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„Virtute patriotică.“

Brașovii, 4 Martie v.
Afirmarea lui Geza Polonyi 

din stânga estremă — despre care 
amu făcutu amintire în revista de 
ieri—că adecă Evreii din Ungaria 
încă n’au devenită Maghiari, a tă
cută ca cei dela organulă guver
nului, scrisă în limba germană, 
„Pester Lloyd" se-șl iesă din sărite 
și să-și uite întru atâta de atitu
dinea sa șovinistă în cestiunea 
limbei, încâtă se fiă sedusă ca 
pentru apărarea „patriotismului“ 
Evreiloru se spună nisce adevă
ruri, cari se întorcă tdte în con
tra programului acestei foi.

Fiind că „Pester Lloyd“ dela 
începutulă erei de dominațiune a 
maghiarismului violentă, a ple
dată întotdeuna c’ună focă, vred
nică de-o causă mai bună, pentru 
vederile șoviniste-esclusiviste ma
ghiare în cestiunea limbei, este de 
interesă să cundscemă espectoră- 
rile lui cele mai nouă, cu care 
vrea să combată aserțiunea lui 
Polonyi, că Jidovii încă nu s’au 
naționalisată, adecă nu s’au făcută 
Maghiari.

„Afirmarea" 4i°e Lloyd", 
„e falsă. Chiar și generați unea 
bătrână a Jidoviloră e maghiară 
nu numai în cugete și simțiri, ci 
și în limbă; er câtă pentru tenăra 
generațiă ea se pbte asemăna în 
privința maghiarismului ei fără de 
nici o sfielă cu nemeșii maghiari. 
O strălucită dovadă pentru acesta 
este, că noua literatură maghiară" 
în tdte ramurile ei posede acjl ună 
numără fdrte mare de scriitori ji
dovi, ce nu stă în proporțiă cu 
ceilalți scriitori".

„Der marii patrioțl naționali 
de celă mai nou calibru—adauge 
„Pester Lloyd" — nu se potă îm
păca cu aceea, că Jidovii pricepu 
și limba germană, ba adese-orl 
vorbescă și scriu nemțesce. Pen
tru întâiu însuși d lă Polonyi se 

face vinovată de acestă crimă — 
căci altfelă n’ar pute fi ună ad
vocată căutată — der acesta hu’lă 
împiedecă a fi ..și a. rămână ună 
mare patriotă națională. Ală doilea 
stau lucrurile astfelă, că corner- 
ciantulă seu industriașulă nu pdbe 
să se lipsescă nicidecum de limba 
germană, fiă Jidovă ori creștină, 
pentru că la din contră ar trebui să 
se mărginescă la cea mai restrinsă co- 
municațiă în ținuturile curată ma
ghiar e".

„Când însă", adauge fdia gu
vernamentală, „accentuămă cu em- 
fasă patriotică necesitatea lățirei 
comerciului ungurescă și a indus
triei ungurescl, este o curată pros- 
tiă de a ne mai împiedeca de 
cuncscința limbei germane a co- 
merciantiloră și a industriașiloră 
noștri. Limba maghiară, durere, încă 
na devenită o limbă universală și noi 
nu putemă sili nici resăritulu nici apu- 
sulu, ca se învețe unguresce de dra- 
gulă nostru. Francesii, Germanii și 
Englesii o au în acesta privință 
mai bine, decâtă noi, totuși învață 
și ei limbi streine, pentru că au lipsă 
de ele și pentru că din neștiință și 
din trândăviă nu voeacă se facă o 
virtute patriotică^.

Nu’și trage fbia guvernamen
tală însăși palmele cele mai gro
zave susțiindă adevărurile de mai 
susă ? De ce vorbesce și rațio- 
nâză așa numai când se tracteză 
de Jidovii ei, nu și atunci când 
e vorba de milibnale de Români, 
Slovaci, Șerbi și Germani din sta- 
tulă ungară?

Recunosce „P. Lloyd", că co- 
mercianții și industriașii nu potă 
se-șl ajute cu limba maghiară, de
câtă numai „în ținuturile curată 
maghiare ale țerii“. Decă este așa, 
și nu sufere nici o îndoelă că-i 
așa, atunci de ce „patrioții“ per
ciunați dela fâia pestană strigă 
mereu în gura mare, că altă limbă 
afară de cea maghiară n’are dreptă 
de esistență aici, de ce persecută 

cu atâta răutate limba română, 
ce se vorbesce în ținuturi întregi, 
aprdpe esclusivă ?

Decă nu-i strică lui Geza Po
lonyi, că scie nemțesce, ce i-ar 
strica decă ar sci și românesce și 
s’ar pute înțelege cu milidnele de 
cetățeni, cari vorbescă acesta limbă? 
Nu-i așa, că și atunci ar pută ră
mâne încă ună „mare patriotă na
țională ?“

E vorba de reforma adminis
trației și de alte multe nenumărate 
reforme, menite, cjice-se aface s® In- 
florescă și se prospereze acestă 
stată. Ei bine, nu s’au gândită 
patrioții dela „Pester Lloyd", că 
ceea ce recunoscă ei față de limba 
germană, trebue aă recunoscă, celă 
puțină pentru comerciulă și pentru 
buna înțelegere din întru, și față 
cje limba română, slovacă etc., 
cari se vorbescă aici în Transil
vania și Ungaria mai multă ca 
limba germană, și că prin urmare 
tocmai în interesulă unei bune 
administrări și desvoltărl a acestui 
stată e de lipsă să se pretindă 
chiar ca cunoscința acestoră limbi 
ale țării se fiă câtă mai lățită 
între cetățeni?

De ce ne impună cu torța 
limba maghiară, când înșiși vădă 
și suntă convinși, că cu acestă 
limbă mori de fbme chiar aici în 
țâră, decă ieși din ținuturile cu
rată maghiare,

Decă, în fine, laudă pe Fran
ces!, Englesi și Germani, că în
vață limbi străine, de cari au tre
buință, de ce nu îndemnă șoviniș- 
tii dela „Pester Lloyd" pe Ma
ghiari să învețe limbile ce se vor
bescă mai cu seină în aceste țeri 
și astfelă să facă sfârșită nemul
țumirii și amărăciunii națiuniloră 
nemaghiare ne mai voindu să le 
maltrateze cu limba maghiară, care 
n’are nici măcară avantagiulă de 
a fi o limbă universală?

De ce?
Lucru fdrte ușoră de înțelesă'1

Fiind-că nu e vorba de Jidovi 
și de limba germană. Față cu 
limba concetățeniloră români și 
slavi, Maghiarii potă face din ne- 
sciință și trândăviă o virtute pa
triotică, acesta nu altereză de locu 
pe cei dela ,,P. Lloyd", deși este 
în jocă nu numai pacea și liniștea 
internă, der chiar și viitorulă sta
tului ungară. Și acesta se numesce 
la ei „patriotismă".!!

CRONICA POLITICA.
— 4 (16) Martie

O telegramă din Belgradă spune, oă 
despre alegerile serbesci s’au lățită pănă 
aouma soiri false. Guvernulă cotă amână 
a da informații esaote. Se susține însă 
cu siguritate, că guvernulă dintre 134 
mandate n’a dobândită decâtă 63. In 
urma acesta guvernata n’are majoritate 
absolută, din oare oausă, se fiioe, oă ca- 
binetulă se și ooupă ou idea de ași da 
dimisia. Radicalii au lipită pe zidurile 
orașeloră plaoate, prin cari vestesoă po
porului căderea gugernului. Prefeotulă 
orașului a dată ordină să fiă rupte. Mai 
mulțl dmenl au fostă prinși. Miliția este 
consignată și ținută cjile și nopți întregi 
gata de apărare. După soirea 4*arului 
„Borbo" ministrulă de răsboiu ar fi și 
dimisionată.

