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Cabinetul Banffy.
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Croații n’au avută norocii să 
scape de „multă iubitulu“ loră Banii 
și așa avură mii noi parte s’ajungemu 
sub zodia „neînfricatului“ și „ener
gicului Banffy.

Cabinetulă e constituită. Elă se 
compune în cea mai mare parte de 
omeni necunoscuți și fără greutate 
politică.

La culte și instrucțiune publică 
vedemă pe Dr. "Wlassics Gryula, pro- 
iesoră la facultatea de drepții a uni
versității din Pesta. L)upă nume s’ar 
părea că este de origine Sârbă, der 
acesta n’ar însemna nimică în fața 
faptului, că acestă bărbatu se bu
cură ac|! de simpatiile și de încre
derea „ patrioțiloră “ șoviniștî din 

clica dela putere. La anulă nou 
Wlassics a fost vorbitorulu partidei, 
care a încărcată cu laudele cele mai 
estravagante și a tăcută providenițală 
pe br. Banffy. Acesta, cum se 
vede, după preceptulă „noblesse 
oblige1' și l’a alesă acuma de colegă 
în ministeră. Wlassics este crimina
lists și în calitatea acâsta pdte face 
eventuală mari servicii „energicu- 
lui“ sâu șefă în urmărirea dascăli- 
loră, cari nu voră fi prea multă în
suflețiți de „spiritul patriotic11. Pre
gătită pentru cariera justițiară, elă 
a ajunsă, prin capriciulă norocului 
ori nenorocului seu, în fruntea învă
țământului și a culteloră.

Ca ministru de interne va fi
gura în cabinetulă lui Banffy ună 
bărbată încă și mai puțină cunos
cută, o mediocritate pronunțată, De- 
sideriu Perczel, care nu s’a distinsă 
pănă acuma decâtă prin aceea, că 
ca membru ală unei familii influ
ente în comitatulă Segzard a ajunsă 
încetulă cu încetulă în funcțiunea 
de viceșpană și după-ce i-s’a urîtă 
de a mai administra comitatulă, a 
făcută se’lă alegă deputată în 1887. 
Banffy se vede, că și l’a luată în 
cabînetă mai multă ca figurantă, ca 
titulară, a căruia resortă va fi de 
faptă dirigeată de densulă.

Noulă ministru de justițiă Ște
fană Erdelyi, a fostă pănă acuma 
secretară de stată sub Szilagyi și 
decă nu mâna dreptă, celă puțină 
mâna stângă a acestuia. Szilagyi, l’a 
adusă în ministeră dela tabla reg. 
din Seghedină, Se flice, că e omă 
laboriosă și încă teneră. Nu se scie 
dâcă va fi totă așa de încăpățînată 
ca fostulă seu șefă.

Ministru]ă de finance, Ladislau 
Lukacs, a fostă secretară de stată 
sub Wekerle, elă este Ardeleană din 
familia Lukacseștiloră dela Zlatna.

Deputatulă Ernest Daniel din 
Torontală va ocupa postulă de mi
nistru de comerciu. Acesta dela 
1870 trăiesce numai din deputățiă. 
Altfelă omă necunoscută.

Ceilalți miniștri au remasă din 

cabinetulă Wekerle. Așa contele An-- 
dpr Festetich la agricultură, br. Fe- 
jer.vary la ministeriulă de honvecpi 
șî însărcinată tot-odată cu condu
cerea provisorică a ministeriului a 
latere, și în fine Josipovich ca mi
nistru pentru Croația.

Așa se presentă noulă cabinetă 
Banffy cu omeni necunoscuți și cu 
mediocrități, ună adevărată ministe- 
riu de „carnavală“, cum îlă numescă 
foile maghiare oposiționale.

Cumcă ună astfelă de ministeră 
nu pote fi decâtă ună ministeră de 
transițiă nu mai încape îndoială. Br. 
Banffy pote că nu se gândesce la 
o vieță' așa de scurtă ca ministru- 
președinte, pote că se portă cu pla
nuri mari pentru viitoru, der nu-i 
va ajuta nimică.

