria oonspireză în secretă contra 
statului, și soopulă loră nu este altulă 
decâtă gravitarea spre Rusia. Acestei co
chetării cu Rusia trebue să i-se facă 
sfîrșită. Propune deof, ca să se trimită 
dietei o adresă ou rugarea, c&[cercul>2 de 
influință ală preoțiloră și fnvdțătoriloră 
slovaci să se stabilised prin o lege deo
sebită și ori ce călcare a legii să fiă pe
depsită cu mare asprime. Șoviniștii au 
însoțită vorbirea ia Baosâk cu furtunose 
aplause și aprobări. La fine fișpanulă 
Zichy reasumâ oele spuse și puse pro
punerea la votă. Cei presențl o primiră 
cu unanimitate. — Etă oum Ungurii vo- 
iesoă să sugrume orl-ce mișoare a na- 
ționaliștiloră slovaci. Sforțările loră 
însă voră rămâne zadarnice, căci spiri- 
tulă de naționalitate nu-lă voră pute ei 
stinge măcară de ară fi încă de 4eoe 
ori atâția pe câți suntă, er prin astfelă 
de sălbatice procedeurl nu voră faoe de- 
oâtă să deștepte în contra lord ura ș 
disprețuia popâreloră nemaghiare, oarl 
le suferă ac)l tote nelegiuirile.

*
In Camera italiană D. Brin, răspun- 

(jendă la interpelarea d-lui Lucifero, în 
privința apreoieriloră d-lui Caprivi la co- 
misiunea militară despre situațianea Ita
liei, a disă, că nimică nu| autoriseză a 
crede, că Italia este acum mai puțină consi-

FOILETONULt „GAZ TRANS.u

O escursiune
din Făgărașă prin comuna Breaza la muntele 
Smida și Trăsnită și de aici peste verfulă Bân- 
dii și verfulă Urlii, laTripon, curmătura și ver- 
fulă Zernei și la verfulă Ludișorului și înapoi 
pe plaiulă Brezei. Steluțele de munte (Edel

weiss, Lănărică) din „Trăsnită.11
(Urmare.)

Ajunsă sub stânoa, pe oare erau 
frumâsele flori din fața mea, voiam Bă 
le apucă, eă le smulgă de aoolo spre a 
fi ale mele, deră în zadară, căol stânca, 
plecată ceva spre vale, nu ml permitea 
aoesta, fiindă și florile puțină cam susă. 
Am ohiămată pe unulă din oonducătorl 
și așe4ându-lă lângă stânoă, eu m’am 
suită mai întâiu pe genunchii și apoi pe 
umerii lui și astfelă am oulesă de pe 
puternica stâucă primele trei „Steluțe11, 
ce le-am vă4ută pentru prima dată așa, 
oum cresoă și trăesoă în straturile loră 
de stânol.

Erau trei steluțe forte desvoltate și 
fdrte ma:I, după cum numai rară se 

potă vede atari esemplare. Tote trei erau 
crescute din o rădăcină. Le-am oulesă și 
le am așe4ată ou îngrijire la pălăriă.

Păstreză aceste flori și acum, oa ună 
rară și pre frumosă suveniră din o es
cursiune atâtă de periculdsă, și tot-deuna 
îmi aduoă aminte ou mare însuflețire și 
cu o amintire de totă seridsă despre 
deosebita și puternica impresiune, ce 
mi a făcut’o farmeoulă misteriosului do
meniu de stânci ală frumâseloră steluțe 
din muntele Trăsnită. Ele oresoă în a- 
bundanță aici, pe stânoile, ce se ridioă 
oa și nisoe forturi, ca nisoe întăriturl pu
ternice și amenințătbre. Câte una, der 
de regulă câte două-trei pănă și patru, 
oresoute din o rădăoină, le ve4l cum 
stau în înaltele și repe4ile straturi de 
stânci pe ootoră grâse, cam de 2 mili
metrii în diametru și lungi dela 20—30 
c. m. cu o flore grâsă și lânâsă, ca și când 
ar fi din postavă forte fină făcute, în 
forma unei steluțe cu ra4e vioiu resfi
rate, fiindă florea de o colore albă ver- 
4ue, careoolâre, după oe se uscă florea, 
devine de totă albă. Așa stândă, le ve4l 

ca și oum ți-ar suride, ca și oum te-ar 
învita, ca și cum te-ar ohiăma să le iai 
să le rupi de acolo, oa să fiă ale tale. 
Ele suntă aioea ca nisoe 4ine din mi
turi, din povești, oa nisce 4în6 prefă
cute în fiori, oarl îți farmeoă simțurile, 
făcendu-te sâ-țl uiți de marele pericolă, 
oe te amenință, alergândă și lăoomindă 
ou nesață după ele. Suntă puternice re
gine domnitâre și 4îQe fermecătâre In 
misteriosulă și nepracticabilulă loră do
meniu, și nenorocitulă muritoră, carele 
ar îndrăsni numai să înoeroe a întră 
peste totă looulă în domeniulă, în for- 
tulă loră, seu ar umbla după ele fără 
de-a fi cu oea mai mare preoauțiune, de 
sigură și fără doră și pâte, este fiulă 
peirei, este sigura loră jertfă. Cotorele 
loră, acoperite ou foi TTer4<ii înguste și 
lungărețe, în formă de lănol, suntă tare 
ohișiose și unde cresoă din crepăturile 
stânciloră, rădăcina loră este așa de tare 
legată de pâtră, de numai cu mare greu
tate ești în stare a-le scote din loculă 
loră. Spre a-le smulge, trebue să le tragi 
ou putere și cu preoauțiune, ca să nu ți

4 tai mâna.
Noi nu am mai eșită în susă pe 

scursura părăului, oe pe atunol era seoă, 
căci așa ceva ne-ar fi dusă în perioulă 
sigură, ci de și vedeamă pe stânol dea
supra nâstră multe și pre frumâse flori 
de steluțe, totuși am apucată pe sub 
păretele de stânol, oe se înălța de asupra 
nâstră, și iol oolea, unde se putea, ur- 
oândă cu mare grijă pe elă, într’alesă 
am oulesă o mulțime de flori de acestea, 
care de care mai frumâse, așa, că ne 
încăroaserămă jură înprejură pălăriile cu 
vîrste făcute din pră frumâsele flori cu
lese. Apoi ne-arn mai luată ou noi și 
flori înflorite cu planta întregă, cu ră- 
dăoinl ou totă, pe cari eu le-am sădită 
în straturile ourții mele din Făgărașă.

