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Brașovu, 26 Februarie v.
Lupta pe teremulu bisericescG- 

politicfi 8’a începută petătă linia. 
Ceea ce a voită der sâ evite gu- 
vernulă ungurescă, ca Ungaria se 
fiă ferită de așa numitulă „Kul- 
turkampf", nu i-a succesu. In cele 
din urmă s’a văcjufo silită însu-șl 
Csaky, ministrulu de culte și ins
trucțiune publică, se deschic|ă fo- 
culă prin discursulă, ce l’amă pu
blicată în numerii noștri de erî și 
de acjl.

Deși, în totală, ținută într’ună 
tonă tărte moderată, cuvântarea 
lui Csaky este cu tote astea forte 
agresivă față cu clerulă catolică, 
și mai alesă acea parte a ei, în 
care s’a încercată se demasce ati
tudinea șovăitbre a mai multoră 
episcopî, citândă pasage din scri
sorile loru, fără înse a-i numi. 
Tactica acesta a produsă mare 
înverșiunare în cerculă episcopi- 
loră. Se susține, că cea mai mare 
parte dintre cei amintiți în modă 
anonimă de ministru, au răposată 
deja și că trei din episcopii, cari 
au dată declarațiuni în favbrea 
guvernului și cari trăescu încă, 
și adi stau retrași la o parte și 
nu iau parte la luptele în contra 
guvernului. Episcopii suută forte 
indignați, că Csaky a voită se-i 
compromită și de aceea s’au de
cisă de a-lu sili, în Camera mag
națiloră, să dea pe față numele 
acelora, despre cari a vorbită.

Totă în urma disoursului mi
nistrului de culte, membrii de 
frunte mireni și preoțesc! ai Ca
merei magnațiloră au ținută doue 
conferențe, în cari au luată ho- 
tărîrea, se esprime, într’o formă 
6re care, neîncredere față cu gu- 
vernulă. Ba s’au gândită și la a- 
ceea, Ica cu ocasiunea desbaterei 
bugetului, se refuse guvernului vo
tarea bugetului. Tot-odată magna
ții suntă hotărîți se someze pe gu
vernă în cestiunea autonomiei ca- 

toliciloră, puindu-lă înaintea unui 
aut-aut.

Situațiunea cabinetului We- 
ckerle este der forte critică. Acesta 
o dovedescu și atacurile vehe
mente, ce au fostă îndreptate ?- 
supră-i în ședința de alaltă-erl, 
mai alesă din partea contelui Ga
briel Karolyi și Iulius Gyârffy, 
care a condamnată politica biseri- 
cescă a guvernului între aplause 
sgomotdse și care a fostă în modă 
sensațiouală felicitată și de cătră 
mai mulțl membri de ai partidei 
guvernamentale.

Cu deosebire interesantă pen
tru noi este enunciațiunea conte
lui Ladislau Szapary, care a vor
bită fulminantă în contra căsăto
riei civile, încheiândă espunerile 
sale cu următârele cuvinte:

„In patria nbstră mai este încă 
o deosebită împrejurare, care lasă 
să apară introducerea căsătoriei 
civile într’o lumină pericufosă. 
Noi prin nisuințele nostre de maghia- 
risare niamic înstrăinații naționalită
țile și decă vomă desbrăca acuma 
și căsătoria de caracterulă ei creș
tină, naționalitățile voră c|ice: 
ni-au luată limba, acuma voescă să ne 
ia încă și religiunea,11

Ună succesă mare a avută și 
contele Alexandru Karolyi cu vor
birea sa, în care a criticată cu 
deosebire plănuita Introducere a 
matriculeloră civile. Elă cjise, în
tre altele, că-i voră lipsi regimu
lui indivizii, cărora să li-se pătă 
încrede ducerea matriculeloră 
și ală căroiu numără se va urca 
dela trei pănă la patru mii. 
Elă dă espresiune temerei, că gu- 
vernulă cu introducerea matricu
leloră civile va crea o lege, care 
nu se va pute nicî-odată esecuta. 
Acestă introducere e o cutezare 
cu atâtă mai mare, fiindă-că re
forma acesta va costa pe stată 
câteva milfone. In fine apostrofă 
forte aspru pe guvernă pentru ati

tudinea aa în cestiunile bisericesc!- 
politice, prin car! a turburată țera 
și a voită se abată „națiunea" de 
pe terenulu ei națională. Elă sus
ținu, că regele nu și a dată con- 
simțementulă la reforme, de cari 
nici țera nu voiesce se scie ni- 
mică. De aceea guvernulu se-și 
ia catrafusele și se facă locu al
tora, „cari preferescă o politică 
națională unei politice de lupte 
bisericesc!. “

Acestă apostrofare a fostă pri
mită cu aplause demonstrative de 
cătră întrega oposițiă și ușoră se 
pdte împlini ceea ce a scrisă or- 
ganulă Nemțiloră centralișt! din 
Viena, „Neue fr. Presse", că pro
babilă d-lă Csaky va căde în acestă 
luptă și că întregă „ministeriulă 
de talente, care s’a întrunită sub 
conducerea curagiosului și istețu
lui Weckerle, va căde cu minis- 
truJu de culte și cu proiectele 
sale."

CRONICA POLITICA.
— 26 Februarie.

Din Oradea mare li-se raportdză foi- 
lorfi unguresol, că sinodulu protopresbite- 
raia română gr. or. în ședința sa ordi
nară dela 6 Martie s’a ocupată și ou 
cestiunea căsetoriei civile. Membrii si
nodali au fostfi de aoordfi întru a oons- 
tata, că întroduoerea oăsătoriei civile stă 
în contrazicere ou autonomia biserioei 
gr. or. și că trebue combătută atâtfi din 
punctă de vedere dogmatică morală, 
câtă și național*'. In cele din urmă s’a 
primitfi propunerea, ca protestarea în 
contra căsătoriei oivile să se facă în 
proximulă sinodfi eparchialfi.

*

Caracteristice suntă apostrofările, ce 
le-a făcută în ședința dela 8 Martie a 
dietei unguresc! contele Gabriel Ka
rolyi. Elă Z'se: Decă în dieta aoâsta 
se face vre-o propunere rațională, este 
necondiționată respinsă, (ilaritate în 

drepta). Trei luorurl formeză nenorooirea 
acestei țări: popii prea bogațl, său cei 
oarl voescă a se îmbogăți; cartoforii 
(cărțașii) oei mulțl și număroșii juriști. 
Reformei liberale îi pregătesoă acum 
preoții oea mai mare greutate. Ei n’au 
nici ună dreptfi a se amesteca în Ges
tiunea căsătoriei civile; mai ’nainte de 
a se amesteca în acestă cestiune, ei să 
odră dela Roma desființarea celibatului 
(ilaritate). AoeștI domni nu iau în oon- 
siderațiune, că mii de oopii nu ounosofi 
numele tatălui lorfi și du voescă să faoă 
nici o deosebire între micile lorfi familii 
și între oeleluite familii (mare ilaritate.) 
Când președintele a voită să mute șe
dințele după amecjă toți cartoforii, 
fără deosebire de partidă, cari voescfi să 
j6ce după amiază preferanoe, au 
făoută să cadă acdstă propunere bună, 
(mare ilaritate) Apoi mai suntă la noi 
dmenl, oarl de când suntă copii și pănă 
moră, suntă juriști. Partea inferidră a 
acestora studieză legea de esecuțiune și 
eseoutarea le-a intrată în fire ca și pi- 
sioei prinderea șoreciloră (mare ilaritate) 
și aceștia apără și acusă, după cum se 
pdte pretinde dela dânșii. La partea mai 
superidră a juriștiloră aparțină membrii 
oomisiunilorfi. Aceștia confereză în stâDga 
și dâcă au norooă, rămână lipiți pe ună 
fotoliu de ministru. Vorbitorulă în fine 
propuse primirea proiectului.*

Membrii oamereî magnațiloră au por
nită de-odată doue mișcări pentru a 
combate programulă biserioescă politică 
al guvernului ungurescă. ..Magyar Allam" 
sorie, că mai înainte era vorba de-a vota 
neîncredere guvernului, der fiindoă acdsta 
n’ar putea să aibă nici ună resultată po
sitive, Zilole aoeste s’a pornită mișcarea 
ca membrii camerei de sus>i să refuse vo
tarea bugetului. Motivă pentru aoesta nu 
este numai programulă biserioescă poli
tică, oi și atitudinea (guvernului dovedită 
față de camera magnațiloră, înoependă 
cu aoeea, oă ou ooasia ultimei arise mi
nisteriale a fostă ignorată de totă ună 
factoră legislativă, er de atunci înodce 
oabinetulfi Weckerle negligă în modă a- 
parentă camera magnațiloră.