De-o-camdată este caracteristică, 
că șoviniștii ardeleni se prefacă a 
fi forte deprimați, pentru că Banffy 
n’a primită a fi și ministru de in
terne. In 1890 când s’a retrasă Banffy 
din postulă de fîșpană patrioții șo- 
viniști l’au salutată ca „viitoră mi- 
nistru“. I-au cobită bine, der în spe
ranța, că ajungendă în ministeră își 
va continua acolo „energica11 poli
tică de naționalitate. Acuma ss vădă 
desamăgiți, căci ministru de interne 
deveni — Perczel.

Scie însă br. Banffy de ce a pre
ferită a avă ună figurantă la acestă 
poștă. Scie că s’a prea deochiată 
înaintea multora de pe vremile când 
era fișpană, așa de pildă înaintea 
Sașiloră — de a căroră voturi are 
acuma mare lipsă ca să se potă țină 
la putere. Spre a câștiga însă pe 
deputății sași trebuia să pună la in
terne pe ună omă mai ne ofensivă.

Atitudinea viitore a deputațiloră 
sași stă încă totă sub ună mare 
semnă de întrebare. Ei tacă ca pes- 
cele. Der e semnă bună, că au în
cepută să vorbâscă alegătorii loră. 
In cerculă Sighișdrei ei au pretinsă 
categorică ca deputatulă loră (Schwic- 
ker) să esă din partida guvernului. 
Așa voescă să facă și alte cercuri 
electorale săsesc!. Numai de s’ar re

culege mai curândă pănă ce nu va 
fi și ministeriulă Banffy indusă în 
lista cabineteloră demisionate și pen
tru totdeuna îngropate.

Cincizeci de ani!
Sub acestă titlu cunoscutulă pu

blicistă slovacă Svetozar Hurban Va- 
janslcy publică în cjiarulă „Narodnie 
Novinyil ună articolă, în care vor- 
besce într’ună modă interesantă des
pre nevoile, neajunsurile și persecu- 
țiunile Slovaciloră în acești cinci
zeci de ani din urmă. Conținutulă 
articolului pe scurtă este următo- 
rulă :

In anula 1848 a apăruta 4^arul'i lui 
Stur „ Slovenski Narodnie Noviny^, cela 
d’intâiu organa politica ala unei națiuni 
la număra de trei milione. Ou tote că sim- 
țământulă naționala a fosta deja mai ’na- 
inte tredita din somna prin literatura fru- 
mdsă a unui Kollar și scrierile unui Iosifa 
Serbini, totuși aparițiunea diarului „Narod
nie Noviny“ trebue privită oa una puncta 
de pornire, pentru-că din momentulă acela 
s’a data uitărei latinismula și literatura 
aristocrată. Astfela acesta organa dela 
crearea sa încoce a avuta mereu înaintea 
ochiloră săi fasele, prin oarl a trecuta na
țiunea slovacă.

Una perioda de cincî-decl ani, mai 
alesă în viâța națională, însemnă fdrte 
multă, și încă cu atâta mai multa, dâcă 
își ia începutulă în secolulă ală 19-lea. 
Dâcă ținema o revistă asupra tuturora na- 
țiuniloră, vedemă, că în acestă secolă tdte 
au făcută una progresă enormă, după-ce 
mai înainte ele și-au jertfită cele mai multe 
puteri următoreloră culturi streine: Cehii 
culturei germane, Serbii celei germane și 
maghiare, Croații celei germane și italiene, 
Românii culturei germane și maghiare, Irlan
dezii celei englese, Slovenii celei germane 
și italiene, Dalmațienii celei italiene, Bul
garii culturei turoescl, Bosniacii și Herțe- 
govinenii celei turcescl și germane și Slavii 
din Lausitz, cari astăcjl se stîngă, culturei 
germane.

Chiar și aceste resturi, gata să pâră, 
au făcuta în acești cinclcjecl de ani în
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piua crucii.
(Fine.)

Codrulă tomna, sâmănă unei cooone 
cochete, care și-a trăită traiulă, der își mai 
încârcă încă-odată noroculă: încarcă pe sine 
tâtă podâba, totă parfumulă, totă sulima- 
nulă și apare într’o splendore admirabilă, 
ce te uimesce pe ună momenta, dăr numai 
decâtă îți vine aminte, fără veste: „Tempi 
passati /“

Te întorci spre brădetă, simbolulă 
nemurirei. Te cuprinde o pietate, precum 
numai în marele templu ală naturei e po
sibilă.