Atâtă eu, câtă și looot. colonelulă 
Segaroianu, eram forte deprinși cu înăl
țimile munțiloră și cu formațiunea re
pede a terenului, și toomai acestă îm- 
pregiurare ni-a ajutată de ne-am suită 
câtă de bine în susă prin straturile flo- 
riloră de pe oosta oea fdrte repede și 
stânoâsă, așa că în deosebite rânduri în-
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derată de oătră Germania, de câta a fostă 
altă dată. Ministrulă crede, oă nu pare a 
fi adevărată judecata, ce se atribue can
celarului asupra puterii militare a Italiei. 
Și mai puțind încă pare a fi adevăratei 
că d. de Caprivi se preooupă chiar de a- 
oum cu reînoirea triplei alianțe. D. Brin 
deolarâ, că guvernulă îșl va .da tdte si
lințele pentru a susține prestigiulă țării 
și oă tot-deuna s’a arătată credincioșii 
triplei alianțe. D. Lucifero declara, că nu 
e satisfăcută. D. Brin a răspunsă în urmă 
d-loră Barzilai din stânga legalitară și 
Carmino din drepta asupra manifestațiiloră 
dinViena, ouocasia jubileului Papei. Elă a 
4isă, oă să exagerâză importanța unui 
faptă, care s’a produsă în mai multe ron
duri în timpurile din urmă. Limbagiulă 
întrunirii din Viena a fostă mai puțină 
violentă deoâtă ală altoră întruniri pre
cedente. Amintindă cuvintele predeoeso - 
rului său, D. Brin a 4iă!i oă Italia e des 
tulă de tare pentru a nu se îngriji de 
aceste sforțări nefolositore, oarl nu potă 
să turbure independența și unitatea Italiei. 
D-nii Barzilai și Carmino nu suntă sa- 
tisfăoutl. Celă d’ântâiă anunța, că va 
transforma întrebarea în interpelare.

Circulară în causa alegerei de 
lYletropolittf.

Conaistorulu Metropolitană din 
Blașiu publică în cauaa alegerei 
de Metropolită următdrea circu
lară, pe care a adresat’o cătra în- 
tregu clerulă archidiecesană.

Nr. 455—1893.

Opiate in Christosu Frate!
Precum s’a anunțată prin oircularulă 

veneratului capitulă metropolitană ou 
data de 31 Iulie 1892, Nr. 2940, a plă
cută provedinței divine a ohiăma pe fe- 
rioitulă nostru archiepisoopă și metro- 
polită Dr. Ioană Vancea de Butesa Ia 
altă viâță, spre a renumăra meritele ne- 
peritore, ce acestă archiereu bună și ma- 
rinimosă și le-a câștigată prin activitate 
neobosită și zelă apostolică pentru în
florirea sfintei biserici, prin promovarea 
binelui spirituală ală credinoioșiloră din 
arohidiecesa nbstră și din întrega pro
vincia metropolitană de Alba Iulia și 
Făgărașă și prin nenumăratele sale jertfe 
materiale aduse pentru înaintarea oultu- 
rală a poporului română și pentru mân
gâierea orfaniloră, văduveloră, săracilor, 
preoțiloră ajunși la adânci bătrânețe și 
a tuturoră aoelora, cari în acâstă vieță 
au cerută ajutoră dela inima lui nobilă.

Astfelă, devenindă vaoantă soaunulă 
arohiepiscopescă și metropolitană de 
Alba-Iulia și Făgărașă, aoestă consistoră 
șl-a ținută de sfântă datorință a face toți 
pașii de lipsă, pentru-oa archidieoesa 
ndstră să nu rămână multă timpă fără 
de arohiepisoopă, er provincia ndstră bi- 
serioesoă fără de metropolită alesă de 

și-și conducătorii noștri ne făceau atențl, 
să du mergemă mai departe.

Păstorii spună, oă oile măuâucă ou 
o deosebită plăcere aceste flori, oarl însă 
în teritoriulă loră din muntele Trăsnită 
suntă bine ferite, căci aoolo n’cl oile 
nu pre potă străbate la pășunită.

După ce am culesă atâtă noi, oâtă 
și conducătorii noștri flori din destulă, 
ajungendă în partea oea de dinoolo a 
teritoriului cu florile, am luat-o în susă 
pe părăulă de acolo, numită părăulă 
„Grehoțișului“, și urcând costa cea fdrte 
repede, am intrată în pădurea de bradă, 
oe se afla de asupra teritoriului ou flo
rile, și de aici apoi am eșită la golă 
prin câmpiile de afine, oe suntă aoolo, 
oarl cu a3tă ooasiune aveau nisoe fruote 
fdrte frumdse, mari și multe. Totă pe 
aici, peste regiunea lemnului și în mun
tele Smida cătră Bîndea, se aflau mul
țime de bujorei de munte (Alpen-rose, 
rhododendron), oarl însă acuma tote erau 
fără fldre.

(Va uripa.) 

voturile veneratului cleră îndreptățită la 
acesta. Intre altele în 3 Septemvre 1892 
sub nr. 3533 am înaintată pe calea înal
tului ministeriu reg. ung. de culte și ins
trucțiune publioă o preaumilită rugare 
oătră Msjestatea Sa, gloriosulă nostru 
Imnărată și rege apostolică, în care cu 
omagială supunere amă cerută, să dis
pună Preagrațiosă completarea scaunului 
archiepisoopesoă și metropolitană prin 
alegere, după vechiulă obioeiu observată 
neîntreruptă în biserica ndstră.

A ndstră ferbînte rugare nu a ră
masă fără de efeotă, oăol prin Inaltulă 
resoriptă ministerială ou data de 14 Da- 
oernvre 1892 nr. 2288 preș, amă fostă 
înounosoiințațl, oă Majestatea Sa oeBareă 
și regesoă apostolioă, prin Preaînalta ho
tărîre din Viena cu data de 12 Noemvre 
1892, s’a îndurată preagrațiosă a oonoede, 
ca completarea soaunului arohiepisco- 
pesoă gr. oat. de Alba-Iulia, devenită 
vacantă prin mortea fericitului Dr. Ioană 
Vancea, — pe lângă susținerea apriată 
a dreptului Său de denumire în aoestă 
privință și fără de nici o consecuență 
pentru viitoră, — să se faoă și în casulă 
presents în modulă și după prooedura 
aceea, oare s’a aplicată la denumirea de 
arohiepisoopă a fericitului Dr. Ioană 
V a n o e a.

ProvocațI fiindă priu oitatulă res- 
criptă ministerială, a arăta totă odată și 
pe cei îndreptățiți a conourge cu vetulă 
loră la alegerea de Metropolită, noi ou 
datulă 3 Ianuarie a. o. nr. 4752 din 
1892 am satisfăoută acestei provooărl, 
arătândă, oă clerulă archidiecesană ar 
trebui să-și trimită deputății săi după 
cele 39 tracturl protopope-ml, oe au esis- 
tată în anulă 1868, și aocentuândă totă 
odată, oă ou ooasiunea alegerei trebue 
să se făoă oandidarea astfelă, încâtă fa
ță ou tbte trei personele, oe au să între 
în numărulă ternariu, să se potă validita 
deplină voința și dorința maiorității oie
rului alegătoră.