FOILETONULt „GAZ. TRANS."

Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(8) (Urmare.)

Comandantul^ se întdrse ridioândO 
din umeri, îșl răsuci puternica sa mus 
țață d la Vittorio Enimanuele și <}ise apoi 
în tonii preponderant!): „Te înșeli eigno- 
rino. Noi trebue să purtămă haiue civile, 
dedrece în espedițiunile nostre treoemfi 
prin mooirle, unde din depărtare ne ar 
reoundsoe uniformele nostre, der noi sun- 
temii carabinerl regescl, și ddoă nu crecjl 
în patentulă meu, privesce aici unifor
mele ndstre. încă una: trebue să te 
rogă, să-mi dai banii spre păstrare. Pro
curorului ți-i va reînapoia, îndată ce vei 
fi eliberată, respective după ce vei fi 
espedată peste graniță."

Cu totă protestulă, prisonierii tre- 
buiră să-și predea pungile; chiar și o 
sumă însemnată în bancnote, pe oarl 

rofesoruifi le cususe în căptușala Tocu

lui său, fu scdsă. PeDtru aceste Italianulă 
le dete ună reversă de primire, pe oare 
profesorulă măniosă era p’aci să’lă rupă, 
dâoă Lidia n’ar fi intervenitu. Der în 
fondQ nici ea nu credea în asigurările 
Italianului și ținea deolarațiunea acestuia 
de o comedia infamă.

Ndptea trecu în temere și îngrijire. 
Ce e dreptă, Lidia, care primise o cameră 
mică lângă aceea a tatalui ei, adormi spre 
Ziuă într’ună semnă greu, care împrospăta 
puterile ei juvenile. Totuși rămase deș
teptă pănă dimineță și îmbrăoată pe pa- 
tulă său. Elă îșl apăsa cu manile tem
plele sale svîoninde. Elfi era jăfuită. Și 
oine scie ce bani de răscumpărare aveau 
să câră bandiții? Nenorooitulfi, oare-șl 
câștigase banii în sudorea feței sale, 
ținea morțișfi la averea sa. Aoum ruinată 
să începă diD nou lupta pentru esistență, 
să șl câștige pânea aouma la bătrânețe? 
Și fiioa sa? O măniă surdă față de elfi 
însuși îlfi cuprinse, dedrece elfi însuși 
era causa nenorocirei ei. Cu vehemență îșl 
cuprinse fruntea, sângele îi bătea din ce 
în ce mai tare. Ca și în friguri privea 
elă i< dce spăimâutătore în viitorii.

Și halucinațiunile sale erau acompa
niate de ooncertulă melanooliofi ală to 
varășiloră săi, oarl horoăiau.

Era o ndpte, care îi păru profeso
rului mai chinuitdre decâtă tab oulfi sgu- 
duitorfi din „Infernulă" lui Dante.

IV.
piua următdre le însuflâ prisonieri- 

lorfi nou ouragiu și noue speranțe. Lucru 
ciudată, cum se schimbă tote în sdrele 
de dimineță. Lidia rîdea despre aceea, 
cum a putută ea să țină de ună cuibă de 
hoți fortărdța de carabinerl, căci ea re- 
cunosoea aoum emblema verde-albfi-roșu. 
Din ferestră privi ea ținutulă muntosfi 
și măreță. care era învioșatfi de ooli- 
nele văii Amaseno și închiși de culmea 
ou zăpadă a muntelui Cacume. Când 
privea în adâncime i se părea că se 
află Într’ună ouibă de vulturi. Josă în 
stradele strimte treoeau femei cu sape 
și umbrele, mănândă în pădurea de măs
linii turma de purcei negrii, amicii de 
oasă ai locuitoriloră munteni. Aoeste 
tâte făoeau o impresiune amioabilă și li
niști țâre.

Chiar și gendarmulă ou oapulfi le

gată, la lumina Z^ei arăta omă cinstită. 
Elă era singură, oăcl oei doi camaraZl 
ai săi, desă de dimineță plecară erășl la 
mooirle. La elă se adresa Lidia, pentru 
ca să clarifice neînțelegerea. Elă răs
punse cu politeță, refusâ înse ori ce in- 
formațiunl și respinse cererea Lidiei, de 
a pute merge prin looalitate. Diminâța 
fusese aid sindioo (primarulă) și după 
ce esaminâ hârtiile nemțescl încuviințase 
arestulă preventivă, pănă voră veni soiri 
dela Terraoina, unde se raportase ime
diată.

Ce era să facă Lidia? Ea se gândi 
și asoultâ numai ou ureohia pe jumă
tate povestirile carabinerului, oare ațița 
foculă din unghiu — oăol ventulă sufla 
ou asprime.

Elfi vorbea despre Sonnino și despre 
poporațiunea acestuia.

„Looulă acesta e ounosoută ca ouibă 
de tâlhari" răspunse Lidia.

„Da, mai înainte; noi Piemontesii 
le-amă pusă capătă meșteșugului lord".

„Ah, esol din Piemont?"
„Da și ne aflămă aici din 1870. 

Corpo di Bacco! Mai înainte de a curăți
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In Serbia din inoidentulă alegeri- 
lorfi de deputațî, domnesoe o mare agi
tațiune. Partida radicală a publioată ună 
manifesto, în care provocă poporule, oa 
să răstdrne guvernulii aotuală, ca pe ună 
guverna, care țintesoe la restrângerea 
libertății. Radicalii provdcă dese turbu- 
rftrl. In sătulo Belojkeczi au asaltata 
țărani armați edifioiulă poliției. Mi
liția, care interveni, aresta vre-o 50 de 
țărani. Aceștia fiindă interogațl au măr 
turisitO, oă au fostă puși la oale de con- 
duoătoriii radioaliloră Stojan Stancoviol 
și Dr. Hid. In cjilele treoute a fLstO 
ucisă primarulă din Grabovac. Cinci 
țărani radioall au fostă arestațT, bftnuițl, 
că ar fi săvârșită faptă. Doi dintre ei au 
mărturisită, oă au fostă toomițl de Ka- 
tiol. Ministrulă de interne a dată ordină, 
oa să se pornâscă cercetare în contra 
lui Katiel. Afară de aceste turburărl au 
mai fostă o răscâlă în Csaesak, unde au 
fostă 18 morțl și 12 răniți. Mulțimea a 
fostă atîțată de agitatorulă radicală 
Banco Taisiol. Resoulații erau înarmați 
ou pusei Berdau.

Din Memorandum episcopiloru 
catolici.

Soimă, oă episcopii catolici în oon- 
ferența loră au deoisă a trimite oâte-ună 
memoranda monarchului, Papei și guver
nului în afaoerea oestiuniloră biserieescl 
politice. Aceste memorande suntă în 
fondă identice și numai în formă se deo- 
sebescil.