Dâr âtă-ne ajunși la poiâna cerbului: 
0 livadiă întinsă, cam 500 stângenî lungă 
și vre-o 30 stângenî lată, în mij locuia bră- 
detului, nu departe de cresta muntelui, pa
ralelă cu aceea, asupra unei prăpăstii, ce 
se află pe la mijloculă livecjei. Livadia stă 
cu fața spre medă-(ji și înfățișeză ună plană 

înclinată, de unde se vede ună lungă șiră 
de munți.

Sorele tocmai se plâcă spre apusă, 
mai luminâză încă-odată cu razele sale 
acestă templu ală naturei, îi dă ultimu'ă să
rută, apoi luându-șl adio, se duce să lu
mineze și să înveselâscă o altă parte a lu- 
mei, care în acestă timpă sa deșteptă din 
somnă.

Murmurulă rîului de argintă, ce curge 
în vale ’n josă, și suspinulă bratfiloră îlă 
însoțescă.

Vânătorulă percurge marginea brăde- 
tului, ca să dea de urmele cerbiloră, pe 
unde esă din brădetă la livadiă. Dâcă a 
dată de urme, în apropiere își alege o „pu- 
sore“, de unde predominâză împrejurimea, 
apoi ca o umbră se aședă ia trupina unui 
bradă.

Audi, aut}!! ou ce pași greoi se apropiă 
ceva, sub ai căroră greutate se frângă 
clombele uscate, par’că s’ar apropia ună 
escadronă de călăreți. Urechia vânătorului 
a distinsă de multă, ce sgomotă e acela; 

dâr etă-le: vestele și nevestele sultanului, 
14 la numără, în urma loră însu-șl sulta- 
nulă, regele codriloră, ou o coronă pe capă, 
decâtă care mai frumâsă nu s’a pomenită ! 
24 diademe (gringl) decorâză acâstă co
ronă.

Puternică și voinică mai este! Păcată 
că-i așa de bătrână!

Vacile (șutele), ce mai drăguțe de 
vaci, dâcă le-ai avă acasă în ocolă!

Șutele pască erba dâsă, er cerbulă 
(taurulă), cuprinsă de-o vădită neliniște, se 
opresce, începe a bornăi și frământă pă- 
mântulă cu piciorele dinainte. Din ce în 
ce devine totă mai furiosă. De-odată își 
ridioă capulă, privesce fiorosă în jură de 
sine, apoi scote ună sbierătă lungă și pu
ternică, îlă repetă de două-trei-orl. Ună 
sbierătă acesta, care, decă n’ai fi vâpătorh, 
ți-s’ar ridica perii pe capă. Ca ună urletă 
de vijeliă olocotesce acelă sbierătă, prin 
munți și prin văi, repetată de eooulă stân- 
oiloră.

Elă pare a Zice: Boerl și cavaleri de 

viță vechiă, ascultați și vă minunați! Aici 
e raiulă pe pămentă, tâte dulcineile, cjinele 
munțiloră, spălate cu rouă adunată din 
stele, se aflij, aici în stăpânirea mea. Celă 
ce și-a urîtă vieța, seu crede a avâ ună 
dreptă, adecă putere, — să-și încerce 'no
roculă.

O tăcere mormântală urmă acestui 
strigătă de vitejiă, acestui anunță de bă
tălia.

TăurencI tineri, copilandri necopțl, 
cari într’o depărtare respectabilă, ascunși 
prin brădetă, urmau haremulă, cărora le 
curgeau balele după „sori6rele“ svelte și 
mândre, la audulă aoelui strigătă groz- 
nică, tremurândă, s’au pitulată.

„Bătrânulă“, încredută, mai răonesce 
odată: Cum!? Nimeni nu cutâză?

De-odată se aude din ală treilea munte 
ună răspunsă trufașă și puternică: Te-am 
înțelesă, tiranule 1 Primescă mănușa arun
cată; am sâ-țl beu sângele !u

Tote șutele își ridioă de-odată capetele 
și privesoă în partea, de unde a răsunat 

ă 
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viâța loră politică națională mai multă ca 
noi Slovacii din Ungaria. Nu esistă în Eu
ropa nici o națiune, care în acești cinci
zeci de ani să fi făcută atâtă de puțină 
pentru sine, ca națiunea slovacă, și chiar 
și ceea ce a făcută, s’a ruinată prin pu
tere streină. Asupra nostră toți s’au arun
cată, toți, ca nisce câni între urlete și lă
trături. Totă ce a fostă slovacă a fostă 
suprimată cu putere brutală, pe Stur l’au 
alungată din șcâlă, pe Homar nancov l’au 
chinuită, după-ce nu l’au putută maghia- 
risa; noi Slovacii eramă tractați ca rîioșl, 
alungați dintr’o parte a țârei într’alta, ne-au 
silită să întrămă în servicii streine, condu
cătorii noștri au fostă suspiționațl cu spio- 
nagiu și puși sub pază polițiană.