Esoelența Sa Domnul ministru da 
oulte și instruoțiune publioă, prin înal- 
tulă resoriptă de d-to 17 Ianuarie a. o. 
nr. 88 preș, tradusă mai josă pe limba 
română, din ouventă în cuvântă a dis
pusă însă așa, precum urmeză:

Magnificului și Beverendissimului JDomnu 
Ioană M. Moldovană canonicii lectorii și 
Vicarii capitulară ală Archiepiscopiei gr. cat. 

de Alba-Iulia, în Blașfi.
Precum se pdte afla din sorisbrea 

mea aci sub •/. alăturată, adresată venera
bilului Capitolă spre a se publica la 
timpulă și loculă său, Maiestatea Sa oe- 
sareă și regesoă apostolioă, cu pre înalta 
sa hotărîre din 12 Noemvre an. trecută, 
s’a îndurată a oonoede prâ grațiosă, ca 
completarea scaunului arohiepiscopescă 
și a metropoliei gr. cat. de Alba-Iulia 
devenite vacante prin mbrteti lui Dr. 
Ioană Vancea, — pe lâDgă apriata sus
ținere a pre înaltului său dreptă de’’de
numire în aoestă privință și fără nici o 
oonseoință în viitoră, — să se faoă și 
în casulă presentă în modulă și după 
prooedura aoeea, care s’a aplicată la de 
numirea de Arohiepisoopă a lui Ionă, 6re 
oând Dr. Vaucea.

„Pe basa acestei pre înalte hotărîrl 
pentru alegerea, oe are să indeplinesoă 
trina oandidare, se defige termină pe 
<jiua de 16 Aprilie a. o., er Maiestatea 
Sa, oesareă și regesoă apostolioă, cu pre 
înalta sa hotărîre de d-to 4 Ianuarie a. o., 
s’a îndurată a înoredința prâ grațiosă 
oonducerea actuiui de alegere domnului 
Mihailă Pavelă episoopă gr. cat. de 
Oradea-mare și domnului baronă Samoilă 
Jdsika președintele consiliului de direc
țiune ală statului rom. oatolioă transil
vană, în calitate de comisari regesol.

„ Aoestea premițându-le, dispusețiunea 
mea cu privirea la modalitatea alegerei 
și la agendele Magnifioenției tale, spre 
orientare și aoomodare, este următorea :

„Am receroată pe domnii comisari 
regesol esmișl, oa pe amecja 4*l 6b ce 
precede 4>aa de alegere, să binevoesoă 
a se afla în Blașiu și să se așe4e în re

ședința archiepisoopesoă. Ținerea în or
dine a cuartirului aparține afaoeriloră 
MagDifioenței tale în oonțelegere ou co
rnițele supremă ală oomitatului Albei- 
Inferiors.

„In 4>ua premergătâre alegerei, după 
ame4l, la 6ra predeterminată, întregă 
clerulă, oe are dreptă de alegere, trebue 
să se oonvboe în biserica catedrală, ca 
aoolo, — înaintea domniloră oomisarl 
regesol, oarl voră fi rugați a se presentă 
în biserica oatedrală prin o deputațiune 
și presentându-se voră face ounosoută 
soopulă esmisiunei loră, — să se veri
fice îndreptățirea la votă a clerului, ce 
are dreptă de alegere, spre oare soopă 
se va alege mai întâiu din partea cle
rului ună notară generală (NotariuB ge- 
neralis cleri).

„Indeplinindu-se acestea, se va pu- 
blioa ordinea și prooedura observată la 
alegere, după aoeea toți voră fi dimișl 
ou aoea îndatorire, că a doua 4*i  adecă 
în 4*ua  de alegere, dimineța la 7l/2 
dre, la signalulă dată cu clopotulă oelu 
mare, să se adune erășl toți în bi
serică.

„In biserica oatedrală toți acei băr
bați, carlj voră voi a conoelebra sfânta 
liturgiă împreună ou „Veni Sancte“ (îm
părate oeresoă), se voră îmbrăca în or- 
natele loră biserioescl. După-oe toți se 
voră fi îmbrăcată, er ceilalți membri ai 
oierului se voră fi așe4ată în ordinea și 
la looulă cuvenită, între sunetele tutu
roră olopoteloră dela biserioa catedrală, 
voră merge în ordina la reședința ar- 
ohiepiscopesoă, pentru-ca împreună cu 
domnii comisari regesol să se reîntoroă în 
biserioă spre a fi de față la sfânta litur
giă, ce se va înoepe și se va celebra.

„După terminarea sfintei liturgii. 
d lă episeopă comisară regesoă va ținâ 
o ouvântare pentru clerulă adunată și la 
încheiarea aoesteia va îndruma pe toți 
alegătorii să se reîntdroă la ouartirele 
loră, provooându i, ca pe la 10 bre, pe 
oând se va da din nou signală ou olo- 
potulă cela mare, fiă care să grăbesoă 
îndărătă la biserică, aducând fiă-oare vo- 
tulă său scrisă pe o țudulioă de hârtia, 
îu care să fia scrisă numele aceluia, pe 
care îlă doresoe a-lă candida la arohie- 
pisoopiă.

„La 10 dre trăgendu-se olopotulă 
oelă mare, se adună totă olerulă îu bi
serică și de-aoelo erășl în șirulă și rân- 
dulă cuvenită se duce după comisarii 
regescl, și reîntoroându se ou aceștia în 
biserică, fiăoare se așe4ă la looulă său, 
și anume: a) domnii oomisarl regesol, 
esmișl pentru conducerea alegerii, îm
preună eu seoretarulă loră și ou proto- 
uotarulă generală ală oierului ouprindă 
locă la o masă separată, pregătită anume 
pentru dânșii; pe acâstă masă va sta și 
urna în care se depună voturile; b) dela 
aoestă masă în josă de ambele laturi 
voră fi așe4>*te  scaune, pe cărl de-a 
drepta în loculă prim ședă membrii ca
pitolului metropolitană, după dânșii vi
carii foranei archiepiscopesol, după a- 
oeștia protopopii actuali, apoi egume- 
nulă ordului Sf. Vasilie și oei 2 repre- 
sentanțl ai corpului profesorală ; o) de-a 
stânga ședă mai întâiu vice-protopopii 
districtuali, și după dânșii representanții 
districtuali, toți după etate. Modalitatea 
seu prooedura alegerii va fi aoâsta: O- 
oupândă fiă-oare looulă său : a) mai îna
inte de tdte se alegă din oleră trei nu
mărători seu înseninători de voturi (soru- 
tatores), așa oa unulă să fiă dintre pro
topopi, ală doilea dintre vioeprotopopl 
și ală treilea dintre representanții cle
rului ; b) după aoâsta seoretarulă dom
niloră GomisarI regesol oetesce Preaînalta 
hotărîre referitore la exmiterea domni- 
loră comisari regeBcI, er după aoeea pro- 
tonotarulă oierului oetesoe rescriptulă 
meu adresată oapitulului metropolitană ; 
o) după îndeplinirea acestora se oetesce 
catalogulă membriloră din oleră, cari au 
votă de alegere și numele absențiloră se 
însemnă; d) după acestea seoretarulă 
domniloră comisari regescl pe cei pre- 
sențl îndreptățiți Ja votă îi învită pe 