In introducere se cbce> oă guvernulă, 
prin programulă său biserioesoă politică, 
a ajunsă toomai oontrarulă de oeea ce 
a (jisâ) voiesoe, adeoă restabilirea pă- 
cei religidse, căci a ațîțată și a turburată 
chiar și pe cei ce p&nă acuma au fostă 
liniștiți. Dintr’o oestiune s’au desvoltatO 
patru oestiuul, cari atacă direotft rapor
turile religiose dm patriă(ÎDțelege adeoă: 
oestiunea reoepțiunei Evreiloră, a matri- 
oulelorfl civile, a libertății religidse și a 
căsătoriei civile.)

Memorandulă trece apoi la diferitele 
oestiuul și (j'oe ou privire la recepțiunea 
religiunei mosaice următdrele:

Drepturile omului și libertatea indi
viduală au ajunsă la victoria prin creș- 
tinismă. Drepturile oetățenescl și politioe, 
ce li-s’au dată în patria nostră și oetă- 
țeniloră de religiune mosaioă, aducă ou 
sine, că și ei îșl potă esprima convin
gerea loră religidsă liberă și neîmpiede 
cată, că societățile loră religiose se potă 
mișca în ceroă de ouvenită libertate și 
din partea statului înthnpină aoelașl soută, 
ca celelalte confesiuni. De acostă liber
tate religiosă s’au bucurată Evreii de 
faptă și pănă acuma și nimică nu stă 
în cale, ca starea faptică să fiă pusă sub 
scutulă legei și ca, în sensulă a;esta, re- 

loculă acesta am vărsată multă sânge. 
Și aoum mai avemă câte cdată de lucru 
și postulă nostru este oelă mai tare din 
împrejurime. De obioeiu suntemă mai 
mulțl oa trei oarabinerl. Aoum nu pu- 
temă să ne tânguimă, dedreoe reoolta 
de măsline a fostO îmbelșugată. Noro- 
oulă aoesta vine însă numai totă la patru 
ani și în ceilalți trei“ — elă făou semnă 
ou mâna, ca când ai tăia cuiva oapulă 
și arătă ou degetulă spre ținutulă mo- 
oirleloră. „Atunol nici șese nu suntemă 
prea mu'țl.“

„La începută a mersă rău ?
„Ei domnișoră, privesoe soaunele, 

pe oarl stai d-ta și tatălă d-tale“ elă 
arăta cele două scaune ds> trestiă, oarl 
serviseră odată pentru transportare. „Pen
tru oa să statorimă esemple, împușoamă 
aid pe bandiți diu văgăuni. Două com
panii de soldați erau comandate: pe 
scaunele aceste erau legați delicvenții și 
apoi erau transportați prm strade la lo
cuia de eseouțiune. Acesta a insuflatei 
respectă omeniloră. Și astă-dată când 
oalcă în camera nostră de gardă, îșl facă 
cruce când vedă mobiliarulă nostru.“ 

ligiunea judaică să fiă reoeptă printr’ună 
articulă de lege, fiindă tratată din par
tea statului în moda egală ou oelelalte 
confesiuni. Der de o reciprocitate între 
oonfesiunea creștină și judaioă nu pdte 
să fiă vorba, din causa naturei mosais- 
mului.

Principiulă reciprocității este ou pu
tință numai în religiunile creștine. Creș- 
tinismulă este religiunea iuturoră națiu- 
niloră, prin faptulă botezului nu-șl pierde 
nici ună omă naționalitatea sa. In cele 
19 veourl din urmă oreștinismulfl s’a 
desbinată în diferite oonfesiunl. der prin- 
oipiulă lui fundamentală a rămasă unulă 
și același. De aceea este posibilă trece
rea dela o religiă oreștină la altă reli
giune creștină. Ună fiu ală națiuuei ma 
ghiare rămâne maghiară, ori de ce oon- 
fesiuue oreștină s’ar ține elă, și de aoeea 
puterea statului pdte liniștită să concedă 
reoiprooitatea, care se manifestă în li
bertatea reoiprooă a trecerei dela o oon- 
fesiune la alta.

Aoestă principiu însă nu pdte fi 
aplicată la mosaismă, oăol mosaismulă 
este o religiune națională. In jidovismă 
se unesoe tradițiunea națională nedes
părțită ou tradițiunea religiosă; deoă se 
voră despărți una de alta, înoetăză rno- 
saismulă. Jidovismulă este o națiune ea- 
olusivă, care îșl are ohiămarea sa deose
bită istorică, pe oare, cu tote că este 
risipită în diferite țări, nisuesoe a-o rea
lise. Aoestă fimță de solidaritate devine 
la Jidovi ou fiă-oare c}i m»i tare. Decă 
i-se ia religiunei mosaioe carao^erulă na
țională, înoetdză îndată mosaismulă oa 
instituțîuue religidsă și se msce o nouă 
religiune, care nu mai este mosaică. 
Decă der cineva treoe la credința jido- 
vesoă elă trebue tot odată să se conto- 
pâscă ou nuțiunpa esolusivă evreesoă. 
Botezulă însă nu schimbă naționalitatea, 
și nici nu «re aoestă soopă, căol crt-ș- 
tinismulă uuesoe tdte națiunile de pe 
rotogolulă pământului, pe când treoerea 
la religiunea mosaică involvă totă-odată 
și părăsirea respectivei naționalități. De 
aoeea reciprocitatea între religiunea mo
saică și oelelalte religiunl, ou privire la 
treoere, este imposibila. Oelă ce afirmă 
oontrarulă nu este în olară ou privire la 
esența religiuniloră și niol nu le sciă 
prețui. Atunol și reoepținea religiuniloră 
ar fi o frasă gdlă fără niol ună sensă și 
niol oă s’ar mai pute vorbi seriosă des
pre ea.

Și cari ore potă să fiă disposițiunile, 
oarl ară pută să înloouia3oă art. de lege 
53 din 1869 ? Nimioă altoeva, deoâtă 
drcptulu matrimonialii unitară de stată, 
judicatura matrimonială uuitară a sta
tului și oollorariulă aceleia, adeoă căsă
toria oivilă obligătdre, oare mai are și 
avantagiulă, că ea se pdte împăca mai 
ușoră chiar și ou oonoeptele biserioei, 
deoâtă orl-oare formă a oăsătoriei. Atâtă

Piemonte8ulă îșl souturâ pipa și rîse în- 
oetișoră.

Lidia sărise spăriată în susă și 
privi îngrabă urmele de gldnțe și de 
sânge de pe scaune. Neliniștită se preum
bla ea în susă și în josă prin oameră : 
„De sigură, oă și rana d-tale a fostă fă- 
oută de bandițl“.

„O nu, ci amioulă meu, morarulă. 
Nerodulă nu vede, unde dă. Ddcă mi- 
șelulO se idcă în cărți, se oertă și sare 
în susă, eu asemenea — și capătă lovi- 
tura“. Carabinerulă spuse aoâsta atâtă 
de liniștită, oa și oând s’ar fi înțelesă 
de sine.

Lidia se săturase de conversațiă. Ea 
privea ou îngrijire asupra tatălui ei, oare 
se arătase forte tăcută și chiar aoum șe
dea în tăcere pe unulă dintre scaune. 
Ea îi făcuse propuneri pentru reoăpă- 
tarea libertății; elă o asocltase în tăoere 
și răspunse numai cu da său ba. Ea se 
gândise întâiu să telegrafieze la amba
sada germană din Roma; der în locali
tatea aoeea nu se afla oficiulă telegra- 
fioO. Singurulă mijlocO mai rămase o 

căsătoria obbgatore, câtă și cea faoul- 
tativă se unescă ou conoeptulă de bise- 
rioă și stată, fiindoă căsătoria obligătore 
și faoultativă se faoe atunol, oând bise
rica a ref’usat’o. La oăsătoria oivilă obli- 
gătdre generală oasulă aoesta nu obvine 
în forma aoâsta, adeoă statulă din partea 
sa reguldză ce poftesoe dela oetățenl din 
punotfl de vedere ală statului, fără a con
sidera, că outare e oatolioă, protestanta, 
jidană, ori oreștină; oelelalte le înore- 
dințâză convingerei religidse și oon- 
soiinței fiă-căruia, să^’vină în curată ou 
religia și biserioa sa.