Dup’aceea însă a începută a-se ivi 
ună radă de lumină pentru Slovaci, litera
tura slovacă a începută a da semne de 
vieță, suna cântulă libertății. Sub stejarii 
dela Turocz-Sân-Mărtină națiunea începu 
a vorbi despre năeasurile sale, se funda 
societatea „Mafo'ca11, se ridicară scole. Tâte 
aceste însă în sourtă din nou s’au prăpă
dită prin puterea brutală, aplicată la Slo
vaci pe tote terenele.

Astăzi du mai avemă nici o șoolă, 
nici ună seminară, nici o preparandia, nu 
avemă cerourl electorale, nu avemă depu- 
tațl, judecători, funcționari, nu avemă 
limbă și nu avemă drepturi culturale și 
politice!

Voci asupra cabinetului Banây.
„Magyar Jlirlapu, vorbindu de for

marea cabinetului, Zice:
Vedemă clară, că noulă cabinetă constă 

totă din bărbați probați liberali, său oelă 
puțină totă din bărbați, despre alu căroră 
liberalismă nu se pote îndoi nimeni. Ve
demă clară însușirile personale ale fiă-că- 
ruia, dăr vedemă tot-odată, că cei mai mulțl 
dintre ei se voră pute ntwnai de acum înainte 
orienta în resortulă lord, și că nu este din
tre ei nici unulă, a căruia vadă să potă pre
domina necondiționată în parlamentă.

„ErdUyi Hirado11 din Clușiu scrie 
despre noulîi guvernu, cjiceiidu între 
altele:

Numirea lui Bânffy a fostă primită 
în Ardeală cu liniștire, în ce privea adecă 
Gestiunea naționalitățiloră. Noulu ministru- 
președinte ca fișpană a pășită forte energicii 
față cu Românii, și a făcută multiL spre 
a sugruma agitațiunile naționalitățdoru. A 
fostă der generaiă credința, că Bânffy 
ca ministru-președinte va lua totă-odată 
și resortulă de ministru de interne și că 
venirea lui la ministeră va însămna o 
nouă direcțiă în politică față cu naționa
litățile. Cu dreptă s’a așteptată în Ar
deală, ca procedarea slabă și vaccilantă 
a lui Hieronymi să fiă înlocuită pe acestă 
terenă ou o politică națională tare și con- 
sciă de ținta sa.

Față cu aceste ne sosesoe o scire, oare 
tote așteptările nostre ni-le nimicesce cu 

o lovithră. Aflămă, că resortulă de interne 
nu-lă va lua Bânffy, ci că Desideriu Per- 
czel va fi ministru de interne. Acâstâ însă 
n’ar însămna altă, decâtu abandonarea poli
ticei de naționalitate a lui Bânffy, ar în
sămna, că celă mai urgentă interesă na
țională (maghiară) nu va fi nici de aici 
încolo satisfăcută, ci că se va susțină și în 
viitoră politica de pănă aouma tiszaistă, 
care în parlamentă declameză, âr dup’aceea 
nu face nimicu.

Dâcă în adevără va fi așa, dăoă față 
cu naționalitățile nici baronulă Bânffy nu 
pote să-și validiteze politica sa propriă, 
atunci în adevără nu avemă pentru ce să 
primimă cu liniștire numirea sa.

Sub titlulu „ Unu ministeru de per- 
plesitate“ scrie „Politiku din Praga în
tre altele:

Coronei nu i-a rămasă alta, decâtă 
de-a însărcina pe baronulă Bânffy cu mi
siunea formărei cabinetului, așa-dâr de-a 
crea ună ministeră de perplesitate, care se 
va chiăma Bânffy, și va fi Wekerle, căci 
d-lă Bânffy este omulu din grația lui We
kerle. Cine e d-lă Bânffy? Ună bărbată, 
care de ună șiră de ani a fostă fișpană și 
s’a calificată ast-felă, încâtă în cele din 
urmă a trebuită să fiă reohiămată, pentru 
că a violentatu așa de multă pe Sași și pe 
Români, încâtă țipetele loră au ajunsă chiar 
la urechile ministrului președinte Szapâry.