nume, ca fiăoare unulă câte unulă, în 
ordinea cuvenită să bage țidulica votu- 
tului său împăturată în urna de pe masa 
comisariloră regesol, și după-ce toți voră 
fi făcută acesta, Ilustritatea Sa domnulă 
oomisară regesoă mirenă sodte din urnă 
unulă oâte unulă voturile împăturate și 
le numără cu mare atențiune, și aflân- 
du-se, oă atâtea suntă voturile câți ale
gători suntă de față, pe aoelea er le 
pune una câte una în urnă, din care soo- 
țându-le erășl una câte una, le predă pe 
rândă protonotarului eolesiastică, oare 
desfășurându-le. proolamă numele însem
nate pe dânsele și le admanuăză oomi- 
sariloră regescl spre vedere ; er oei trei 
scrutători însemnă punotuosă și con- 
sciențiosă numele proclamate și le su • 
mâză; — totă aoeeta o face și unulă 
dintre domnii comisari regesol; e) ter- 
minându-se numărarea voturiloră, și ne- 
observându-se nici o disordine, ori soă- 
dere, țidulioele voturiloră se ardă în
dată în biserică; f) voturile se aaâmănă 
respective se combină între sine și acei 
trei indivizi eoleeiastiol, oarl au oăpă- 
tatft cele mai multe voturi, înaintea a- 
legătoriloră presențl se proclamă de trei 
candidați, oarl au să se așternă la lo
culă Preaînaltă.

(Va urma.)

Dacoromânismulu

politica culturală maghiară.
După săvârșirea unirei, celă dintâiu 

episeopă mai însemnată ală biserioei ro
mâne gr. cat., Ioană Inocențiu Claină, a 
strămutată reședința sa la Blașiu, unde 
a fondată ună claustru de oălugărl ba- 
silitanl și ună seminariu pentru cres- 
oerea de oleriol. In an. 1754, Gregoriu 
Majoră, ală treilea urmașă ală episco
pului Claină, deschise gimnasiulă. Din 
timpulă acesta înoependă, mioulă Blașiu, 
care în veoulă ală XVII era proprie
tatea particulară a principelui Apafi, de
vine oentrulă vieții culturale române. 
In aoestă looalitate neînsemnată atârnă 
legănulă „rumunismului“ astădl atâtă de 
pretențiosă; aid șl-a trăită elă oopilăria 
lui, aici a oresoută june, fără oa noi 
Maghiarii să fi avută mioară bănuiala, 
oă a4h ca bărbată crescută, cu mâni 
înarmate îșl pretinde mai multă de a 
treia parte din teritoriulă statului ma
ghiară.

Totă acestă episeopă Gregoriu Ma
joră, a trimisă, pentru oompletarea etu- 
diiiorO, pe Georgiu Șincai, Petru Ma
joră, și Samuilă Claia Ja Collcgiulă Pro
paganda din Roma. Dintre aceștia ro- 
lulă celă mai mare și mai însemnată în 
istoria românismului l’a jucată George 
Șinoai. Oă cine a fostă acestă Șincai o 
soie fiă-oare Română, oare soie scrie și 
ceti, noi însă o putemă învăța din o di- 
sertațiune a lui Papiu Ilarianu, oare a 
ținut’o la Aoademia română în 1869, des
pre viâța, operile și ideile lui Șincai, și 
la sterșitnlă căreia președintele Aoade- 
miei, Eliade Bădulescu, a esolamată: 
„Domnii mei! Mare este 4iUft fi® a4'> 
fîind-că adl eternisămă memoria lu’ Șin
oai, unulă din oei mai mari Români, 
martirulă românismului11.

Biografulă lui, Papiu Ilariană, spune 
oă câtă vreme Șincai a petreoută în 
Roma (1774—1779), vechile monumente 
de-aoolo, der mai alesă renumita co
lumnă a lui Trajană su deșteptată în 
elă ideia, de-a scrie istoria Româniloră. 
După reîntoroerea în patriă a și soris’o, 
der parte din oausa censurei, parte pentru 
piedeol materiale, n’a putut’o publica. 
Lucrarea lui șl-a numit’o Cronica Romă- 
niloră și spune în ea, că Trajană oou- 
pândă Dacia, Ardelulă de ac}.!, din le
gionarii și colonii sei s’a născută popo- 
rulă română de a4h care, și după domnia, 
romană, a trăită între munții Ardâlului, 
ca poporă ou vieță de stată, pănă la 
venirea Msghiariloră I Că loouit’au Ro
mâni în Ardelă, când au venită Maghiarii, 
nu ne spune nici un moment istorică, afară 
de însemnările Anonymului, oarl au apă
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rută în 1746, așa dâră cam cu 40 ani 
înainte de ce și-ar fi înoepută Șiuoai 
Cronica sa. Etă, oă unii isvoră istorică 
maghiară servesce ca cea mai puternică 
basă și armă fundatorului istoriografiei 
daco-române.

După Șiuoai, Gelu se închină lui Tu- 
hutum, oare cam așa, cum străinii Anjouii, 
seu na Habsburgii, au devenită regii 
Maghiariloră, fără oa Maghiarii să fi de
venită Italieni ori Germani, a devenită 
și elo prinoipele Româniloră și a fun
dată țâră, oe-i dreptă în raportă de 
■dependență față ou Ungaria, der ou nu
merose oondițiunl de vieță de stată și 
ou oaraoteră autonomă. Aoestă oarao- 
teră autonomă nu și-lă pierde Ardelulă 
decâtă dela Sf. Ștefană înoependă, der 
pentru aoesta Românii din Ardelă au 
avută și mai târziu aristoorațiă română 
deosebită și viâță națională pănă la 
1437, oând și-o perdă. De atunol înoe
pendă aristocrația română se maghia- 
riseză, er poporulă română devine jo- 
bagiu, oum era și pe timpulft lui Șinoai.

Șinoai nu-șl pote publica Cronioa, 
dâr și-o edă pe a sa Petru Majorii, oare 
de altmintrelea este o copiă a Gronioei 
lui Șinoai — și astfelă, după ouvintele 
președintelui Aoademiei române din Bu- 
ourescl, Majoră devine Moise alii Romă 
■niloră. Ală treilea dintre triumviratulă 
de pe acelă timpă din Roma, Samuilă 
Claină, scrie gramatioa daoo română pe 
oare o edă Șinoai în 1780 ooreotată și 
amplifioată, dreptă dovadă, oă limba ro
mână este mama și basa liinbei olassioe 
latine.

Este interesantă a soi, oă toți trei 
se tragă din familii nobile maghiare: 
Klain de Szâd, SinJcai de eadem și Major 
de Dicsăsxentmărton.