Etă deră on cameră, că noi ni-amă 
ținută de datorință a avă în vedere în 
primulă rândă interesele statului, fără de 
a desconsidera dorințele biserioei.... Nea
devărurile oe se vestesoă iol și colo ohiar 
de pe amvonă, oulminâză în aceea, oă 
guvernulă țîntesoe la rugarea legături- 
loră oăsătoriei, la subminarea basei mo
rale a oăsătoriei, la profanarea acestui 
saoramentă. Scie însă fiăoine, că oe stare 
rușinbsă s’a creată în urma diversității 
disposițiuniloră matrimoniale a oonfesiu- 
nilorO. Vremă oa aoestă stare să nu mai 
fiă. vremă să asigurămă ordinea de 
dreptă in stata, fără însă a ataoa biseri 
cele, cu atâtă mai puțină sfințenia bi
serioei catolice. Guvernulă deci a stată 
în fața alternativei; seu trebuia să se 
plece înaintea concepțiunei unilaterale a 
unei biseriol — oare oonoepțiuDe, din 
punctă de vedere ală biserioei pote să fiă 
motivată — seu să se împartă în două 
tărâmulă de litigiu. Astfelă prin matri- 
oula și căsătoria oivilă i-se garanteză 
statului aoeea de oe elă are lipsă și a 
lăsa biserioei de oe are cea mai mare 
lipsă pentru eseroitarea libertății sale, 
îndată dâr oe a stată înaintea uDei ast 
felă de dileme, după părerea mea, aoela, 
care portă interesele statului în depliua 
responsabilitate, nu este iertată a pro- 
oede dintr’o ooncepțiune unilaterală, și 
nu pote alege decâtă alternativa favo
rabilă statului.

In contra libertății religionare se ri- 
dioă în memorandulă episoopiloră urmă
tdrele temeri:

Dâcă religiunea s’ar esercita liberă, 
atunol s’ar organisa și s’ar înființa sub 
protecțiunea statului din ce în oe mai 
multe confesiuni nouă religidse, la ceea 
oe la noi impulsulă este ou atâta mai 
mare, cu câtă la unele oonfesiunl darea 
bisericesi ă este forte mare și deja din 
motive josnice materiale se înființeză 
secte nouă. In contra unei asemenea dis- 
trucțiunl fără de lege a societății un
gare, episcopulă trebue să pășescă în 
modulă oelă mai energică, căci acesta ar 
fi pentru patriă și națiune oelă mai mare 
periculO, pentru că într’o țeră ou dife
rite naționalități și confesiuni o astfelă 
de proteoțiune a statului ar mări în mă
sură înfricoșată puterile discompunătore.

epistolă; der solulO, care îngrijea de 
sorvioiulă poștală între Sonnino și Pi- 
perno, pleoase deja de dimindță. Ddr ea 
niol nu se aștepta la ună răspunsă ur
gentă, din causă că poșta italiană fâcea 
serviciulă fdrte înoetă.

Lidia se gândea mereu. Tatălă ei 
nu se tânguia, der cu câtă îlă esamina 
ea mai cu atențiune, ou atâtă devenea 
mai îngrijată. Ea oredea, oă observă, oă 
trăsurile feței sale se schimbară peste 
ndpte, ochii săi erau obosiți. Strapațele, 
insomnia și iritarea esplicau în parte 
aoestă stare, der resignațiunea sa surdă 
îi inspira seridse îngrijiri.

Lidia îutrebâ de ună medioă ; celă 
mai apropiată loouia oale de patru dre 
în Piperno. Curieră nu putea afla în
dată. Cesar, oare însuși era ținută de 
prisonieră, folosi ooasiunea, ca să ddrmă 
bine, deol elă nu putea fi trimisă. Gen- 
darmulă aștepta să vină camaradulă său. 
Astfelă trecu timpulă, dr tema Lidiei 
oresoea din minută în minută.

(Va urma.)

Cu privire la matriculele civile se 
cjioe în numitulă memoranda următorele:

Episcopatul0 reoundsoe, oă statulă 
are dreptulă, să pdrte matrioulele. Sub 
împrejurările aotuale însă nu e vorba 
despre dreptă, ci despre oportunitate. 
Purtarea matriouleloră din partea statu
lui va încărca pe cetățeni ou nouă sar
cini și se nasoe întrebarea, oă dre se află 
pentru aoesta organe, pe cari să te poți 
basa. Din punotă de vedere biserioesoă 
în contra aoesteia asistă numai obiecțiunl 
biserioescl-sociale. Omenii religioși ară 
trebui în ori ce casă să facă două dra
muri : să mdrgă la preotă pentru boteză 
și la autoritatea civilă pentru inducerea 
în matrioule. Păuă aoum au fostă siliți 
și părinții ireligioșl, să șl boteze copiii 
loră diu motivulă, ca să fiă induși în 
matrioule. Prin schimbarea plănuită oetă- 
țenii s’ar înstrăina de biserică, ireligio- 
sitatea și Dumărulă celorO fără oonfe- 
siune s’ar mări la noi.

In privința căsătoriei civile să faoă în 
memoranda următdrele obiecțiunl:

Căsătoria civilă ataofi. trei dogme ale 
biserioei catolice: mai întâiu dogma, oă 
oăsătoria este ună saoramentă, pe oare 
l’a recuuoscută pănă aoum statulă un- 
guresoă, ală doilea, atacă legea oreată 
de oouoiliulă dela Trient, îu urma oăreia 
afaoerile matrimoniale le deoidă forurile 
biserioesol și ală treilea, dogma despre 
indisolubilitatea căsătoriei. Iu privința 
socială însă oăsătoria oivilă are urmări 
triste morale și duoe la o completă anar- 
ohiă. Iu fine se mai că aoestă ui-
suință ar sgudui basele fundamentale ale 
sooietății ungnresol și ar diforma ou 
totu!ă oaraoterulă oreștină ală aoesteia.

SCiBSLE pîLEL
— 26 Februarie.

Vaszary la ministru președinte. „Te
lefon Hirmaudo“ aduce soirea, că pri
matele Olaudiu Vaszary a făoutQ alal
tăieri o visita ministrului președinte 
Weokerle, predâudu-i cele două me
morande oătră monarchs și uătră gu
vernă.

—x—
O frumoși inițiativă a luată admi

nistrația domenielorif Coronei române, 
adeoă aoeea de a înființa o bibliotecă 
populară pentru răspândirea cunoscințe- 
loră diferiteloră industrii oe se practică 
pe domeniele Oordnei. Prima boșură din 
aedstă biblioteoă a și apărută deja sub 
titlulă: Confeoționarea j. ălăriiloră de 
Daie cu mâna liberă și ou mașina, de 
Dimitrie Popescu, îuvățătorulă șodlei de 
pe domeniulă Coronei Segarcea. Bro
șura e ilustrată ou numărdse figuri ex
plicative.

—x—
Dunărea este ou totulă limpede. De 

alaltăerl a începută a oiroula vaporulă 
ÎDtre Briila și Galați.

—x—
StudențI politisanțl. Din Agramă se 

telegrafiazâ, oa tinerimea oroată univer
sitară a hotărîtă să facă o manitestațiă 
din iuoidentulă unirii celoră două opo- 
siții oroate. Reotorulă universității le-a 
interesă să manifesteze înoorpore, sin
guratică îusă le-a permisă.

—x—
Țarul! și Francia. In cjilele trecute 

a primită președintele Carnot în au
diență pe prinoipele moștenitoră ală Muu- 
tenegrului, Dauilo. Aoesta a deolarată 
față de mai mulțl bărbați de stată fran- 
ceel, oă împăratulă Rusiei, de oâte-orl a 
vorbită cu elă, s’a esprimată în terminii 
oei mai amicali și simpatiol față de 
Francia.