*
„Polit. Corespondenz" află din Pe

tersburg, oă comunicatulfi „Monitorului" 
rusă asupra afaoeriloră bulgare nu pre
vede nicldeoum o acțiune a Rusiei, der 
tinde de a împiedeca opiniunea publioă, 
să crâză, oă ea ar putea reoundsoe 
faptele îndeplinite. — Deputății bulgari, 
cari doresoă să-și oonformeze atitudinea 
loră cu disposițiunile dominante ale Ru
siei, trebuia mai cu semă să fiă infor
mați prin oomunicată, că aceste dispo- 
ițiunl nu s’au modificată și niol nu se 

voră modifioa, ori cari ar fi decisiunile 
eventuale ale Sobraniei. — „Agenția 
"Wolff" află din Parisă, oă oirculara (’rusă 
conține, afară de comunioatulă ofioială, 
publicată de „Mesagerul imperiului" câ
teva deolarațiunl, oarl c|’oCi> tratatulă 
din Berlină nu decide cestiunea de ase

FOILETONUL# „GAZ TRANS."

Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rege.

(Fine).

Profesorulă nu pricepea nici ună 
cuvântă din oele oe le spunea docto- 
rulă,

„Basta, bastal Destulă, destulă", 
cjioea doctorulă. „Spune-mi când ai fostă 
în mocirle? Când ai venită? Câtă timpă 
ai tremurată de frigă? Câtă timpă 
ai avută ferbințell? Câtă timpu ai asu
dată ?“

Profesorulă se întorse uimită spre 
oolegulă său și’lă întreba: „Ce voesce 
elă?"

„Nu înțelegă nici o silabă", răspunse 
oonsilierulă.

„Soiu vorbi italienesce", 4180 Pro_ 
fesorulă clătinâudă din capă, „am dată 
însu-ml lecțiunl din cărți, cum se pro
nunță vorbele. Domuulă aoe9ta, ca toți 

oompatrioții săi, vorbesoe strioată. De- 
altmintrelea ași trebui să’lă înțelegă".

„Da, da, lui îi lipsesoe basa cla- 
sioă", răspunse oonsilierulă aruncândă 
o privire desaprobătâre asupra medi- 
oului.

Aoesta însă 4>80: „Non — ca — 
pi — see, si — gno — re? (Nu mă în
țelegi, d-le?)

Așa înțeleseră filologii și oonsulta- 
țiunea mergea în regulă. Mediculă de
clara, că după ce visitase pe profeso
rulă, pericolulă a treoută și prescrise o 
dosă puternică de chinină. Der totuși 
profesorulă trebuia să se retragă într’o 
localitate plăoută. „Ai norooă, că sun- 
temă în primăvâră", (fi80 ®lă( „oăcl 
tbmna n’ai fi putută soăpa așa de ief
tină".

Intr'aceea carabinerii, oarl răma
seră la ușă, fură chiămățl afară. Se 
aucjea, că vorbeau afară cu o femeiă, a 
oărei voce pătrunse pănă în adânoulă 
inimei lui Aureliană. Acum se deschise 
ușa și Lidia întră. Fața ei era aoope- 
rită de o palbre mortală; ea aruncă o 

privire asupra tatălui ei, oare ședea pa
lidă pe perinl, se apropia eu pași șo
văitori și oăcju în ghenunohl lângă 
pată, scoțândă ună strigătă sfășii- 
toră....

„Lidia!" strigă Aureliană. Uitân- 
du-șl ou totulă de ce’i oe ’lă înoungiu- 
rau, sări lângă fata leșinată și o ridică 
dela pământă. „Lidia, scumpa mea Li
dia!" Elă o duse pănă la ună soaună, 
o propti ou brațele sale și-i aooperi fața 
ou sărutări. „Lidia, oe ți-s’a întâmplată ? 
Vorbesoe, soumpa mea? Cine te-a urmă
rită? Aiol la peptulă meu ești sigură!" 
Elă ouprinse în brațe pe Lidia leșinată, 
pe când medioulă alergă afară, oa să 
aduoă esențe. Der Lidia într’aoeea des
chise ochii și șopti: „Tată! Dumne- 
4eule, viu prea târ4>u! L’am lăsată 
singură!“

„Nu, vii tocmai la timpă potrivită; 
tatălă tău se va însănâtoșa, elă e mân
tuită!“

Fata se ridică și privi ca în visă 
pe oelă însănătoșată. „Carabinerii ’ml 
spuseră —" începu ea cu vooe tremu- 
rătâre.

„Suntă scăpată", răspunse profeso
rulă, „scăpată prin jertfele aoestui bravă 
amioă, care m’a ngrijită — suntă mân
tuită prin Aurelian elă tău", oontinuâ 
elă după o pausă, aruncândă o privire 
plină de iubire asupra lui Aureliană, oare 
ținea înoă în brațe pe iubita sa.

Lidia se desfăou încetă din brațele 
sale și se făcu roșiă oa raoulă. Apoi a- 
lergâ la tatălă ei, îagenunohiâ și-l sărută 
ou fooă. „Eartă-mă tată, oă te-am lăsată 
singură! Am voită să te soapă și-ți a- 
ducă acum libertatea".

Elă îi luă capulă în mână și 4>S0: 
„Cre4l tu, Lidio, că am soiută înoă de 
multă, oă iubesol pe Aurelian?":

EarășI îi pioară lacrimi din ochi, 
când săruta fruntea Lidiei și întinse 
mâna tânărului.

„Inceteză, amioe", 4i®0 oonsilierulă, 
„și mie mi-se ouvine o vorbă în aoestă 
dramă".

Lidia se întdrse spre elă; oonsilie- 
rulă îi întinse mânile. „Ori câtă ’ml pare 
de surprin4âtdre aoesta Bohimbare, o pri- 
vesoă totuși ca venită dela provedință". 
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soi, de să demnitatea prințului Bulgariei 
eete ereditară seu nu. Rusia protestâză 
contra evenimenteloră din Bulgaria. Ea 
cunosce guvernulă și resursele sale. Nn 
va interveni, der va aștepta.

*
Cu privire la escadra rnsescă, oare 

în trecerea ei cătră America, va visita 
și Franoia, sorie eparulei rusesoă „No- 
vosti" următorele: „Soirea, că esoadra 
rusâsoă în călătoria ei spre America nu 
va atinge niol ună portă franoesă, a pri
cinuită mare bucuriă în Germania. Acolo 
oredă, că împrejurarea acâsta indică ună 
faptă asupra raporturiloră între aceste 
două state. Părerea acesta este însă gre
șită. In considerațiunea raporturiloră oli- 
matioe ale Rusiei este imposibilă ple
carea flotei rusesol înainte de unu timpă 
anumită. Călătoria trebue să se facă fără 
întrerupere, căci de altmintrelea obiec
tele rusesol pentru esposițiă n’ar pute 
sosi la timpă în Chicago. Visita esoa- 
drei rusesol în Frsncia, în schimbulă 
visitei flotei francese la Cronstadt, este 
amânată pentru nnă timpă sourtău.

Comhinațmni unguresol 
cu privire la alegerea de Metropolită.

piarulă guvernamentală „Kolozs- 
vâr“ dela 13 Martie o. publică ună 
artioulă de fonda, subsorisă de Szent 
kirâlyi Kâlmân, în oare se vorbesce des
pre alegerea fiitorului Metropolită dela 
Blașiu. Din mai multe puncte de ve
dere, oredemă a fi de interesă să cu- 
nâsoemă combinațiile foiei guvernamen
tale unguresol.