Mai caraoteristioă e, oă doi dintre 
fundatorii istoriografiei daoo-române, a- 
deoă Șinoai și Major, au trasă lungă 
vreme lefuri dela statulă maghiară, oa 
ceDsorl și oorectorl români ai Aoade
miei, deși lozinoa loră era: Dacia a Ro~ 
mâniloru! Maghiarii nu suntă în Dacia 

.decât il usurpatorl. Unulă dintre ei, Șin- 
cai, perseoutată de conaționalii și core
ligionarii săi, află refugiu la o familiă 
aristocrată maghiară (contele Wass de 
Czege) Der mai caracteristică e, că is
toriografii literaturei române privescă 
în Șinoai pe ună martiră ală tirăniei 
maghiare, pe basa unei fabule urcjită de 
joditdree loră fantasiă.

(Va urma.)

SCMLE ^iLEL
— 10 (22) Februarie.

Lucrările pentru restaurarea palatului 
dela Cotroceni (România), reședință de 
iernă a principelui moștenitoră, voră în
cepe în luna lui Aprilie. Restaurarea va 
oosts între 700 000—1,000 000 de lei. 
Planurile, după cari se va face restau
rarea, suntă gata.

—x —
Căsătoria prințului Bulgariei se va 

.celebra, după oum spună diarele străine, 
la 10 Aprilie, la Vila Pianore, lângă Via- 
reggio. — O depeșă cu data de 13 1. o. 
st. n. ne aduce vestea: Duminecă a 
.avută loc logodna prințului la Sohwartzau, 
■ în presența 'familiei ducale de Parma, a 
prinoesei Clementina, prințului JFilipă de 
Cobarg și a suiteloră prințului Bulgariei 
și a ducelui de Parma. După liturghia 
cerebrată de abatele de Frohsdorf în 
oapela castelului, s’a făcută biue-ouven- 

,tarea in^leloră și s’a pronunțată o alo 
ouțiune de oătră abatele. In urmă a fostă 
ună prâuc^ă în familiă; apoi felicitările 
deiegațiunilor oomuneloră din Schwartzau 

„și Breitenau. S’au preparată pentru 18 
o. mai multe serbări și retragere ou 
fac'e arangiatădepompierii dinSohwartzau 

.și Breitenau.
—x—

Vagâne deraiate. Aseră, între orele 
16—7, au scăpată vre-o cinci vagâne de 
marfă din gara Derate și au peroursă 
linia spre gara Brașovă ou o mare iu- 
•țâlă, așa încâtă în 3—4 minute au so- 
.sită în gara Brașovă, unde s’au oiocnită 
eu o looomotivă. Ciocnirea a fostă ve
hementă. Vagonulă întâiu s’a sfărimată, 
er celelalte au deraiată și s’au stricată. 
jFoohistulă de pe locomotivă a fostă a

runcată, oâtă colo, însă nu i-s’a întâm
plată nimioă.

—x—
Concertulă societății filarmonice. So

cietatea filarmonioă, oe s'a formată de 
mai mulțl ani aid în Brașovă sub oou- 
duoerea meritatului direotoră ală mu 
sioei orășeuesol Anton Brandner, ue-a 
dovedită aseră, prin oonoertulă ei ală 
doilea, alo oiolului aoestuia, oă merge 
înflorindă înainte. Oomitetulă sooietftții 
a procedată praotioă, punendă la dispo- 
siția publicului mai multe avantagii. 
Membrii scoietății suntă din tâte națio
nalitățile și puterile astfelă întoomite și 
dau resoltate îmbueurătore atâtă din 
punctă de vedere materială, oâtă și mo
rală. Programulă ooncertului a fostă 
variată și alesă. Ne-a oferită atâtă mu- 
sică clasică mai seriâsă, câtă și mai ve
selă. Ouvertura „Coriolan1* |de Beethoven, 
o piesă fârte eeriâsă, a produsă ună esoe- 
lentă efeotă, oa începută. Dibaoiulă mi- 
estru în vioră Max Krause, ounosoută 
prea bine publicului brașovenă, ni-a ofe
rită, priu concertulă lui Spohr, o plăcere 
deosebită. Serenada de Volkmann aseme
nea a plăcută multă publicului; o serenadă 
unică în felulă său, dâr cu multă șioă 
compusă, partea inteiu și a treia a fostă 
de tdtă frumsețea. O adâncă impresia a 
făoută asupra publicului Symfonia Re- 
formațiunei a lui Mendelssohn, ună opă 
muBicală sublimă și măreță, oare te pă
trunde. Andautele ou oare se iuoepe e 
lină și maestoaă, trâmbițele fâoă mare 
efeotă. Intrâgă piesă fu cu mare esaoti- 
tate și bravură eseoutată, orchestra tre 
cendă peste părțile ei cele mai grele ou 
siguranță. Publioulă a aplaudată din 
răsputeri atâtă pe dirigeată, oâtă și pe 
membri orchestrei. — e —

*) Scrisârea, în oare ni-au sosită in
formațiile aceste, din greșelă, a rătăoită 
pe la Petersburg și Kronstadt din Rusia 
și abia după 10 4^e u sosită la des
tinația.

—x—
Președintele senatului francesti, Le 

royer, și a dată demisiunea din oonside- 
rațiutil sanitare. Suocesorulă său proba
bilă oă va fi Chalemel-Laoour, sâu Iules 
Ferry.

•—x—-
Sinucidere. Iu Olușiu s’a împușcată 

în «jilele aoeste, ou ună revolvere, volun- 
tarulă pe ună ană Paul B a b o, din reg. 
51 de infanteria. Smucigașulă a lăsată 
o epistolă adresată „tatălui meu de 81 
de ani înoărunțită în cinste1* în Sepsi- 
St-Gyorgy.

—x—
„Bomănische Jahrbucher“ este titlulă 

nou blă revistei politiue „Românisohe 
Revue1* a cărei redaoiiune a treoută 
aoum la Sibiiu. Editoră ală aoestei re
viste este Dr. W. Rudow. „Rumăuisohe 
Jahrbucher“ va fi totă aceea ce a fostă 
„Romăuisohe Revue“ ; ună organă de in- 
iormațiune despre starea și aspirațiunile 
politioe și culturale ale poporului Ro
mână.

Liga din Parisu.*)
Primimă din Parisă soirea, oă Liga 

de acolo a sâibătorită2 printr'o ședință 
pvblioă 4iua de 24 Ianuarie (aniversarea 
Unirei Prinoipateloră române.)

D-lă Mehedinți a ținută ou ocasia 
asta o oonferință despre „Datoria pre*  
sentău, în care autorulă a espusă cu 
multă pătrundere misiunile cele mari, pe 
cari le pate săvârși ună poporă, când 
are voință. Conferențiarulă șl-a sprijinită 
afirmațiuuile sale printr'o mulțime de 
eseinple istorice.

D lă Mehedinți terminândă pune 
membriloră Ligei în vedere luptele eroi- 
loră dela 1848, cari au preparată tere- 
nulă pentru Unire, rugându-i oa luândă 
pildă dela aoeia, să-și împlinâsoă ou sfin
țenia datoriile cătră poporă.

Liga a felioitată totă cu ooasiunea 
aoesta pe unulă dintre oei mai însufle
țiți luptători pentru Unirea țăriloră su
rori, pe d lă Ionii Ghica, prin următorea 
telegramă :

Parisă, 24 Ianuarie 1893.
Domnului Ionii Ghica, președintele 

Aoademiei
București.