In cursă de mulțl ani s’a silită înza- 
dară, cu totă posiția lui oficială, de a-șl câș
tiga ună mandată de deputată, când în 
fine i-a succesă acâsta, a ocupată în ca
meră o posițiă puțină observată. Spre a-lă 
despăgubi pentru perderea posiției sale ofi
ciale și spre a lua conducerea parlamentu
lui din manile slabe ale d-lui Pâchy, con
tele Szapâry l’a făcută președintele came
rei, deorece esteriorulă lui dură presupu
nea Precare rigorositate. Der și în acestă 
postă baronulă Bânffy cum și-a câștigată 
lauri. Ficțiunile în cameră s’au continuată, 
elu n'a dovedită dibăcia necesară, și a de
venită ună instrumentă în mânile lui We
kerle, care l’a condusă după placă și a aflată 
în fine persdna aptă, la spatele căreia pote 
să intrigeze mai cu succesă.

Chiar și nNeue Freie Presse'i se în- 
doiesce, că noulă ministru-președinte va fi 
îu stare să învingă greutățile împreunate 
cu sistemulă, de care s’au lovită predece
sorii săi, căci n’a dată dovedi despre oapa- 
bilite.tea sa politică și despre dibăcia sa 
parlamentară.

Decă vomă avă în vedere, că noulă 
ministru-președinte, pe lângă partidele opo- 
siționale mai vechi, va ave în contra sa și 
noua partidă catolică conservativă, că națio
nalitățile în Ungaria nu potă avâ nici o 
simpatiă pentru elQ, pentru-că a dată deja 
dovecjl de intoleranța sa și că chiar foile 
amice Maghiariloră se îndoiescă, decă cu 
totă însărcinarea primită posede încrederea 
coronei, și dâcă posedând’o va fi în stare 
să și-o păstreze: atunci ajungemă la con- 
clusiunea, că ministerulă Bânffy nu este 

și nu pdte să fiă durabilă. Crisa ministerială 
este momentană terminată, dâr grâua crisă, 
ce frământă întrega țeră, va întră de acum 
înainte în curentulă său adevărată.

SCmiLE BILELV

3 (15) Ianuarie.
Anulă nou la Seghedină. Cu ocasiu- 

nea sărbătoriloră de Crăeiună și mai alesă 
a anului nou, condamnații noștri politici 
dela Seghedină au fostă obiectulă celoră 
mai căldurose manifestațiunl de iubire. La 
Crăeiună au fostă visitați de mulțl .Români, 
între cari și mai mulțl bărbați din Ro
mânia, ca d-lă deputată I. Grădișteanu, d-na 
Elena C. Grădișteanu, Virgilă Arionă, di
rectorate „Băncei naționale11, colonelulă Li- 
poianu etc. De-asemenea la anulă nou au 
primită numărase visite și mulțime de scri
sori și telegrame de felicitare. Multe șica- 
nărl însă li-s’a făcută ospețiloră români 
din partea directorului înohisorei, care în 
modă bruscă și neurbană a refusată de-a 
da multoră Români permisiunea să visiteze 
pe condamnați. Acâsta de-altmintrelea se 
pdte vede și din următorea scire, pe care 
o aduce foia ungurdscă „Szeg. Hir.“ : Sâm
băta trecută, în prediua de anulă nou, o 
parte din Românii din Seghedină au mersă 
la directorulă închisorii de stată pentru 
de a-șl cere voiă să felicite pe Lucaciu. 
Directorate însă, căruia ’i s’a părută că 
prea mulțl au cerută în acea Zi permisiu
nea de-a visita pe arestanții politici, a re
fusată de-a le da voia cerută. In urma 
aedsta, Românii s’au dusă înaintea închi- 
sdrei și din stradă l’au felicitată pe Lu
caciu, a căruia locuință se află în etagiu, 
cu ferestra spre stradă. Lucaciu li-a răs
punsă din ferdstrn, înoependă să țină o 
vorbire, pe care n’a apucată s’o termine, 
de-orece directorulă inchisorei l’a oprită. 
Românii s’au plânsă contra refusului direc
torului printr’o telegramă adresată minis
trului de justă ti ă.