După oe „Kolozsvâr" spune, că Ma
iestatea Sa, „pe lângă susținerea intactă 
a deplinului și nețărmuritului său dreptă 
de denumire", a oonoesă, oa și ou aoestă 
ocasiune soaunulă de Metropolită să se 
ooupe prin alegere; după ce arată mai 
departe, că asupra celoră trei oandidațl 
aleși de alegători au să-și dea părerea 
mai întâiu episcopii gr. cat. dela Oradea, 
Lugoșă și Gherla, er după aoeea Ma- 
jestatea Sa denumesce pe unulă dintre 
oandidațl pe basa raportului presentată 
de ministrulă unguresoă de culte, — 
fâia ungurăsoă oombină astfelă :

Cele mai mari șanse le-ar fi avută 
episoopulă gr. cat. dela Oradea mare, 
dâr după ce aoesta nu doresce să-și 
schimbe liniștita sa residență și boga
tele sale venite ou stalolă de Metropo
lită, oare este împreunată ou greutăți de 
doue-orl așa de mari și abia pe jumă
tate atâtea venituri: astfelă Pavelă a 
eșită din combinațiă și atențiunea este 
îndreptată asupra episcopiloră Ioană 
Szabo dela Gherla și Victoră Mihalyi 
dela Lugoșă.

Dr. Ioană Szabo — cjice mai de 
parte fâia unguresoă — este ună archie- 
reu ou o înaltă oultură biserioescă și 
ou o purtare corectă, oare ou înțeleptă

Elă strînse ou dragoste pe Lidia lapep- 
tulă său.

„Viu prea târcjiu, prea târcjiu", cjise 
dootorulă, oare intră ou numărose sti
cluțe și instrumente, „paoienta s’a însă- 
nătoșată. Cu atâtă mii bine, cu atâtă 
mai bine!"

Lidia într’aceea povesti în scurte cu
vinte călătoria ei. O epistolă a ministe- 
riului de interne delăturâ ori oe neîn
țelegere. După primirea epistolei, ea se 
duse cu tovarășa ei la gară și venise 
dela Veletri ou poșta. Acum prisonieri 
puteau merge liberi. Unde? Și pentru a- 
oesta se îngrijise Lidia. La Frosinone 
petreoea ună medică germană, oare îi 
fu reoomandată din partea ambasadei. 
Cu o trăsură bună puteau să ajungă în 
valea Cosa. Inoă înainte de a înopta pu
teai fi acolo.

Mediculă consimți, deși ar fi voită 
să mai țină pe pațientă. Elă primi ună 
onorariu estra-ordinară, în sohimbulă oă- 
ruia lua tote dispo-ițiunile. Dede ime
diată profesorului o dosă de chinin; 

raotică se străduesce |să împaoe aspira- 
țiunile valahe ou oele naționale ungu- 
rescl. Ioană Szabo are mai multe dis- 
tinoțiunl dela rege și dela papa, este 
de 57 ani, așa-deră în florea vietei, însă 
bâla sa îndelungată și unele desamăgirl 
au potențată înclinările lui spre o vieță 
retrasă și contemplativă, oeea oe de alt
mintrelea în timpulă de astăjl pentru 
ună oapă biserioescă este mai multă 
virtute, decâtă scădere. Pentru oandi 
darea lui Ioană Szabo lucreză ou zelă 
mai alesă preoții din episoopia Gherlei 
și suntă temeinice prospeote, că va ajunge 
între cei trei candidați.

In generală, dispozițiile suntă favo
rabile pentru episoopulă de înaltă oul
tură ală Lugoșului, Dr. Victoră Mihalyi. 
Aoesta îșl trage originea dintr’o familiă 
distinsă, tatălă său a fostă septemviră, 
ună frate ală lui e deputată dietală, altă 
frate e colonelă pensionată. Și elă, ca 
și Szabo, și-a primită eduoațiunea în 
Roma. Elă are mare partidă nu numai 
în dieoesa Lugoșului, oi și în arohidie- 
oesă și nu ne prea înșelămă, când (ji- 
oemă, că elă va dobândi oele mai multe 
voturi.

Mai cjioe foia unguresoă, oă: după 
meritele, după oonsoiențiâsa sa aotivi- 
tate patriotică și biseriiesoă, canonioulă 
dela Oradea-mare, Dr. Auguetină Lau- 
ran, necontrstabilă, că îuoă are mari 
șanse la soaunulă de Metropolită. Elă 
înoă și-a primită eduoațiunea sa supe 
riâră biaericâsoă în Roma. Lauran a ară
tată că este pătrunsă de convingerea, 
că statulă unitară maghiară este cea mai 
solidă garanțiă și pentru religia greoo- 
catolioiloră. Dr. Lauran are o eutinsă 
activitate literară și este unulă dintre 
puținii, cari și în faptă cultivă ou zelă 
buna couvețuire ou națiuuea maghiară. 
Durere însă, oă tocmai acesta nivelă 
mai înaltă ală lui Lauran, n’a fostă po
trivită mijlooă pentru de a-și câștiga 
mulțl amiol )n viâța publică biserioescă 
gr. cat., care este străbătută de șovinis- 
rnulă de naționalitate. Nu este imposi
bilă, că motivele politice de naționali
tate voră fi nefavorabile pentru aspira
țiile lui. Singură acestei împregiurărl 
este a se atribui, că după oum stau lu
crurile, elă nici de oum nu va pute 
urma după cei doi amintiți mai susă.

Pentru iooulă ală doilea, ou Ioană 
Szabo oonoureză Ioană M. Moldovană, 
oanonioă în Blașiu și vioară capitulară, 
care e tocmai de 60 ani. Pentru oultura 
națională română și a câștigată merite, 
a scrisă oărțl didaotioe pentru șoâlele 
poporale și e ounoscută și ca însemnată 
scriitoră politică valahă; e fârte bogată, 
elă a întemeiată banoa „Patria", pe oare 
o dirige și astăjl. Der pe lângă tote 
astea, abia s’ar pute jioe, că elă să fia 
ohiămată pentru demuitatea de Metro
polită..........................................................

Așa oombineză „Kolozsvâr", susți- 

apoi ’i îmbiâ și cu vină, pe care ’iă a- 
vea în coșuri la elă.

„Sunteți savanțl germani", cjise elă, 
căol cunosoea partea slabă a profesoru
lui. „Aiol esteviuă de Falerno, vino il piii 
generoso*.

„Falerno, vinulă poetului Horațiu ?“ 
esclamâ oonsilierulă în estasă. „Ei,atunol 
eă bemă ună vină classioă în onârea ve 
selel logodne!"

Și așa se și întâmplă; în libațiune 
festivă ee sigila logodna tinerei perechi, 
delăturându-se totodată și disputa filo- 
logioă.

Călătoria spre valea Cosa se făcu în 
ferioire și profesorulă în ourândă se vin
deca ou totulă. Cu toții mai petreoură 
încă câteva săptămâni în frumosulă orașă 
de munte și când plecară, se ivi veselia 
pe fața Lidiei și în odaia de studiu a lui 
Aurelian.

Pseudo-briganții din Sonnino, Băvîr- 
șiră o faptă norooâsă.

Cornel. 

iudă în fine, că oele mai mari șanse de 
a întră în candidațiă le au episoopii Mi
halyi și Szabo, preoum și vicariulă ca
pitulară Ioană M. Moldovană.

Amă arătată părerile fâiei unguresol 
din Clușiu, privitore la viitorea alegere, 
oa să se soie oum ougetă oei din tabăra 
guvernamentală maghiară asupra even 
tualului ei resultată.

SOIRILE QÎLEi.
— 4 (16) Martie.