Liga din Parisă salută cu adrnira- 
țiune, iubire și devotamentă pe marele 
patriotă, părtașulă gloriosă ală lupteloră 
eroioe, oarl au oreată România modernă. 
Trăiescă Icnă Ghica, esemplulă nobilă 

ală âmeniloră, oarl au trăită și s’au sa- 
crifioată pentru idealulă sublimă : ferioi- 
rea și mărirea nemului loră!

D lă Ghica a răspunsă prin urmă- 
târea telegramă:

Ghergani, 25 Ianuarie.
D-lui George Moroianu.

Parisă, 7 Rue Thenard.
Fiți, Vă rogă, inteipretulă sentimen- 

teloră mele de reounosoință oătră valo
roșii membrii ai Ligei. Puțină s'a putută 
face, multă V& rămâne de făcută. Stăruință, 
devotamentă și Dumne4eu va fi ou voi.

Ionii Gliica.

Concertu si baiu română■
în Clusiu.

Clușiu, 9 Febr. 1893.
Se vede, că nimenea nu se orede 

chiămață a putâ sorie despre concertulă 
română diu âstă ană. de oe, niol nu mă 
miră de looă, deâreoe e fârte greu a 
refera despre ună oonoertă, oare— după 
cum soriu și foile străine looale, — s’a 
ridicată la ună nivelă atâtă de înaltă ar
tistică, încâtă între tâte conoertele lo
cali, ocupă ună locă de frunte și întrece 
pe tâte oele de pănă aoum. Dâcă mă 
pună, ca să scriu, nu se întâmplă, oă 
dâră eu m’așl ținea mai competentă ca 
alții, oi numai, oa să aibă și publiculă 
o ioână despre aoâstă petreoere româ- 
nâsoă, cere stâroe admirațiunea chiar și 
a străiniloră, făoendă onâre atâtă tine
rime! arangiatore, oâtă și întregei ro
mânim?.

La orele 8 săra era deja întrunită 
ună publică fârte elegantă și frumosă în 
eala Redutei, oare era splendidă deco
rată. Intr’ună capătă era făcută podiulă 
pentru concertă, o adevărată gradină 
diu plante esotice.

La ârele se înoepi concertulă 
ou o „Serenadă1* eseoutată de oorulă u- 
niversitară română ou multă exactitate. 
După aoeea urmă perorarea d lui I. R. 
Chereches, oare a predată 4 fragmente 
din „Despot-Vodă“ de Alexandri ou pri- 
oepere rară, înterpretândă intențiunile 
poetului. Publiculă ’i mulțămi prin oăl- 
durose aplause.

Ca punctă 3 amă avută ooasiu
nea a au4i pe d-lă I. Damian ft, d-sa are 
o vooe puternică și plăouts. Cu frumo- 
sele melodii naționale, ce le-a predată 
cu atâta simță și ou ună timbru atâtă 
de națională, încântă întregă publioulă, 
oare nu mai înoeta de a lă aplauda. Totă 
așa frumosă a festă și ală 5-lea punotă, 
care asemenea a fostă eseoutată de d sa 
și oare la dorința publicului a trebuită 
să fiă repetată.

Punotele cele mai însemnate însă și 
de-o valore adevărată artistioă, oare cu 
toții le așteptamă ou nerăbdare, au fostă 
inooDtestabilă prestațiunile Domnișârelor 
Anna și Sidonia Popă, (fiicele d-lui advo- 
oată A. Popp), oarl suntă bine ounos- 
oute nu numai publicului română, dâr 
reounosoute și admirate oa artiste și de 
străini.

D-ra Anna Popp de astă-dată a pre
dată „Tarantella1* de Liszt, dovedindă 
și aoum, oă tote greutățile, fugiturile, 
trillurile pentru d-sa suntă numai juoă- 
riă, scie faoe instrumentală său să urle 
seu să oânte mâle, ou ună ouventă do- 
mineză peste elă. Publioulă a erumptă 
în nesfârșite aplause, reohiămândă pe ar
tistă.

Punotulă de culminațiune a fostă 
jooulă artistioă de violină ală D-rei Si
donia Poppă. „Romeo et Juliette1* de 
Sarosate. aoompaniată la piană de sora 
D-sale Anna. Ună aspectă pitoresoă pen
tru publioă surorile oonoertante.

Cum au apărută pe podiu, au fostă 
primite cu nesfârșite aplause din partea 
publicului. Apoi au începută să cânte 
punendă în uimire pe toți, și renoin- 
du-se aplausele la fiăoare pasagiu. Celă 
oe nu le-a au4ită înoă, nici nu pote a- 
ve ideiă despre jooulă domnialoră. Mo
dulă elegantă de predare, interpretarea 
fidelă, ușurătatea cu care învinge tâte 

greutățile, caraoterisâză jooulă D-șârei 
violiniste, oare întotdâuna scie să ouoe- 
rescă publioulă. La furtunosele aplause 
și nenumărate reohiămărl, oe nu voiau 
să încete, D șorele au mai adaosă pro
gramulă cu oâteva doine naționale, emo- 
ționândă publioulă pănă la laorăml.

Punotulă ultimă eseoutată de ooră 
a încheiată oonoertulă, lăsândă pe toți 
încântați.

Aoum se începu jooulă, desohisă 
prin d rele oonoertante ou d-nii preșe
dinți, ou „Ardeleana1*,  formândă ună 
ceroă frumosă. S’au dansată mai multe 
jocuri naționale, între ele și „Romana11.

înainte de pausă s’au eseoutată și 
joourile istorioe „Călușerulă1* și „Bătuta11 
de oătră 12 tineri universitari ou văta- 
vulă în frunte, în costume frumâse na
ționale, între repețite aolamațiunl entu- 
siaste.

Dintre notabilitățile orașului, oe a- 
părură, amintimă între alții pe Feldmar- 
schal Lieutenantulă de Galgoozy, gene
ralii Say și Dielmann, majoră-adjutantă 
Strasser eto., oarl s’au esprimată în cei 
mai măgulitori termini, nu numai des
pre petreoere, numărându-o între oele mai 
splendide și elegante ale oarnevalului, 
dâr și despre frumseța dameloră române, 
și mai alesă despre străluoitulă conoertă. 
La pleoare au muițămită comitetului, 
pentru-că li-a dată ooasiune de-a lua 
parte la o așa petreoere.

Publioulă îșl petreou pănă ’n 4or* 
de 4b când se depărta ou suvenirile u- 
nei nopți neuitate.

Er noi n’avemă, deoâtă sâ dorimă, 
oa fiă-care întreprindere română să adu
că atâta ondre inteligenței și bravei nâs- 
tre tineriml, ca aoestă întrunire adevă
rată româuâscă, aiol tocmai în centrulă 
șovinismului!

Ună participantă.