—x—
Convocarea marei Sobranii. Ună de

creta prinoiaru convocă pe alegătorii 
bulgari pentru marea Sebranie (revi- 
suirea constituției) pe 18 (30) Aprilie.

—x—
Comisiunea armatei francese a res

pinsă propunerea de a se înnința ran- 
gulă de mareșalu. Cală mai înaltă rangă 
in armata franoesă va fi prin urmare ge
nerală de divisie.

— x—
La revisuirea constituției bulgare. 

Piarulă „Kdinische Ztg“ aduce soirea, 
oă sinodulă rusesoă din Petersburgă a 
hotărîtă eă provâoe pe esarchulă bul
gară, ca la casă, deoă sobrauia va de
cide schimbarea constituției, să pună
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sub interdiotă biserioa bulgară și să 
anatemiseze pe toți miniștrii și depu
tății, cari voră vota pentru acesta schim
bare.

—x—
Cancslariă de advocata șl a desohisă 

în Sibiiu d-lă Dr. Rață, președintele Co
mitetului oentrală, despre care „Tribuna1* 
spune, că a fostă însorisil ca membru 
ală Camerei advooațiale de-aoolo.

—x—
Papa și republica Francesă. Senato- 

rulii regalistă Chesnelong a primită o 
sorisdre mai lungă din partea Papei. în 
oare îi dă instrucțiuni, oa să între în 
raporturi amicale ou republica francesă.

—x—
Șahulfi Persiei in Europa, țiiarele din 

'Viena asigură, oâ șahuJ.ă Persiei va face 
la primftveră o nouă oălătorie prin Eu
ropa. M. S. Nasred-din va oălători de 
astădată incognito și va petrece pe oon- 
tiiientulă Dostru trei luni.

— x —
Nihiliștl prinși. O telegramă din Pe- 

tereburgă aduce s irea, că cailele aoestea 
au fostă prinși în Kornits doi călători, 
oarl duceau ou ei bombe cu dinamită și 
proclamații revoluționare. Prinși fiindă 
s’a aflată, că ei suntă nihiliștl. Ei au 
declarată forte octegorioă, oă aveau de 
gându se stângă viața Țarului. După măr
turisirea loră, în Petereburgă și Mosova 
deținerea tineriloră universitari, bănuițl 
a fi nihiliștl, este la ordinea cailei. In cji 
lele din urmă au fostă arestați 240 atu- 
dențl de universitate.

—x—
Musioa orășenescă, în concertul a oe’lă 

va da Duminecă sera, în sala hotelului 
Europa, va esecuta între altele și piesa 
„Viener Lebenu de Komzak. D. Felix 
Popper va esecuta fantasia briliantă 
„Une Priere“ de Piatti.

Vorbirea ministrului 
Csaky.

(Urmare și fine.)
Ministrulu Csaky continuândă : Fi

indcă introducerea pe totă linia a ma- 
triculeloră civile, fără îndoială, n’ar fi 
fostă împreunată cu mari greutăți, apoi 
pentru ca să fiă câtă se pdte mai ou- 
rendă efîrșitulă unei astfelă de stări și 
să se delăture caraoterulă acută aid si- 
tuațiunei, guvernulă a voită totodată să 
aducă ună proieotă de lege în sensulă, 
oa pentru copiii năsouțl din oăsțătorii 
mestecate Bă se introducă în matrioula 
■civilă generală matrioule deosebite numai 
deoâtă.

Nu 6e pote nega, că statulă are 
dreptă de-a purta o matrioula despre ce
tățenii săi; nu se pote nega nici aoeea, 
oă statulfi are dreptă a se ingera ohiar 
și în matrioula confesoinală, căci acesta 
o dovedesce chiar și esistența număro- 
■seloră ordinațiunl ministeriale, oarl vor- 
besoh despre matriculele confesional și 
oarl regulăză purtarea acelora. Nu se 
pdte nega nici aceea, că matrioulele oe s’ar 
fi introdusă pentru copiii din căsătorii 
mestecate, ar fi pusu capătă conflictului, 
oare de faptă a esistată, fiindoă atunol 
.n’ar fi mai obvenită cașuri de boteză 
respective nu s’ar fi mai ivită inoonve- 
.nientulă, ca pentru neîmănarea respec
tivului estrasă matrioulară să trebuesoă 
a prooeda contra respectivului preotă. 
Dâr nu se pdte nega niol aceea, oă ho- 
tărîrea guvernului de a introduce matri
oule oivile și încă în primulă rendă pen 
tru copiii năsouțl din căsătorii meste
cate, a puroesă din intenția de împăoiu- 
ire a guvernului. Și oare a fostă răspun- 
sulă la acesta? S’a deolarată outdtăho- 
tărîrea, că biserica catolică nu primesce 
din parte-i acesta proiectă, nu-lă pri- 
mesoe, pentru-oăelă oonstitue ună ames
tecă în oeroulă ei de afaoerl, căci bise
rica nu pote permite, ca copiii năsouțl 
din căsătorii mestecate să fiă răpiți din 
matriculele ei, și biserica nu pote aproba 
ordinațiunl, oarl ar fi fostă de lipsă decă 
matrioula s’ar fi separată în două părți. 
C’ună cuvântă, a declarată, că biserica 
se va opune ou totă puterea aoestei or- 
dinațiună a guvernului.

Horanszky: De ce ați binevoită a 
iiîntreba ?

Ministrul Csaky: Amă întrebată, 
.pentru-ca să .restabilim0 paoea, pe oeea 

ce și d-lă deputată pune mare pondă. 
(AprobățI vii în drâpta) Amă îutrebată...

Horansky: Asta a fostă greșela.
Ministrulfl Csaky.... fiindcă pe linia 

tuturoru tendințeloru nostre mai înteiu ne 
este în vedere interesulă statului der pe 
lângă acăsta nicî-odată n'amă trecută cu ve
derea de a împăca pe aceia, cari nu suntă 
mulțam țî.

Atunci guvernulă a mersă ou ună 
pasă mai 'nainte și s’a hotărîtă oa pen
tru oopiil năsouțl din căsătorii mesteoate 
să introducă matrioulă civilă generală, 
deosebită de matrioulele oivile intențio
nate, păcjendă prin aoăsta, în modă de
plină, interesele statului și indigențele 
lui, și fâcendă toto-dată libere și matri
culele confesionale, după ce prin o ast- 
felă de dispoBițiune înoetă ori ce ames- 
teoă în oonduoerea matriouleloră confe
sionale, și astfelă, așa oredă, oă ou dreptă 
a judeoată guvernulă, oă biserioa oa- 
tolioă nu va avă niol o esoepțiune con
tra unei astfelă de disposițiunl.

Der așteptarea aoesta nu s’a reali- 
sată, din contră s’a realisată ou multă 
mai tare și din diferite părți, că ori ce 
disposițiune a legislațiunei, ori oe pro- 
oedere a guvernului, nu va pute resta
bili paoea, decă nu se va sohimba § 12 
din art. de lege 53 din 1868, er când a- 
cesta s’a accentuată dela locurile cele 
mai competente în modulă aoesta, gu
vernulă și-a ținută de dstorință a se o- 
oupa ou acestă ideiă, er intenția aoesta 
a guvernului i-a ușuret’o împrejurarea, că 
atunol când în ou. oameră s’a desbătută a 
doua-6ră ordinațiunea în afaoerea bote- 
zuriloră, din tote părțile s’a declarată, că 
modificarea art. de lege 53 din 1868 
este posibilă numai atunol, când se va 
oodifioa dreptulă matrimonială și tot
odată s’a deolarată ou tdtă hotărîrea, oă 
acâBta înoă se va faoe, când se va in
troduce căsătoria civilă generală...