0 propunere caracteristică. „Egye- 
târtes" spune, oă contele Stefan ÎLarolyi 
președintele congresului higienică și de
mografică, oe se va ține anulă viitoră 
în Budapesta, a făcută următorea pro
punere în comitetulă eseoutivă ală Con
gresului : Dâoă MajeBtatea Sa, căruia 
i s’a oferită protectoratulă Congresului 
din partea capitalei ungare, va primi 
aoestă prot^ctorată, atunci presidiulă 
Congresului să nu mergă la Viena spre 
a mulțămi acolo monarobului, oi să aș
tepte până când Maj, Sa va veni la Bu
dapesta și aici să-i aducă apoi mulță- 
mita. Propunerea a fostă primită de oo- 
mit-etulă eS«outivă ou strigări demonstra
tive de „ejen" — Se înțelege, că aoâstă 
propunere e bine primită în tabăra ma
ghiară și contelui Karolyi Pista i-8e aduoă 
elogiurl căldurâse. Maghiarii se aventă 
dârătotă mai susă ou preteoțiunile loră.

—x—
Afacerea Tisza-Asboth. încă nu este 

nimioă clarificată ou privire la descope
rirea oe-a făout’o Asbolh îutr’ona din 
ședințele trecute ale dietei referitoră la 
o notă ce-ar fi trimisă Tisza în 1884 
Papei, cu soopă de a-i oere spriginulă la 
alegeri. Unulă dintre membri parlamen
tului maghiară a telegrafiată lui Szdgyeny 
Marich în Berlină, întrebându-lă, oă în- 
tru-adevără s’a trimisă acea notă? Am 
basadorulă Szogyeuy a răspunsă, oă să 
se oaute după lucrulă aoesta la guver- 
nulă din Budapesta. Declarația lui Szo 
gyeuy las& oeva de presupusă în aoestă 
afaoere nu prâ măguhtâre pentru Coio- 
man Tisza Foile unguresol provdoă a- 
cum pe miuistrulă Weckerlr, oă decă 
printre actele mini-teriului se află și co
nta aoelei note, atunol datoria lui este 
s’o arate dietei oa af-tmrea să se lim 
pecjes, ă. Mare sensațiă a făcută presetța 
lui Tisza Lajos, fratele lui Colomană 
Tisza, în parlamentă alată-ierl. Toți de 
putsții așteptau ou gurile căscate, că elă 
va spune ceva, venindă așa grabnică 
dela Viena, — der s’au înșelată. Tisza 
Lajos a tăcută tăoerea pescelui, deși 
Karolyi Gâbor l’a provocată „să desfacă 
epistola sigilată".

—x—
învățătorii și matriculele de stată. 

Comisiunea oentrnlă a reuniunei regni- 
colare a învățătorilotă maghiari a ținută 
o ședință, alaltaerl după ameijl, in care 
a luată deoisiunea de-a ruga pe miuis- 
trulă de culte și instrucțiune publică, oa 
a alegerea purtătoriloră matriouleloră 

civile să fiă cu considerațiuue și la în
vățători și unde are lipsă să numâsoă 
și învățători maghiari. — Inoă nu-i clo- 
oiță oulă și deja oiorele umblă după 
puiu, ca să-și stempere fâmea.

—x—
„Procesul! „Tribunei", pentru artiou- 

ulă „Cu aceleași arme", se va pertraota 
mâne, Vineri, înaintea ourții ou jurați 
din Clușiu. AousațI suntă Andreiu Bal- 
teșă, oa responsabilă pentru redaoția 
„Tribunei" și I. Popa Neoșa responsa
bilă pentru edituri.

—x—
Adunări publice de protestare con

tra proiectelor!! bisericesol ale guver
nului suntă anunțate a se ține: în F ă- 
gărașă la 17 Martie n.; în Abrudă 
a 20 Martie n.; in Alba-Iulia la 21 

Martie n.; în Mediaș ă la 23 Martie 
ii. și în Fă getă la 29 Martie n.

—x—
Societatea studenților! universitari din 

ilucuresci „Unirea" îșl va serba Dumi 
necă, 7 Martia, a XIV an iversare printr’o 
ședință publică, oare se va ține la orele 
2 p. m. în sala Societății. D-lă G. I. Ste- 
fănesou Gangă va f*oe o dare de stimă 
asupra mersului societății in decursulă a- 
nului espiratu, er d-lu Th. Vanghelie va 
line o disertația „Despre convingere*.

—x —
Esamen! de cualificațiă preoțesc! au 

făcută, la 25 Febraria v., olerioii abso- 
luțl Lidislau Petrilla, Romulă R. Mo- 
toroa, Traiană Pețană, Dimitriu Popovi- 
oiu, Emilă Brenda, Petre Papp, I. Draga, 
Petru Ardelânu și Aureliu Moță.

—x—

Papa — simțitorii, piarului „Daily 
News" i se telegrafiază din Roma: In 
urma scirei, oă familia regală așteptă din 
inoidentulă nunții sale de aură pe ună 
archiduce austriacă, care stă aprope de 
cerourile ourții, Vatioanulă a adresată o 
notă cătră representanții săi de pe lângă 
marile puteri și la curți, în oare se cjice, 
oă Vaticanulă va considera de ună actu 
dușmană îndreptată contra drept urilor & su 
verane ale scaunului papală, omagiile, oe 
prinoipii catoliol le voră aduoe regelui 
italiană din inoidentulă nunții sale de 
argintă.

—x —
Gladstone bolnavii. De câteva dile 

ministrulă președinte ală Angliei este 
bolnavă. Elă sufere de friguri Boia ia 
dimensiuni și bătrânul! liberală englesă 
a slăbită în modă îngrijitoră.

—x—
Home-ru’e amânat!- In ședința dela 

13 Maitie a camerei comuneloră, mmis- 
trulă de fiuanțe Harcourt, a deolaratu în 
numele lui Gladstone, care din oausă de 
indisposițiă n’a putută fi de față, că gu
vernulă este silită a amâna desbaterea 
proieotului home rule până după Paeol.

—x—
Papa și Turcii. Este soiuta, că Sul- 

tanulă turcesoă a fostă unulă dintre oei 
dintâiu. oarl au felicitată pe Papa din 
inoidentulă jubileului său. Dreptă răs
punsă )p. acesta, Papa a deoorată pe 
Dsevad pașa, marele viziră, și pe Riza 
pașa ministru de finanțe ou marea cruce 
a ordinului Pius,

—x—
Musica orășenesc!, va da ună oon- 

oertă în 19 Martie n. o. în sala hotelu
lui Europa. Intre punctele din programă 
se va eseouta ambele poutpouriurl „Lus- 
tige Leut’“ deKomzak și „Im Ziok Ziok" 
de Schreiner.

Memorandele episcopatu
lui catolicul.

(Urmare și fine.)

V. Căsătoria rivilă. Cea mai mare 
turburare a spiritelor! a causat’o aoestă 
jlană de reformă. Fiă-oiue a simțită, oăîn 
proiectulă acesta este vorba despre o 
disposițiune, oare vatărnă adâncă senti- 
mentulă publică religios! și oare nu este 
de looă reclamată de trebuințele patriei. 
Căsătoria civilă adevărată nu numai oă 
atinge, der vatămă directă prinoipiile nâs- 
tre de credință, oe se referescă la căsă
toria oreștină și nu pâte fi ună punotă 
de vedere ală statului, ori o neoesitate 
a acestuia, oare ar reclama o instituțiă 
atâtă de ireligiosă.