Telecr. Gaz. jart, a „Trans."
BllCurescT, 21 Februarie. D-ia 

Neculae Filipescu a fostu alesu pri
mară ală Bucuresciloră în locuia 
d-lui Triandafilă, dimisionată.

DIVERSE.
0 femeia tetovată. Aoum oâțl-va ani 

ună ore-care Mr. Starr poseda ună oa- 
binetă de curiositățl și ună muzeu la 
New-York, unde se putea vedea și ună 
omă tetovată ou desăvârșire, oare că4use 
odată în manile eălbatioiloră dela oarl 
suferise acâstă operațiă, într’o 4i veni la 
elă o femeiă numită Frena Woodward, 
întrebându’lă deoă nu i-ar pută da ceva de 
lucru. Ea i se plânse oă soțulă ei era la 
spitală, avendă ună pioioră ruptă, și oă 
ea și ou copilulă ei n’aveau ou oe trăi, 
pentru care îlă ruga să’i dea vre o oou- 
pație, spre a’șl câștiga pânea 4Dnioă,. A- 
tuncl posesorului muzăului, despre oare 
pomenirămă, îi veni în minte aoestă i- 
dee: de oe nu ar expune 6re și o fe
mes tetuvată? pisă și făoută ! Elă propu
sese femeei ca să o tetuveze și s’o expue 
în muzeulă lui. In acelașă timpă însă, îi 
atrase atențiunea, că prooedeulă pentru 
tetovare era destulă de îndelungată și 
forte durerosă și oă afară de aoesta tre
buia să găsescă pe cine va oare să se 
pricepă în lucrulă acesta. Sârmana femee 
după multă răsgândire se hotărî. Atunol 
Starr găsi ună bătrână matelotă, care se 
preoepea în ale tetovărei și chiar trăia 
din aceea oă făcea diferite semne pe 
brațele și pe |mânile mateloțiloră, $t&- 
pânulă muzeului 'încheia o învoâlă cu săr
mana femee, prin care se obliga să’i 
plătâsoă câte 10 dolari pe săptămână în 
timpulă tetovărei și apoi în timpulă unui 
ană câte 50 dolari pe săptămână. Acâstă 
oondiție fiind primită, bătrânulă matelotă 
începu ou tetovarea, oare dura 7 luni și 
pe care femeea o suferi ou ună eroismă 
rară, pănă când fața îi sămăna ou ună 
tablou viu. Ea fu prima femee albă te
tovată și aduse mulțl bani stăpânului mu
zeului. Ea se putea vedea pănă mai anulă 
trecută la Barnum și poseda o avere în
semnată.

PrOprifiM 3Jr. Aurel Hureșiauu.
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Bancnote româneacl Dump. 9 50 Vend. 9 53
Argintă românesc# ' n 9.45 n 9.48
Napoleon-d’orI - <• 9.58 „ 9.62
Lire turcescl M n "*
Seris. fonc. „Albina“ 6“/0

- n „ VI 0 n ... — n •
Imperiali - - • R
GalbinI - - - ■ H 5.58 n 5 63
Ruble rusescl D M - .— M •
Mărci germane 58.80 . 59.15
Discontulă 6—8"/n pe anti

Cnrsulti Ia bursa din Viena
din 20 Februarie st. n 1893.

Renta da aură 4% l ] 6 20
Renta de hârtiă 5°/n 10L25
împrumutul!! căiloră ferate ungare

aurii --------- 122.70
dto argintii ------- 102.30

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [prima emisune ■ 120 50

Dela Brașovd la Ch.-Oșorheiu.

Trenul# mixtă: 5 ore 20 min. dimineța. 
Trenul# mixtă: 8 ore 50 minute a. ni.
Trenul# mixtă: 3 ore 10 min. după am.

Sosirea trenuriloru în Brașovu:
I. Dela Pesta la Brașovii:

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

2. Dela Bucuresci la Brașovii:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accel.: 10 6re 17 minute sera.

3. Dela Zernesci la Brașovu.

Trenulă mixtă : 6 ore 2 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.

Trenulă mixtă: 8 6re 25 min. diminua.
Trenulă mixtă: 5 6re 32 min. după am.
Trenulă mixtă : 9 6re 25 min. seta.

<5 <• ■S"

I I

I

■

(>

I I

Amortisarea datoriei căilorti ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune]

Amorf isarea datoriei căilorti ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) -

Bonuri croato-slavone -.................... —.—
Bonuri rurale-ungare - - - • ■ 96.15
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresc# 97 50
Imprumutulti cu premiul# unguresc# 152.— 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - - 145.25
Renta de argintă austriacă - - - - 99 30
Renta de hârtiă austriacă 98.90
Renta de aură austriacă - - 1(8.35
LosurI din 1860 .................... 150. —
Acțiunile băncei austro-ungare 990.—
Acțiunile băncei de credită austr 389.25
Acțiunile băncei de credită ungar. 330.40
Galbeni împărătesei ■ • - - - 5.67
Napoleon-d’orI 9.64
Mărci 1U0 împ. germane 59.27'/,
Londra 10 Livres sterlings 121 25

Sosirea si placarea trenuriloru
în Brașovu.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovii la Pesta

Trenulă mixtă: 4 ore 20 min. dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă de persone : 7 ore 23 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă accel.: 5 ore 15 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amec^I. 
Trenulă aooel.: 2 <5re 19 min. după am.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulă mixtă: 9 6re 5 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 5 ore 13 min. după am.

oooooooo o o o o o o o
Annnciurl

(inserțiuni și reclame)
Suntu a se adresa subscri

sei administratiunî. In casulti
J

publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentu, care cresce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Admin istrațiu nea
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

O O O O O O O oooooooo

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

ABONAMENTE
„GAZETA THAHSILVAHIEI

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. 
luni. 
anu .

u

w

§

<)

Pe
Pe
Pe

3
6

12

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

s
o

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

2
1

fi. -
fi. —

50 cr.

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană.................................................
ș6se luni
trei luni.......................................

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

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facti mai ușorG. și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorfi abona din nou, se

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."
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Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „Pilulele universale44 ale lui

I. PSERHOFER 
merită, cu totă dreptulă numirea din urmă, deoreee în faptă sunt# forte 
multe bole, la cari aceste pilule âu probată efectul# lorii esoelentti.

De mai multe decenii 
voră afla la cari ară lipsi o 
casă escelentă.

S’au recomandată și 
ca medicamentă de casă, 
provină în urma relei mistuiri și 
culațiunea feriei, s 
congestiunea la creeri, hainorhoide (vîna de aură) și c. 1.

Prin proprietatea loră purificătdre de sânge au ou deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asupra boleloră ce isvoresoă din acesta, precum: 
gălbinai e, dureri de capă nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătdre de 
sânge lucreză așa de ușoră, înoâtă nu priclnuesci'i nici cele mai miol du
reri și peutru aceea le pote folosi și cele mai slăbite persone, > hiar și co
pii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătdre de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia „zum gold. Reich sapfel“ a lui I. Pserhofer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena, și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Ună Hulă eu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr., trimițendu-se nefrancată ou rambursă 
1 fi. 10 cr. Decă se tr'mite suma baniloră înainte, oostă ună sulă ou pilule 
1 fl 25 cr. inclusive: 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 fi 20 cr. Mai puțină 
de ună sulă nu se pdte espeda.