ACADEMIA ROMÂNĂ.
Sesiunea generală din amilii 1893.

PROGRAMA LUCRĂRILOR^.
1) Raportulă Secretarului generală 

despre ootivitatea Aoademiei în 1892 
-93.

2) Alegerea Comisiunei pentru exa
minarea luorăriloră făcute în 1892—93.

3) Alegerea Comisiunei finanoisre 
pentru cercetarea oompturiloră pe 1892 
—93 și pentru formarea budgetului pe 
1893-94.

4) Raportulă Comisiunei însăroinate 
ou împărțirea oărților didactioe din fondul 
Ioană Fătu, în 1892.

5) Alegerea Comisiunei însărcinate 
cu distribuirea cărțiloră didaotioedin fon- 
dulă Ioană Fătu, în 1893.

6) Raportulă Comisiunei permanente 
a Biblioteoei, pentru 1892—93.

7) Raportulă Comisiunei însăroinate 
ou examinarea luorăriloră făoute în 
1892-93.

8) Cestiunea ortografiei. Sorierea lui 
u mută finală.

9) Determinarea subiectului pentru 
conoursulă Premiului Bazării de 5,000 
lei pentru 1897.

10) DeoisiunI pentru publicarea pre- 
mieloră San-Marin și Neuschotz.

11) Discursurile de reoepțiune ale 
d-loră membri Gr. G Tocilescu și Sp. 
Haret, ou răspunsurile loră. (Art. 25 
Stat., 63 Reg.)

12) Raportulă Comisiunei financiare 
asupra oompturiloră pe 1892—93.

13) Raportulă Comisiunei însăroi
nate ou cercetarea publioațiuniloră pre- 
sentate la ooncursulă Marelui Premiu 
Năsturelu de 12,000 lei și ală Premiului 
Eliade-Radulescu de 5,000 lei, pentru 
1893.

14) Raportulă Comisiunei însăroi
nate ou cercetarea luorăriloră presentate 
la conoursulă Premiului Lazără de 5,000 
lei, asupra subiectului: Studiulu vinuri- 
loră din România.

15) Alegerea Comisiunși de 9 mem

bri pentru cercetarea publioațiuniloră, 
cari se voră presenta la ooncursulă pre- 
mieloră Năsturelă-Heresr.u de 4,000 lei și 
Lazără de 5,000 lei, pentru anulă 1894.

16) Alegerea Comisiunei, oare va 
examina lucrările, oe se voră presenta la 
ooncursulă Premiului Eliade-Râdulescu de 
5 000 Iei din 1894 asupra subiectului : 
Studiu asupra basmeloră române.

17) Alegerea Comisiunei, oare va 
examina luorările, oe se voră presenta 
la oonourBvlă premiului Alexandru Bo- 
descu de 1.500 lei, asupra subiectului : 
Istoria teatrului în România.

18) Alegerea de 5 membri ai Aca
demiei, în locurile râmase vacante: doi 
în Secțiunea literară, doi în Secțiunea 
istorioă, unulă în Secțiunea soiințifioă.

19) Alegeri de membrii onorari și 
corespondenți.

20) Alegerea Seoretariloră pe 7 ani 
ai Secțiunilor^ istorică și sciiuțifioă. 
(Art. 16 Stat.)

21) Formarea budgetului pentru 
anulă 1993—94.

22) Alegerea Președințiloră și Vioe- 
Președințiloră Seoțiuniloră pentru 1893 
—94. (Art. 15 Stat.)

23) Alegerea Delegațiunei pentru 
1893 — 94 (Art. 15 Statute).

24) Raportulă Seoretarului generală 
asupra luorăriloră aesiunei generale din 
1893.

Convocări.
Subserișii prin aoâsta convocămă pe 

toți alegătorii noștri români din cercu
rile administrative Caransebeșă, și Teregova 
la adunarea publică, oarea se va ține 
Joi în 4 (16) Martie a. o. la 11 dre ’na
inte de am6(jf aici în Caransebeșă în sala 
Sooietății române de cântări (In oasa die- 
cesană), cu soopă de a disouta și de a 
lua resoluțiunl în privința proieoteloră 
de lege referitore la

1. ) căsătoria oivilă,
2. ) introduoerea matriouleloră și la
3.) reoepțiunea jidoviloră. 

Caransebeșă, în 20 Faură (4. Martie) 1893
1Ioană lonașiu, Andreiă Ghidiu,

ases. cons. ord. protopr. și repr.
și repr. com. comit.

Ioană Nemoiană, 
advocată.

George Băiașă, Alisandru Stancovicî 
proprietariă. comerciantă.

Traianu Barzu, 
ases. consis. ord.

Alegătorii români din cercurile eleo- 
torale din Făgărașă și Arpașulă inferioră 
se convdoă prin acesta la o adunare pu
blică oe se va ține Vineri- în 17 Martie 
n. c. la 10 ore a. m. în sala otelului 
„Lauritsoh** din Făgărașă.

Obiectele :
1. ) Deschiderea și oonstituirea adu- 

nărei;
2. ) Disousiune asupra proiectului de 

lege despre salarisarea învățătoriloră și 
asupra enunciațiuniloră referitdre la: că
sătoria oivilă, introducerea matriouleloră 
de stată și reoepțiunea Ovreiloră

3. ) Luarea resoluțiuniloră
4. ) Inohiderea adunărei
Făgărașă, din ședința olubului eleo- 

torală ținută în 3 Martie 1893.
Basih'w Rațiu Iul. Dană

vicariu. Prot.
Dr. A. Micu.

*

Alegătorii români din cercurile eleo- 
torale Cristiană și Săliște suntă oonvo- 
cațl la o adunare publică pe Luni în 
1 (13) Martie la drele 11 a. m. în Seliște 
în sala cea mare a șoolei greoo-oriantale. 
La ordinea cjilei: disousiunl asupra re- 
oepțiunei Evreiloră, matriouleloră de 
stată, a căsătoriei oivile și luarea de re
soluțiunl. ConvooatorI suntă : Dr. Nico- 
lau Maier protopreBbiteră; Dr. Calefariu 
medică; Ioană Manta, parochă gr. or.; 
Buoură Comșa, proprietară; Emanoilă 
Beșa, direotoră șoolară ; Dimitriu Sufană 
Țarină, proprietară : Ioană Mănițiu, eoo- 
uornă, Ioană Ban'iu, oomeroiantă.

Mulțămită publică.
Turda, 24 Februarie 1893.

Subserișii, în numele oomunei bise- 
rioesol gr. cat. din Turda veohiă, adu- 
oemă cordială mulțămită publică Magni- 
fioului d-nă Dionwiw St. Șiuluță, jude 
reg. în pensiune eto., care a plătită pen
tru aurăritulă potirului bisericei nostre, 
a dieoului și a steluței, 17 fi.

D nei Dimitrdsa. Rațiu năsoută Maria 
Olah, oare a oumpârată pe sâma bise
ricei două prapore frumdse ou 40 fi.

Eră d lui luliu Vlăduțu și d-sale 
Maria Micușianu, oarl au donată bise- 
rioei două aoții de-ale bănoei „Arieșiana** 
â 50 fi.

Și înoă avemă firma eperare, oă și 
amintitii domni și domne, deră și alții 
după domnialoră, și mai alesă Magnifi- 
oulă d-nă Dionisiu St. Șiuluță, voră 
contribui și la augmentarea fondului în- 
ființândei șoole din Turda pentru feti
țele de Română din looă și giură, deja 
începută.
Ales. Popă Rcmonțianu, I. Rață,

par. gr. cat. curatoră bisericescă.