— o—
M. S. Regele Carolu a adresată cu 

ocasiunea anului nou armatei următorul or
dină de Zi: Ostași! Ou o adâncă mulțămire 
am văZută, că silințele, ce șefii voștri le-au 
dată pentru voi, nu au rămasă neroditore. 
Manevrele din anulă trecută suntă o viuă 
dovadă, că ați sciută să vă folosiți de în
vățămintele ce vi-s’au dată: Mândra, că 
scumpa mea armată este vrednică de jert
fele, ce țâra face pentru dânsa, cu o ade
vărată bueuriă vă ur?ză, ofieerl, sub-oficerl, 
căporall și soldați, ari mulțl și fericiți! 
Carolu.

—o—
Principele moștenitorii alft României 

ou principesa Maria s’au reîntorsă Sâmbătă 
săra la Bucurescl. Alteța Sa, care pănă 
acum a fostă I-lă comandantă ală batalio
nului I de vânători, cu 1 Ianuarie 1895 
s’a înaintată la gradulă de locotenentă co
lonete în armată.

—o—
Decorații. M. S. Regele României a 

oonfori cu ocasia anului nou d-lui Tacite 
lonescu,, ministrulă instrucțiunei publice, in- 
signiile de mare oficeră ală ordinului Steua 
României.

— o—
Românischer Jahrbflcher încetâză de-a 

mai apără. Aeâstă soire regretabilă ni-o 
aduce numărulă de pe Iulie — Decemvre 
1894, ce ni-a sosită acum și care este celă 
din urmă numără ală acestei interesante 
reviste politioe și literare care a fostă în
temeiată de d-lă C. Diaconovich, înja căruia 
editură a apărută pănă la sfîrșită. Acestă 
revistă, care înainte purta titlulă „Romă- 
niscke Revueu, timpă de 10 ani a fostă 
pentru străini ună interpretă ală dorințe- 
Ioră și aspirațiuniloră poporului română, 
în care calitate a adusă însămnate serviții 
oausei ndstre. Regretămă încetarea ei.

— o—
Cum se administrezi! comitatele nos

tre I O statistică a vice-șpanului din comi- 
tatulă Maramureșului constată, că în aoelă 
comitață suntă trași în cercetare disciplinară 
4 funcționari comitatenșl și 29 de primari 
comunali. Anume au fostă trași în ceroetare 
disciplinară din partea fișpanului 11 func
ționari, din partea vice-șpanului 13, din 
partea comitetului administrativă 3, er din 
partea fisolgăbirăilorO 8. Așa se administrdză 
comitatele nostre de când sun.tă date pradă 
pe mâna veneticiloră.

— o—
Mare focii pustiesce pădurile din Că- 

rașă-Severină ale domnei Livia Moosonyi, 
căsătorită conte Andreiu Bethlen. Pănă 
acum încă n’a succesă să potolescă ele- 
mentulă distrugătoră, Zice „Egyetârtes“.

—o —
Domnîtore pe pământii fiwncesă. In 

timpulă proximă Francia va avâ pe teri- 
torulă său patru domnitore din țări străine 
și adecă pe Țarevna văduvă, oare eu fiiulă 
ei George va sosi în Monteneba, pe împă- 
rătâsa Austriei, care e așteptată în Capă- 
St.-Mărtinu, totă acolo pe ex-împărătâsa 
Eugenia, și pe regina Angliei Victoria în 
Nizza.

Corespondența „Gaz. Trans“.

Lăpușniciî, 1 Ianuarie 1895.
Domnule Redactorul O notă caracte

ristică în administrarea afaceriloră și ese- 
cutarea legiloră nostre bisericescl este ne
păsarea, ce se observă de ună timpă în- 
coce la unele organe, cari ară fi chemate 
în primulă rândă, ca să se nisuâscă a faoe, 
ca tote afacerile ndstre bisericescl să nu 
sufere nici o daună, ci să mârgă înainte 
preamărindă astfelă înaintarea și înflor:rea 
instituțiuniloru nostre bisericescl. Acestă 
legală și ai Zătâre cerință însă, cu durere 
trebue s’o spunemă, a trecută de multă 
în rubrica dorințeloră, și dorințe au să ră
mână pănă când nu se va produce ună 
curentă nou, — ună curentă mai sănătosă 
în vieța nostră bisericescă, care să ducă cu 
sine totă ce este putredă și nefolositoră și 
totă ce împedecă funcționarea regulată a

acelă glastt de voinică, er bătrânulă devine 
nu furiosă, ci nebună; îlă cuprinde o tur
bare, oare decă n’ai fi venătoră, te-ar pune 
pe gânduri. Acum nu mai frământă cu pi- 
cidrele pămentulă, ci îșl împlântă cornele 
în gliă, o arunoă susă în aeră, apoi sare și 
se ’nverte.