NB. Iu urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub dife
rite forme și numiri, de aceea se face rogarea a oere anume Pilule p 11- 
rificătoive de sânge ale lui I. Pserhofer și numai acelea suntă veri
tabile, » căi oră instruc țiune pentru folosire este provă(|cită cu iscălitura 
I. Pserhofer, și cari portă pe oapaoulă cutiei totă aceeași iBOălitură în co- 
lore roșia.

Dintre nenumăratele s risorl, prin cari oonsumei ții acestoră pilule 
mulțămescă pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bâle, 
lăsămă să urmeze aci puține numai, cu observarea, că orl-cine a întrebu
ințată odată aceste pilule, le recomandă mai departe.

sunt# aceste pilule lățite și puține familii se 
mică provisiune din acest# medicamentă de

recomandă, de cătră mulțl medici aceste pilule 
deosebire în contra tuturora suferințeloră, ce 

< oustipații, precum: perturbarea >n cir- 
suferința de ficații slăbirea mațeloru, colica cu venturi,

se 
cu

Schlierbach, 22 Oct 1888.
Știm. D-le! Subsemnatul!! mă rogă a-ml 

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

Cu dist. stimâ Ig. Neureuter, medi"ă.

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

că pilule D v. au ajunsă in manile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: M6 
recisemo in patulă de le siă astfelă incâtă 
nu mai putem# lucra și a-șl fi sigură deja 
mortă, decă nu m’ară fi scăpată minunatele 
Dv. pilule. D-deu se ' 6 binecuvintese de 
mii de ori. Amu confiența, că pilulele Dv, 
me voră face de totă sănătosă, așa pre- 
cumă a folosită și altora.

Theresia Kuiflc.

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

■ 0 ani îți esprimă cea mai căldurdsă mul- 
țămire. Densa a suferit 5 ani de catarii la 
stomac# cronică și de apă. Vieța i era ună 
chină și se credea deja de perdută. Prin 
intemplare a căpălatu o cutiă cu escelentele

Dv Pilule purificătdre de sânge, și după o 
întrebuințare mai îndelungată s’a vindecată. 

Cu distinsă stimă Iosefa Weinzettel.

Eichengraberamt bei Gfiihl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul# se rdgă a 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V. în 
adevăr f lositore și escelente. Nu pot# în- 
trelăsa fără ca să Vă esprimti recunoscința 
mea în privința valorei acestor# pilule, 
și le voi recomanda unde num’i să va pute 
tuturor suferindilor. Văautorisez, caacestă 
a mea mulțămită se o folosiți după placă 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotschdorf bei Kohlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D-le! Vă rogi! a-ml trimite ună 
sulă cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificătdre de sânge. Numai minunatelor^ 
D-v. pilule am se mulțămescă, că amă scă
pată de o suferință de stomachă, care m’a 
chinuită 5 ani. Aceste pilule n’are să-mi 
lipsescă nicl-odată și esprimă prin acesta 
mulțămirea mea cea mai culdurdsă 

Cu cea m«i mare stimă Ana Zwicki.

Liqueur din plante de Alpf,
maebă. O buteliă 2 fl. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.

Alifîfl fîmprîranil ce^ ma^ ^uati mijlocă în contra tuturoră suferințeloră 
nillltt aillul luaiia, rheumatice: dureriloră la șira spinării, junghiuri, is- 

chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 50cr. 
FQPntâ nPntm nphl Romershausen pentru întărirea și conservareaUODIl^a pCH LI U UUIII, vederei, in flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr. 
Mi nun atu! O balsamu englezescu, ° 50 cr.
PraflIPI în rnnfro (Fiakerpulver in contra catarului, răgușelei etc.* * alUl I in LUlILl a lUSBI 1 cutiă 35 cr. cu trimiterea francată 80 cr. 

Franzbranntwein cu seu fără sare o sticlă 70 cr.

Balsam contra degeraturei i
rințeloră de degetură de totă felulă, precum și spre vindecarea raneloră forte învechite. 
1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.
Helso seu Gesundheitssalz,

contra tuturoră suferințelor# ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă 1 fl. 
mijlocă probată in contra umflăturei 

_ j la gâtă ună flaconă 40 cr., cu trimi-

(Picăturile din Praga) in contra stomacului stricată, mis- 
r tuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă de 

casă_escelentă. 1 flaconă 22 cr 12 flacoane 2 fl.
Acestă prttfă delă- 
tură asudatulă pi- 

conserveză încălțămintea și este probată ca ne-

ună medicamentă de casă foarte cunoscută și es- 

modice etc. ticluță 5v cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.

■ cută de medici ca celă mai bună mijlocă pentru 

de prof. Steudel, la rane din lovitură și împunsă, la

VI

Balsamu în contra gușiloru,
terea francată 65 cr.

Esență de vieță.
< ' ’ - - -• -

Prafuri în contra asudărei picioreloru.
cioareloră și mirosulă neplăcută, < . . . - -
stricăciosă. Prețul# unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr.

SUClliU SpitZWegeriCh celentă iu contra catarului, răgușelei, tusei spag- 

modice etc. 1 > ticluță 5v cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fi. 50 cr.
PniYIPfifl-Tsnnnphînîn Pserhofer, de ună lungu șiră de ani recunos-
■ Ulliaiia I ailllUUlIIlllll cută medici ca celă mai bună mijlocă pentru 

crescerea părului. Ună borcană elegantă adiusta^ă 2 fl.
Plîl Qfril-ll Hl VP PQÎJ Iii Pr°£ Steudel, la rane din lovitură și împunsă, la 
I laolIU UIIIVOI OaiU, totă felulă de bube rele și la umflături învechite, ce 

se spargă periodică la picioare la degetă, 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,

Qoi’D 11nÎl/OîlIO nm’fi'jfîl/o de W. Bullrich. Ună medicamentă de 
Oaie UlIIVUIddld puiyduvd casă escelentă contra tuturoră urmă- 

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

Afară de preparatele aci amintite se mai află toate specialită ile farmaceutice in
digene și streine, apunțate prin toate di«rele 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, ddcă se trimite prețuia înainte; comande 
mai mari și cu rambursă a prețului.

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

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

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

țiune este provfitjută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari portă pe capaculu 
fiă cărei cutii totii aceiași iscălitură în colore roșia
Susainiutitele specialități se află și in Budapesta Ia farmacistul 

I. von Toriik, JAonâgsgasse 13. 17,5—12
7 ... . 3 <8>--—~â

se spargă periodică la picioare la degetă, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a ; ’ ‘ ' ' ” ’ ‘ ~
miterea francată 75 cr.

Sare universală purgativă
in gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachete 1 fl.

digene și streine, apunțate 
aceste specii nu s’ar afla i

Tipografia A. MUREȘIANU.
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