DIVERSE.
Câtă costă unu baiu Ia opera din 

Parisfi. Salonulă oostă 10,000 de fr- Lu- 
minatulă, oandelabrele, lampionele, florile, 
etc. 4500; balustrade scările, estrade
le, tapetele eto. tapițeriile 3,000; de 
argintă 300; înoăl<|itulă'3 00; orohestra 
primă 2,500; a doua orohestră 1,500; a 
treia orchestră și a patra, câte 250 fr.; 
florile, garniturile, eto. 1800; afișele, 
măroile și imprimatele 2,700; afișagiu 
500 de fr.; soneriile 150; artificiile 200, 
arbuștii și plantele verdl 400; gardero
bele 1,800; figurile de câră 100;,păstra
rea instrumenteloră demusioă460; drep
tulă de autoră, oam 2.000: dreptulă de 
autoră, cam 2,000; dreptulă săraoiloră 
pentru ună bală 7,200; proiecțiunile eleo- 
trioe 200; gardienii municipali 281; po
liția de siguranță 150; pompierii 150; 
stegurile și reoompensele 500; oontro- 
lulă și ușierii 1,200; cheltuell de biurou 
600 de fr. In totală oam 45,776 de fr. 
Aici trebue să adăogămă beneficiile pro- 
duseloră din diferite vencjărl, Aoestea să 
ridică Ia oifra de 35,000 de fraud. Măs- 
cile nu costă nimică. La intrare tdte măs- 
oile și tâte oostumele suntă esaminate 
de comisarulă de poliție, oare nu lasă să 
între oei oarl se oostumâză prea ușura- 
tecă.

Monarchulii celfi mai cu „greutate1* 
din lume. Regele Teiburimoa din Bute- 
ritari, oare a protestată la guvernulă din 
Washington în contra stabilirii protec
toratului britanică asupra insulei Gilbert, 
este ună omă oare oâutăresce niol mai 
multă niol mai puțină de 304 libre (125 
kr). Ei are ună fiu, prinoipele moșteni
torii, oare e cu oeva mai greu de câtă 
tatălă său, și ună altă fiiu în verstă de 
8 ani, cari deja oântăresoe 110 libre (55 
kgr.) Teiburimoa este între altele ună 
omă ou gusturi rafinate. Elă trăesce după 
moda europenă, are ună bucătară ame- 
rioană și palatulă său este mobilată eu
ropenește. Lista lui oivilă este de 100 
dolari pe ană (500 franci) oare provine 
diutr’o taxă pusă asupra oomeroianțiloră, 
după cum se vede, nu tocmai număroșl, 
dâcă dau o listă oivilă atâtă de mare. 
Modioitatea venituriloră însă se vede că 
nu împedeoă pe Maiestatea sa Teiburi
moa să se îngrașe.

din 9 Februarie st. n 1893.
Bancnote românesc!
Argintă romănescă 
Napoleon-d’orI - -
Lire turcescl - -
Seris. fonc, „Albinaw 6u/( 

n „ 6«/0 
Lmporiall .... 
GalbinI ....

Oump. 9 53 Vend. 9.55 
, 9.47 „ 9.48
r 9.60 „ 9.64
w '• n —

PrODriCtMO Wr. Aurel Mureștanu.

RBiâCtOrQ reSIlOIlSabiin I Gregorlu Hlnloru.
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PUBLICAȚIUNE
Din causa marelui numără de 

câți, cari suntfi a se anunța la oassa 
pentru bolnavi din Brașovn, ne putendu-se 
săvârși anunțarea unei păițl mari până 
la 5 Martie a o. terminulă hotărîto în 
apelulă din 20 Februarie a. o. Nr. 2072, 
dedre-oe partea cea mai mare apatroni- 
lorfi amânase anunțarea pe cjilele din 
urmă, subsemnata diregătoriă de meserii, 
referindu se la apelulă susă amintită, a 
duce la ounoseința celorfi pe cari îi pri- 
vesoe, că a prelungităterminulii pentru anun
țările la cassa pentru ajutorarea de bolnavi 
din Brașovu pănă în 20 Martie a. c. st 
n. Inceputulă îndatorirei pentru plata

apli-

ootisațiunilorfi fixată în apelă, și anume | 
pe 4iua de 20 Februarie,nu se schimbă 
prin acesta întru nimiofi.

Se provdcâ deci toți patronii (me- 
sariașl, fabricanți, comercianțl) a anunța 
personele aplicate la dânșii și obligate 
în sensulii art de lege XIV din 1891 de 
a se asigura, pe lângă folosirea bilete- 
lorO de anunțare, ce se potu căpăta în 
cancelaria cassei pentru ajutorarea de 
bolnavi (sub buciumă Nr. 16 parterfl) păDă 
în 20 Martie, căci la din contră se va 
aplica amenda legală pentru nee.jecuta- 
rea anunțârei.

Brașovă, 6 Martie 1893.
MagistratuJu o-ășeneecn 

ca direoătoriă de ines-° rii.59. I- 2
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!! Rară ocasiune pentru dame!!

Dela cea mai mare și renumită firmă de Confecțiune

Ignacs Weinberger din Budapesta
înAmd on6re a anunța onor. publicQ, că vendu 

piața de aici, tergulu inului Nr. 30, în

deposituBu meu,
Jachete, Paletots, Don Juans, totu felulQ 
Dolmany, Cap și JVIantale largi, precumu 
Costume gata

C-ia. preț-a-iile cele mai eftizie sule fa fericei.

Cu distinsă stimă:

de
Și

O

I

I >

~g—----- e.. . g ■■ o — —.

Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „S®ilulele universal©44 ale lui

I. PSERHOFER
merită ou totii dreptultl numirea dm urmă, deoreee în faptă suntă fârte 
multe bole, la oarl aceste pilule au probată efectulă loră esoelentfi.

De mai multe decenii suntă aceste pilule lățite și puține familii se 
voră afla la cari ară lipsi o mică provisiune din acestă medicamentă de 
casă escelente.

S’hu recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule 
ca medicamentă de casă, cu deosebire în contra tuturoră suferințeloră, ce 
provinti în urma relei mistuiri și < onstipații, precum: perturbarea 'n cir- 
colațiunea feriei, suferința de ficații slăbirea mațeloru, colica cu venturi, 
congestiunea la creeri, hămorhoide (vîna de auro) și o. 1.

Prin proprietatea ioră purificătore de sânge au ou deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asupra boleloră ce isvoresoă din acâsta, precum: 
gălbinai e, dureri de capă nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătore de 
-âuge lucrezft așa de nșorfi, înoată nu pricinuescii uicl cele mai mici du
reri și pentru aceea le pote folosi și cele mai slăbite persone, ■ hiar și co
pii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătore de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia rzum gold. Reich sap fel“ a lui I. Pserhofer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena, și costă o eutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Uo o sulă ou 6 cutii costă l fl. 5 cr., trimițându-se nefrancitfi cu rambursă 
1 fi. 10 cr. Decă se trimite suma banilorfi înainte, costă unii sulă ou pilule 
1 fl 25 cr. inclusive; francare, 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 puțină 
de ună suin nu se pâte espeda.

NB. Iu urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub dife
rite forme și numiri, de aceea se face mgarea a oere anume Pilule pu 
rificătore de sânge ale lui I. Pserhofer și numai acelea suntă yeri 
tabile, a Cărorfi instrucțiune pentru folosire este provăcj.ut& cu iscălitura 
1. Pserhofer, și caii pdrtă pe eapaoulă cutiei totă aceeași iscălitură în co
lore roșiă.

Dmtre nenumăratele s ‘risorl, prin cari consumet ții aoestoră pilule 
mulțămetcfi pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bdle, 
lăsămă să urmeze aci puține numai, ou observarea, că orl-cine a întrebu
ințată odată aceste pilule, le recomandă mai departe.

■3*
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Schlierbach. 22 Oct. 1888.
Știm. D-le! Subsemnatule mărogea-ml 

I' ai trimite 4 suluri 6u pilule purificătore 
de sânge cari în adevăre suntfi forte fo- 
losităre și escelente.