Memorandulă oiteză o deolarațiă prin- 
oipiară a ministrului președinte privitore 
a codificarea dreptului matrimonială, 

declarațiă pe oare a făout’o din însărci
narea Coronei, apoi continuă așa:

Deși oetățenii țării suntu fiii aceleiași 
jatrii, ei însă nu suntă membrii aceleași 
confesiuni, din oare oausă ne rugăm! să 
se aibă în vedere, că din causa diversi
tății principiiloră de credință religiose, 
în lucrurile religidse nu se pâte aplica 
o măsură egală tuturora. Tocmai pentru 
aoesta însăși deolarația prinoipiară de 
mai susă ne dă destulă oausă, oa noi 
subscrișii archipăstorl a 9,000,000 ore- 
dinoioșl catolici, și ca representanții loră 
oompetenți, s£ luămă cea mai hotărîtă po- 
sițiă contra proiectului, ce se lucrâză acum, 
:iind că ori oe particularități ar ave drep- 
tulă matrimonială luorată pe basa căsă
toriei civile obligătore, aoela totdâuna 
va sta în vădită oontracjioere ou învăță
tura bisericei oatolice despre căsătoria.

Prinoipiile fundamentale ale oăsăto- 
riei civile străbată așa de adâncă în 
dogmă, înoată căsătoria e smulsă, sim
țăminte, din mâna biserioei, așa-deră 
enerveză și negă absolută totă oeea ce 
ciserioa oatolică mărturisesoe despre că
sătoria și ce reguleză prin legile ei. După 
credința nostră catolică oăsătoria la oreș- 
tinl este: a) saoramentă b) ca atare, se 
.ine de oerculă de dreptă esohisivă ală 
egislațiunei bisericesol, față ou oare a 
june piedecl, a regula oons3oențele ju- 
ridioe, a judeoa asupra esenței sale, asu- 
jra validității, numai biserica are drepții,, 
ca deposedară și administratărea saora- 
menteloră. c) Căsătoria la oatoliol este 
legătură, ce nu se pote frânge.
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După principiile fundamentale ale 
căsătoriei civile, din contră, căsătoria 
este numai unu raportă cetățeneștii de 
drepții, care se ține de oeroulă de oom- 
petință ală legislațiunei statului; acesta 
prescrie piedecile nimioitâre ori împie- 
deoătâre ale căsătoriei, elă regulâză oon- 
secentele căsătoriei, seu nimicirei ei.

Memorandulă apoi se provâcă la 
esemple din străinătate. Susține, că 
stctele creștine din timpurile mai vechi 
nicl-odată n’au pretinsă, oa sub masoa 
contractelor^ civile, să-și estindă puterea 
și asupra legilorfi matrimoniale. Aoesta 
a fostă ohiar unulfi dintre principiile 
protestantismului, și e faptă, oă popârele 
protestante niol pănă ac}I n’au renunțată 
la oaracterulă religiosft ală oăsătoriei. 
Unde înBă este căsătoria civilă, acesta 
s’a introdusă numai în timpuri de crisă 
și abia deoă a adusă ou sine vre-o bine- 
faoere. Privitoră la acâsta memorandulă 
se provooă la ouvintele lui Iuliu Andrassy 
ce le-a esprimată în oasa magnațiloră la 
1883 în urma esperiențeloră sale făoute 
în străinătate. Elă cjise: „Sub aoestă 
instituțiune numai două ourente se simtă 
mulțumite: unulă, care nu reounbsoe re- 
ligiă și pune față cu acesta atotputer 
nioia statului; și altulă, oare nu reou- 
nosoe toleranță, punândă în plană numai 
punctulă de vedere oonfesională. Am 
esperiată, că acestă instituția măresce în 
măsura cea mai mare netoleranța în fa
milii și în societate și deștâptă cele mai 
mari certe religiose, din carl cause, măr- 
turisesoă sinceră, oă nu numai acjb der 
nicl-odată nu doresoă întroduoerea ei în 
patria nbstră.44

Mai departe memorandulă aduce o 
statistică deBpre urmările triste ale oă
sătoriei civile în Germania, unde două 
din trei părți ale căsătoriiloră se faoă nu
mai înaintea autoritățiloră oivile fără a 
mai ține semă de biserioă. Spune apoi 
relele ce urrneză de aiol și aooentueză 
în deosebi luptele protestanțiloră din 
Germania contra oăsătoriei civile intro
dusă deja acolo.

AoeBte suntă motivele, tjioe la sfîr- 
șită memorandulă, pentru oarl episcopa- 
tulă catolică nu p6te adera la progra- 
mulă biserioeeoă politioă ală guvernului.

Alu doilea procesă Panama.
^Urmare.)

In pertraotarea din 11 Martie, ju- 
rjulă a avută afacere cu diarele. In urma 
unei contraziceri diametrale între Floquet 
și Lesseps, adecă ună jurată a nusă aoes 
diuia din urmă întrebarea, oă ore se află 
vre-o urmă despre pretinsa cerere a lui 
Floquet cu privire la oeourile date lui 
.Arton, Lesseps răspunse: Cecurile suntă 
aotualmente necunosoute, der în cărți se 
pdte vedâ însemnarea: „Foire cheques 
pouru. Banc, fostă prefeotă de polițiă în 
timpulă lui Gambetta și de atunol se- 

■.natoră, adeveresce pe deplină espunerea 
visitei lui Clemenceau la Freyoinet.

Apărătorulă Lagasse înt’-ebâ, oă ore 
•soopulă aoestei visite nu a fostă, oa să 
;Spună guvernului pericululă, oă Reinaoh 
ar fi putută să strioe republicai prin 
desooperirea unoră membri ai parlamen
tului. Rano <jise, că în deoursulă mișcă 
rei boulangiste a voită să evite ori oe 
soandală.

Curiositatea publioului se mări când 
păși Andrieux. Aoesta descrise pe br. 
Reinaoh în oolorile cele mai negre, oa- 
lifioându-lă de ună omă coruptă.

Interesante suntă espunerile dbmnei 
Cottu soția administratorului sooietății 
Panama, care petreoe în străinătate. 
D-na Cottu este îmbrăoată în doliu. Când 
■vorbi densa, la începută i-se admira nu
mai atitudinea ei plină de siguranță, dâr 
deodată ea se avânta la rolulă oelui mai 
importantă martoră ală procesului, dândă 
afacerei o mare întorsătură, er guver
nului o grea lovitură. Densa cJlse> că au 

■ mersă omeni la ea, cari îi oomunicară, 
că guvernulă e tare nemulțămită de în
torsătura, pe care a luat’o prooesulă co- 
rupțiunei. Guvernulă ar fi forte bucurosă 

să se potă înțelege ou consilierii sooie
tății Pahama. Se caută numai o personă 
mijlooitâre și alegerea c&ZU96 asupra 
dâmnei Cottu. Basele înțelegerii erau să 
fiă următârele: Guvernulă voia să sis
teze procedura în oontra mai multoră 
aousațl. In schimbă consilierii erau obli
gați a nu Bpune nimioă. Domna Cottu 
spuse apoi, că a fostă introdusă la d-lă 
Soinoury, direotorulă despărțământului 
siguranței publice, ou care vorbi în afa
cerea Panama. D. Soinoury, când plecă 
densa, îi recomandă tăcere, ea însă răs
punsă: N’am nimică să tăinuiesoă.

Proourorulă generală ceru citarea 
imediată a lui Soinoruy, totă asemenea 
și apărătorul Berton, seoretarulă lui Cottu 
adeveri spusele d-nei Cottu.

Fostulă ministru de interne Allani- 
Targe, adeveri, că Carol Lesseps, într’o 
convorbire cu ministru, amenințase ou o 
oatnpaniă anti-republioană în pressă, în 
momentulă alegeriloră, deâreoe Allani 
Targâ nu voia să facă nimioă pantru 
afacerea Panama. Banoherulă Leoy Cre- 
mieux (oare fusese patronă financiară ală 
sooietății Panama) repeți aceste amenin
țări. Ministrolă deolară, că nu se lasă a 
fi spăriată de astfelă de amenințări.

Allani Targe asigură încă odată, că 
în anulă 1885 societatea Panama se în 
cercă a faoe presiune asupra guver
nului.

lntraoeea întră în sală Soinoury, 
oare protestă în contra aserțiuniloră 
dâmnei Cottu. Acâsta persistă în mărtu
risirea ei.

Penibilă a fostă impresiuuea, când 
comisarulO de polițiă Nicoile adeveri, oă 
d-na Cottu a fostă la Soinoury.

|Va urmaj

ACADEMIA ROMÂNA.
Sesiunea generală din anulu 1893.

Raportulu secretarului generală asupra 
lucrărilor^ făcute in anulă 1892—93.

(Urmare.)
Ședințele de peste antt.

In ședința publică dela 15 Ianuarie 
d-lă Tocilescu a cetită ună memoriu 
despre Statulă Iașiloră, oare, după re- 
sultatele cercetăriloră sale, trebue să fiă 
esiststă între Statuia Bârladului la sudă 
și Țâra Moldovei la nordă, înainte de 
fundarea Principatului Moldovei de Bog
dană Dragoșă în seoolulă XIV.

La 5 Februarie, în ultima ședință 
publică, d-lă Tooilesou a presentată dare 
de semă despre ultimele săpături făcute 
în ruinele orașului Tropaeum Traiani la 
Adam Clissi în Dobrogea și despre în
semnătatea acestei cetăți.

D-lă I. C. Negruzzi a făcută, în șe
dința dela 9 Octomvre, o relațiune des
pre oongresulă internațională de geo
grafie și despre serbările, oarl s’au făoută 
în vara anului treoută în onbrea lui Cris- 
tof Columb la Genova, unde d-lă Ne
gruzzi a representată Academia.

Iu ședmța dela 4 Decemvre d-lă 
Sp. Haret a cetită o notiță a d-lui N. 
Cooulesou asupra orgauisărei unei mi
siuni franoese în Senegală pentru obser 
varea eclipsei totale de sore dela 4 (16) 
Aprile 1893, misiune din oare va face 
parte și tînărulă astronomă română. La 
aoestă notă d-lă Haret a adausă unele 
observațiunl proprii.

In 29 Ianuarie d-lă membru cores 
pondeută C. Gogu a făoută o oomuni 
care asupra variațiunei gravitațiunei în 
aoelașl punotă pe suprafața pământului.

In ședința dela 20 Noemvre am fă
oută însumi o oomunioare despre por- 
tretulă lui Miohai Vodă Vitezulă, „aflată 
într’ună tablou din museulă din Viena 
ală pictorului olandesă Frans Franoken, 
contemporană ală marelui nostru Domnă.

Diferite lucrări au fostă comunicate 
Academiei și se află trimise în studiulă 
Secțiuniloră, oarl vă voră presenta în 
aoâstă sesiune raporte și propuneri asu
pra loră. Astfelă 8e află în studiulă Sec- 
țiunei literare o luorare de d-lă Lobel, 
oensoră-inspectoră în ministeriulă ins- 

truoțiunei publioe din Constantinopolă 
despre etimologia ouvinteloră turcesel 
din Glossariulă Lauriană-Massimă — In 
esameuulă Seoțiuniloră literară și isto
rică s’a trimisă o luorare a;d lui Baronă 
Guillaume întitulată Essai bibliographique 
sur l'ancienne Dacie, la Roumanie et Us 
Roumains. — Secțiunea sciințifică are îu 
studiu două lucrări ale d-lui St. C. He- 
pites întitulate Temperatura lunei Ianua
rie 1893 st. n. în Româma și Revista cli- 
matologică anuală, Anulă 1892 st. n.

Evenimentulă fericită, oare a înve
selită întregă țâra, căsătoria A. S. R. 
Prinoipelui României, a avută resunetă 
și în Aoademiă, oare numără pe A. S. 
Regală Principele Moștenitoră printre 
membrii săi onorari.

Iu ședința publică dela 15 Ianuarie 
d-lă membru corespondentă D. C. OJlă- 
nescu a oetită o odă de bună venită 
adresată-.^Altețeloră Loră Regale Prin 
cipelui Ferdinand și Principesei Maria 
ai României14, er în ședința publică dela 
5 Februarie d-lă N. Quintesou a cetită 
„Omagiulă arteloră, scenă lirică după 
Schiller, adaptată Principesei Maria a 
României ou ooasiunea căsătoriei și ve- 
nirei in țâră a Alteței Sale Regale44.

(Va urma.)

Convocare.
DespSrțământulă I ală „Reuniunei în

văț ătoriloră rom. gr. or. din distriotulă 
ală X lea Brașovă44, îșl va țină adunarea 
generală pe anulă școl. 189% în 9 
Martie (S3. 40 Muoeniol) în clasa a IV-a 
dela șodla cap. gr. or. din Satulungă, 
biserica „SS. Arohanghell* dela 9 —12 
bre a. m. și dela 3—5 ore p. m. ou ur- 
mătorulă programă:

1) Deschiderea adunărei prin preșe
dintele, eventuală vioe-președintele ordi 
nară, și oonstatarea membriloră presențl.

2) Care e timpulă oelă mai potri
vită pentru ținerea esamenului la șoolele 
nbstre primare?

3) Suntă praotieabile cronicile în 
șoâla poporala, sâu nu ?

4) Traotarea practică a părțiloră 
secundare ale proposițiunei, servindă de 
basă descrierea unui obiectă.

5) Propuneri din partea membriloră 
singuratici.

Toți on. membrii ordinari, preoum 
și alțl p. t. domul, cari se int-reseză de 
causa școlară, suntă, prin acâsta, invitați 
a participa.

Satulungă, 26 Februarie 1893.
Domețiu Dogariu, Elisei Gaboră, 

vice-președinte. secretară.

Mulțămîtă publică.
Rotbavă, Ianuarie 1893.

(Urmare).

In urma Apelului trimisă de pa- 
rochulă nostru Ioană Leuoesou, amă pri
mită următârele contribuirl:

Din Azuga, prin d-lă P. Scheeser: 
Wilhelm A. Rhein febricantă 5 lei, Pe
tre Scheeser fabrioantă 5 lei, Ioană Ba- 
beșă comptabilă 5 lei, Iulius Gartner 5 
lei. Suma 20 lei.

Din București, prin d-lă Zacharia 
Banciu comers.: Petru Boroșă oomers. 
20 lei, Nicolae Staiou Șeitană 10 lei, 
Zahariă Banciu oomers. 20 lei, E. D. 
Mirica oomers. 10 lei, G. P. Petou 5 lei,
R. Belu 5 lei, Ioană Alessiu 4 lei, N. 
Ghimbășanu 5 lei, N. N. 5 lei, Ioană 
Lilovioiu 5 lei, Liviu G. Ies. 3 lei, M.
S. 5 lei, M. P. 2 lei, G. Christea 5 lei, 
I. Țetzu 5 lei. Suma 110 lei.