Cu dist. stimă Ig. Neureuter, medice.

Dv Pilule purificatăre de sânge, și după o 
intrebuințare mai îndelungată s’a vindecate. 

Cu distinsă stimă Iosefa Weinzettel.

11

Concursul
pentru ocuparea posturiloru de COinptabilu și de cas- 
sariî la înființândulă institutu de creditu și economii 

„Lipovana“ în Lipova.
Salariulu anualu este:

a. ) Pentru comptabilO: 700 fi. v. a.
b. Pentru cassaru: 400 fi. v. a.

er doved’ndu activitate și zeltî în oficiu, li se pune în pros
pectă, atâtu remunerațiune anuală ulteribră, câtă și ridi
carea salarului din timpu în timpu.

Cassarulti va fi îndatorată a depune ca cauțiune în 
banî numerar!, ori în hârtii de valbre, ori în realități o 
sumă îndoită de mare de cum îi este salariulu.

Confirmarea aleșiloră pdte urma numai după unu anu 
de serviciu.

Dela recurenți se recere se posedă în scriau și în vor
bire limbile: română, maghiară și germană; recurenții cu 
studii academice comerciale și cei ce voru arăta, că au fă
cută praxă la vre-ună institută de bani, voră fi preferiți.

Recursele adjustate cu documentele ce le posedă re
trimită la adresa subscrisului în Lipova

9

I)

I»

curenții, se se
(B.-Lippa.)

Terminulu
st. n. a. c.

Lipova, 4
Pentru Direcțiunea institutului:

concursului se fixeză pănă la 31 Martie

Martie 1893. i

60. 1-3.
Voicu Hamsea,

Bir.
< >

H r a s c h e lângă Flddnic 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A foste voința lui D deu, 

că pilule 0 v. au ajunsă in mânile mele, și 
resultatulă dela acestea île atribui Dv.: Mă 
recisemo in patulfi de le siă astfele incâte 
nu mai putemă lucra și a-șl fi sigură deja 
mortă, decă nu m’are fi scăpate minunatele 
Dv. pilule. D-deu să ' ă binec vintese de 
mii de ori. Amil covfiența, că pilulele Dv. 
me vorfi face de tote sănătosă, așa.pre- 
cumă a folosite și altora.

Theresia Kuiflc.

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

1 0 ani îți esprimă cea mai căldurăsă mul- 
țămire. Densa a suferit 5 ani de catarfi la 
stomace cronice și de apă. Vieța i era ună 
chine și se credea deja de perdută. Prin 
întâmplare a căpătate o cutiă cu escelentele

Eichengraberamt bei Gfuhl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatule se rogă a 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V. în 
adevăr folositore și escelente. Nu pote în- 
trelăsa fără ca să Vă esprime recunoscința 
mea .în privința valărei acestore pilule, 
și le voi recomanda unde numoi să va pute 
tuturor suferindilor. Văautorisez, caacestă 
a mea mulțămită să o folosiți după placa 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Halin.

G-otschdorf bei Kohlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D-le! V6 rogO a-ml trimite ună 
sule cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificătore de sânge. Numai minunatelor^ 
D-v. pilule am să mulțămescii, că amu scă
pate de o suferință de stomachă, care m’a 
chinuită 5 ani. Aceste pilule n’are să-mi 
lipsescă nicl-odată și esprime prin acăsta 
mulțămirea mea cea mai culdurosă.

Cu cea m»i mare stimă Ana Zwicki.
dela W. Ottm. Bernhard din Lindau în 

, contra tuturore greutățilore la sto-Liqueur din plante de Alpî
machii. O buțeliă 2 fl. 00 cr., o jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.

Alifin flIT1PripflÎIP ce^ mai ^ua£i mijlocii în contra tuturoră suferințelorii 
milia CllIiCI lUalIu, rheumatice: durerilor!! la șira spinării, junghiuri, is 

chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 50cr.
FQPntîl npnfril nphi Ar. Romershausen pentru întărirea și conservarea 
LOU11 țel pOIILI U ULIII, vederei, in flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr. 
Minunatulu balsamu englezescu, ° 50 cr.
Ppaflll'l "ifi pnirfl’Q "Flioni (Fiakerpulver in contra catarului, râgușelei etc. 
IldlUII III LUIlll d LUot/l i Cutiă 35 cr. cu trimiterea francată 80 cr. 
Franzbranntwein cu sdu fără sare o sticlă 70 cr.

Balsam contra degeraturei S
rințeloră de degetură de totii felulfi, precum și spre vindecarea raneloră forte învechite. 
1 borcan!! 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.

Helso seu Gesundheitssalz,
^contra tuturoră suferințelorii ce provină dela mistuirea neregulată, unii pachet!! 1 fl. 

mijlocii probată, in contra umflăturei 
_ _ j la gâtă unii flaconă 40 cr., cu trimi-

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

casă escelentă 1 flaconă 22 cr. 12 flacoane 2 fl.

I )
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MOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 
*" cum nu sail mai veduttî p&nă acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2’/, seu 3’/, A. pe metru, nici cadouri croitorilor!!, cum fac° 
concurența, ci amil numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
sfi cumpere bunii și eftinU. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesfi. a VS pădi de anunțuri ale concurenței pentru ieftinătate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulii ele ru stofe prescrise pentru unifor

mele funcționariloru c. r., a-emenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocu, loden obicinuită și impermeabilii pentru rocuri 
de venătâre, stofe de spălata, pleduri de voiagiu dela fl. 4—14 etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână 
curată, er nu sdrențe eftine și nu prețuescii nici câtil cusutulii croitoriului, s§ se 
adreseze la

Joh. stikarofsky în Briinn. (Manchestern austriei.)
Dcpositu permanent» de postavuri peste '/2 milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declară că firma mea 
întreține esportulâ celii mai mare de postavă din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tote aceste invit# pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de vendare unde suntii ocupate 150 persone.

esV' Trimiterea numai cu Ramburse. 'Wa
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,6—24.

<
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Balsamu în contra gușiloru,
terea flancată 65 cr.

Esență de vieță.
Prafuri în contra asudărei picioreloru.

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

QllPIlIll.QnifTlA/PnAripil un(i medicamentă de casă foarte cunoscută și es- 
UUliUIU </pi-«-WUljCllLii celentă in contra catarului, răgușelei, tusei spag- 

modice etc. 1 f ticluță 5u cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.
Pnmfirm-T'sitînnphînin d® *■ Pserhofer, de ună lungu șiră de ani recunos- 
■ Ultiaua I ailllULIIIIIIIl cutâ, de medici ca celă mai bună mijlocă pentru 

crescerea părului. Ună borcană elegantă adiusta^ă 2 fl.
PI?)Q,l'r*ll-lltliupr*QÎ)iîl de prof. Steudel, la rene din lovitură și împunsă, la 
I luoil U Ulii y CI OulU, 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.

linivar*Qnlo niiprmfîua de W. Bullrich. Ună medicamentă de
Odl C UI1IVCI bdld. pUiydLIVd casă escelentă contra tuturoră urmă- 

riloră digestiunei stricate precum: durere de capă, amețâlă, cârcei la stomachă, acrelă 
in gâtu, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet'-i 1 fl.

Afară de preparatele aci amintite se mai află toate specialită ile farmaceutice in
digene și streine, anunțate prin to te carele 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 prețulă înainte ; comande 
mai mari și cu rambursă a prețului.

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

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

trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile suntii a se privi numai acele pilule a cărorfi instruc

țiune este proveijută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari portă pe capaculu 
fiă cărei cutii totii aceiași iscălitură în colore roșiă 
Susamintitelc specialități se află și în Hudapesta la farmacistul

I. von Toriilk, IA<inig;sgasse ÎS. 17,7—12 |®
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașfovu.