Din Caracalu, prin d-lă A. Hențescu 
farmaoistă: A Hențesou farm. 10 lei, 
Paulă Svinți profesoră 3 lei, Ioană Boe- 
riu farmacistă 3 lei, Ștefană Garaoașă 
farmaoistă 5 lei, Dr. Ioană Panca medică 
5 lei, Arthur Fr. farm. 3 lei, Ioană G. 
Coreoia librară 4 lei, Constantină Po- 
povioiu Boito, Stoenesol 2 lei; Vasilie 
Sângeorgeauă prof. 3 lei, Const. Hari- 
tonoviciu ingineră 5 lei, los. Popesou 
instit. 4 lei, Aurelă A. Suciu profesoră 
5 lei, E. Ilariu învăț. Caialetă 1 leu, 

Anastasie Sopeșegă Jînvățătoră, Visiu 1 
leu, Maria Badescu învățătâre, OilienI 1 
leu; Pr. Procopiescu învăț. Islază 1 leu ; 
A. Prooopiesou învățăț Islază 1 leu; 
N. Constantinesou, învăț BrânoovenI 50 
bani; Ana S. lonesou învățătâre, Tir- 
beiu 1 leu, St. lonesou 1 leu; V. Ho- 
nesa învăț. Ani de susă 1 leu; I. Pău- 
nescu învăț. Dobrote 1 leu; G. Deme- 
trianu învăț. în Roșieni 1 leu, Ilnăelesou 
învăț. Meii de sus 50 bani; Mădioiea, 
învăț, în Gâroovă 1 leu; C. Floresou 
învăț., Moldoveni 1 leu; P. Udrișteanu, 
învăț. îu Dranoveță 50 bani; S. Cri- 
vianu învăț. în LațiâraSO bani; P. Meo- 
veanu 50 b.; I. Demetrie 50 b.; I. Po- 
pesou 1 leu, Celei; A. Cupșa 50 b.; M. 
Floresou 50 b.; I. Iliescu 50 b.; Pr. Oprea 
Busenescu 5 lei, Oberșiă; D. Radulesou 
Arnei de josă 50 b.; Ana Crăoiunesou 
învățătâre îu Reșea 1 leu; Elena Nioo- 
lau, învățătâre în Apele vii 1 leu ; 
Preotă Ioană Marculesou, învăț. în Ce- 
lari 1 leu; P. Diaoonesou 50 b.; G. 
Iliescu 50 b.; N. L. Fooșa, medică veter. 
5 lei; A. Ilie 1 leu, I. Floresou 50 b.; 
Preotă D. Petresou 50 b.; Al. Constan- 
tiuescu, advocată 2 lei, M. P. Oristesou 
3 lei, I. B. Anca 5 lei; D. Gurauă 4 
lei, I. Gurană 1 leu. Totală 101 lei.

(Va urma.)

Sciri telegrafice.
Belgradu, 15 Martie. La ale

gerile pentru Scupcină au fostă 
aleși pănă acuma 70 liberali, 52 
radicali și 4 progresiști.

Viena, 15 Martie. Președintele 
camerei din Viena Smolka și-a 
datu demisiunea.

DIVERSE.
Unu cloțanu ucigașu. La Peters

burg s’a întâmplată într’ună din Z'lel® 
trecute ună casă forte gravă și curiosă 
în aoelașl timpă. Ună cloțenă (șâreoe) 
mare, rătăcită din cine scie oe pivniță 
fugea pe stradă urmărită de o droiă de 
copii, oarl voiau să-lă ombre. Cloțanulă 
vă4eQC10) că 0 sâ dea ortultt popei a 
sărită sub rochia unei domnișâre ou nu
mele Clga Oreohoff, oroitorâsă, oare tre- 
oea în momentulă aoela pe stradă. Dom- 
nișora Olga, în verstă numai de 17 ani, 
a înoepută să strige teribilă, rupându’șl 
hainele, numai oa să soape de cloțană. 
Pe urmă, apucată de o orisă de nervi 
a căzută josă leșinată. In momentulă 
acela ună oavaleră, Alexandru Razozin, 
se repede la Olga, îi rupe hainele de pe 
ea, prinde cloțanulă, oare îlă mușcase 
deja puternică de mâni, și’lă omâră. 
Sărmana fată a fostă transportată la o 
farmacie, unde i s’au dată tâte îngriji
rile posibile. Pe urmă a fostă dusă acasă, 
unde a murită în convulsiunl oribile. 
Ahxandru Razozin a fo3tă dusă la spi- 
tală, așa de puternică îlă mușoase olo- 
țanulă.

Bărcile cu aripi. Amerioanulă Johe 
Lewer a dată la lumină o invenție ori
ginală, dâr forte interesantă. Elă a făoută 
șlepurile și oorăbile în locă să se con
ducă cu ajutorulă pânzeloră, să fie mâ
nate cu ună felă de aripi puternice. Ma
nevrarea cu pânzele e fârte grea și cere 
multă iscusință. Lewer pune de ex. unei 
oorăbii în looă de 12 pânze, o singură 
păreche de aripi uriașe, oarl se mișoă 
prin ajutorulă unui meoanismă simplu 
așeZată în fundulă oorăbiei. Aoesta se 
pâte învârti, opri, seu îndrepta după bă
taia vântului. E destulă să soi cum merge 
mecanismulă și atunol poți să faol să 
bată aripile cum vrei, câtă deînoetăseu 
câtă de repede vrei. Prin urmare poți să 
mișel corabia în orl-ce parte, dându’i iu- 
țelă după voe. Invenția lui Lewer va fi 
apreoiată de expoziția din Chicago și se 
orede oă ea va faoe o sohimbare în ma
rină.

Proprietarii Hr. Aurel Unreșlanu.

Redactorii responsabilul tiregoriu uiaiori».
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Numai fabricatul! projrin, jentru care
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Am onore a face cunoscuta On. publicu, că 

atelieruBu de croitoria 
până acuma, sub firma Zsigmond. Aron, din stradade

Vămii (în edificiulu Hotelului Europa) îl Q va continua

Z S X O XdZ O XT Z3 XvX_
sub conducerea lui Zsigmond Aron. Recomandu On. 
publică confecționarea de liaine hărhătesci, 
după moda cea mai nouă și asortimentuiu de diferite stofe 
fine cu prețurile cele mai convenabile. Me roga de cerceta
re numerosă. Cu deosebită stimă:

ZSIGMOND M.

Concursul
pentru ocuparea posturiloru de COIliptabilu și de cas- 
sarii la înființândulu institute 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 zelu în oficiu, lise pune în pros
pectă, atâtă remunerațiune anuală ulterioră, câtu și ridi
carea salarului din timpii în timpii.

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

Confirmarea aleșiloru pdte urma numai după unu anu 
de serviciu.

Dela recurențl se recere se posedă în scrisu 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-unu institută de bani, voră fi preferiți.

Recursele adjustate cu documentele ce le posedă re
curenții, se se trimită la adresa subscrisului în Lipova 
(B.-Lippa.)

Terminulă concursului se fîxeză pănă la 31 Martie 
st. n. a. c.

Lipova, 4 Martie 1893.
Pentru Direcțiunea institutului:

Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „I^ihllelc universale44 ale lui

I. PSERHOFER
merită ou totă dreptulU numirea din urmă, deoreoe în faptă suntă forte 
multe bdle, la cari aceste pilule au probată efeotulă loră esoelentă.

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 esoeleută.

S’hu recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule 
ca medicamentă de casă, cu deosebire în contra tuturoră suferințeloră, ce 
provină în urma relei mistuiri și eonstipații, precum: perturbarea in cir- 
culațiunea feriei, suferința de flcatu slăbirea mațeloru, colica cu vânturi, 
congestiunea ia creeri, liămorhoide (vîna de aură) și o. 1.

Prin proprietatea loră purificătdre de sânge au ou deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asupra bdleloră ce isvoresoă din aoâsta, precum: 
găibinai e, dureri de capă nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătore de 
nânge lucreză așa de ușoră, înoată nu priclnuescă nici cele mai mici du
reri și pentru aceea le pdte folosi și oele mai slăbite persons, <hiar și co
pii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătore de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia pzum gold. Reichsapfel“ a lui I. Pserliofer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena, și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Ună snlo cu 6 cutii oostă 1 fi. 5 cr., trimițendu-se nefrancată ou rambursă 
1 fi. 10 cr. Decă se trimite suma baniloră îuainte, costă ună sulă ou pilule 
1 fi 25 cr. inclusive! francare, 2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 fi. 35 cr., 
4 suluri 4 fi. 40 cr., 5 suluri 5 fi. 20 cr., 10 suluri 9 fi 20 cr. Mai puțină 
de ună sulă nu se pote espeda.

NB. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub dife
rite forme și numiri, de aceea se face rugarea a oere anume Pilule pu 
ri fi că tore de sânge ale lui I. Pserhofer și numai acelea suntă veri 
tabile, a cărora instrucțiune pentru folosire este prov$4ut& cu isoălitura 
1. Pserliofer, și caii pdrtă pe oapaculă cutiei totă aceeași iscălitură în co- 
lore roșiă.

Dintre nenumăratele s risorl, prin cari oonsumenții aoestoră pilule 
mulțămescă pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bdle, 
Iă8ămă să urmeze aci puține numai, cu observarea, că orl-cine a întrebu
ințată odată aceste pilule, le recomandă mai departe.

Schlierbach 22 Oct. 1888.
Știm. D-le! Subsemnatulă me rogă a-ml 

mai trimite 4 suluri cu pilule purificătore 
de sânge cari în adevără suntă forte fo
losită te și escelente.

Cu dist. stimă Ig. Neureuter, medică.

Dv Pilule purificatore de sânge, și după o 
întrebuințare mai indelungată s’a vindecata. 

Cu distinsă stimă Iosefa Weinzettel.
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Voicu Hamsea,

Hr a s ch e lângă Flodnic 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A foștii voința lui D deu, 

că pilule D v. au ajunsă in manile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: Mă 
recisemfl in patulă de le siă astfelă incâtă 
nu mai putemă lucra și a-șl fi sigură deja 
mortă, decă nu m’ară fi scăp«tă minunatele 
Dv. pilule. D-deu să 1 ă binec'vintese de 
mii de ori. Amă coufiența, că pilulele Dv. 
me vorti 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 

1 0 ani îți esprimă cea mai căldurbsă mul- 
țămire. Densa a suferit & ani de catară la 
stomacă cronică și de apă. Vieța i era ună 
chină și să credea deja de perdută. Prin 
intemplare a căpăLată o cutiă cu escelentele

Eichengraberamt bei Gfuhl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul^ se rogă a 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V. în 
adevăr folositore și escelente. Nu potti în- 
trelăsa fără ca să Vă esprimă recu'.ioscința 
mea în privința valorei acestoră pilule, 
și le voi recomanda unde numni să va pută 
tuturor suferindilor. Văautorisez, ca acestă 
a mea mulțămită să o folosiți după placa 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Igunz Hahn.
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Membru în juriu la Budapesta 1885

Pentru sesonulu de primă,vară!
Avem onbrea a recomanda P. T. publică 

fabricatele nostre proprii 
lâna curată precum stofe pentru rocuri 

pantaloni, pardesiuri ,în cheviot și cheviot- 
kanbgarn. Atragemu cu deosebire atențiunea asupra 
stofei B<.amg’arnclieviot, care pote concura 
cu fabricatele englesesci.

Ca ceva O S recomăndămu stofele n<5stre 
cari suntu moi și elas

tice, și figureză ca nouveaute în colecțiile de mus
tre englesesci.

Cheviot de vară metru dela 2 fi. 60 cr. în sus. 
Postavuri pentru oflceri și alte uniforme, ple

duri de bărbați, garantate de lână curată, cu pre
țurile fabrice i.

Pentru cercetare numerosă ne rugămb
WILH. SCHERG & Cil-

ISrasovă.•)

de

53, 2-6.

A V B S U!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și 

reînoi ori și când dela 1—nia și 15 a fiă—oăroi luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când vo- 

iescu ca espedarea se li-se facă după stilulu nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, sti binevoiască a scrie adresa 

lămuritti și s6 arate și posta ultimă.
Administrat. „6az. Trans.“

(

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

Știm. D-le! Vă rogă a-mi trimite ună 
sulă cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificătore de sânge. Numai minunatelor^ 
D-v. pilule am se mulțămescă, că a mă 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 culdurosă.

Cu cea moi mare stimă Ana Zivicki.

Liqueur din plante de Alp>,
machă. O buteliă 2 fi. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fi. 40 cr.

Alîfir) nmprir^np ce^ mai mijlocă în contra tuturoră suferințeloră
milia alilUI iUaila, rheumatice: dureriloră la șira spinării, junghiuri, is 

chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fi. 60cr.FQPIltâ npntru nphl de Dr- Romershausen pentru întărirea și conservarea 
l-OCII^a jJUJILI U Utilii, vederei, in flacone originale ă 2 fi. bO cr. și 1 fi. 50 cr. 
Minunatulu balsamu englezescu, ° ^dă 50 «•.

Prafuri în contra tusei 
Franzbranntweîn cu seu fără sare o sticlă 70 cr.

Balsam contra degersturei od: 5SSS»
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 suferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă l fi. 
mijlocă probată in contra umflăturei 
la gâtă unu flaconă 40 cr., cu trimi-

in centra stomacului stricată, mis- 
e totă felulă, ună medicamentă de

Acestă prnfă delă- 
, 1 tură asudatulă pi-

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

TU/PriDPIPh unil medicamentă de casă foarte cunoscută și es- 
UUuUlU I LA ■¥ Cy CI IUI! celentă in contra catarului, răgușelei, tusei spag- 

modice etc. 1 i ticluță 5u cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fi. 50 cr.
PntYifinîl-T'îînnnphînîn de ' Pserhofer, de ună lungu șiră de ani recunos-
■ Ulllatlu I allllUUlIllllll cută de medici ca celă mai bună mijlocă pentru 

crescerea perului. Ună borcană elegantă adiusta^ă 2 fi.
PlfJQ'tl'll-linîUPPQflIlî de prof. Steudel, la rane din lovitură și împunsă, la
■ laoil U UlIlyUI oaiu, 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.

QîlPP imil/PPCQlp nilfno^îl/Q de W. Bullrich. Ună medicamentă de 
Odlu UlilVCi adld puiljdlivd 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, anunțate prin to -te diurele 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 efectuâză iute, d6că se trimite prețulă inainte; comande 
mai mari și cu rambursă a prețului.

I> PSERHOFER, farmacia „zum goDdenen Reichsapfeif< WIEN, I., 
Singerstrasse No. 15.

Franco se efectuâză acele comande numai dbcă se trimite mai nainte și resp. 
porto poștală, in casulu 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 provfiijută cu iscălitura I. Pserhofer. și cari portă pe capaculu 
fiă cărei cutii totii aceiași iscălitură în colore roșiă
Susamintitele specialități se află și in Budapesta la farmacistul 

I. von Toriik, SASnigsgasse 18. 17,7—12
"8——  8------------------ r ,..^,.^0

Balsamu în contra gușiloru,
terea francată 65 cr.

Esență de vieță. tuirei rele, greutăți’ <L 
casă escelentă. 1 flaconă 22 cr 12 flacoane 2 fl.

Prafuri în contra asudărei pîcîoreloru.
(' 1 ' ___r'_

stricăciosă. Prețulă unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr.
“I ■ ■ f ■ , w J v J?

celentă in contra catarului, răgușelei, tusei spag-
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Tipografia A. MUREȘIA.NU, Brașovu.
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