Intr’aceea rivalulă răsboinică s’apro- 
piă in fuga mare; de pe sbierătulă lui în
țelegi, cum elu coboră în vale, trece rîulă, 
urcă muntele și s’apropiă. De-odată tote 
șutele îșl întorcă capetele spre fundate li- 
vedei, de unde ca o umbră, purtată de ventă, 
se apropiă ceva.

E cerbulă răsboinică, cavalerulă nopții. 
La vederea lui, „bătrânulă“ scote ună sbie- 
rătu răgușită, de turbare.

Riralulu, ajunsă la o distanță de 50 
pași, se opresoe.

Luptacii cu capetele ridicate se fic- 
sâză, se măsură. De-odată, ca la o comandă, 
se aruncă unulă pe altulă, se isbescă în 
capete par’că s’au isbită două locomotive; 
ai crede, că creerii din capu le voră sări 
în aeră.:

Acum se începe o luptă pe vieță și 
morte. Mai întâiu se împingă, se ’noercă 
de a-lă îmburda pe contrară: vai de elă, 
dâcă ar aluneca, la momentă ar fi spinte
cată și aruncată în prăpastiă, pradă vultu- 
rilortt.

Ambii suntă voinici, „bătrânulă“ e 
ună colosă, rivalulă mai delicată, dăr 
forte tare și sprintenă : are 16 crengi, adecă 
„Cerbă capitală14.

După o frământare zădarnică, începă 
a se bate în corne. Ca săbiile duelanțiloră 
8e ciocnescă cornele loră; ambii sângeră 
din mai multe rane. In scurtă timpă, lo- 
culă unde se ’nvertesoă e călcată, par’că 
îmblătitorii au făcută o ariă.

.■Turbarea loră cresce din momentă în 
momentă, spumă le esă pe gură, nu mai 
sbieră, dâr suflă greu, se frământă cu ochii 
învălui în sânge, din oare se vede ura și 
voința d’a omorî pe contrară. Din când în 
când dă unulă altuia lovituri, de te miri, 
cum de n’a cădută mortă la pămentă.

In acesta timpă, tăurencii, copilandrii, 

cari, ascunși în brădetă, asoultă cu mare 
groză lupta cerbiloră, se furișâză pe nevă- 
dute între șute, facă —curte, .apoi o iau 
la sănătâsa. Taurii luptacl nu-i observă. 
Aici se potrivesce proverbulă: „Inter duos 
litigantes tertius gaudetu.

Ambii tauri se lasă pe genunohl, cu 
limba scosă, nădușiți de oboselă. De-odată 
sară în susă, lupta reîncepe cu vehemență 
și turbare, cornele pocnescă, taurii gemă 
și mugescă. Care va fi învingStoră nu se 
pdte prevede.

De-odată se aude o poonitură straș
nică; cornute rivalului, ruptă în două, sare 
de-oparte. Rivalulă se ridică în două pi- 
cidre, s’arunoă de doi stânjinl îndărătă, 
apoi o tulesce la fugă. Bătrânulă nu-lă ur- 
măresce, îi va fi părendă bine, c’a scăpată 
de elă.

Mai aruncă de vre-o câteva orl glia 
cu cărnele, apoi pășesce cu capulă ridi
cată spre șute, ca să-și ia răsplata trium
fului.

In acelă momentă se ridică _umbra“ 

dela trupina bradului. Sfinte Hubertus, aju- 
tă-ml! ț)eiță Diana zimbesoe-ml!

Ună fulgeră lumineză, în amurgulă 
serei, amfiteatrulă. Ună trăsnetă de pușcă- 
tură răsună, care se repețesce prin munți, 
și prin văi.

Cerbulă superbă, eroulă Zil0i> lovită 
în inimă de ună glonță, cade la pămentă. 
Șutele scotă ună sbierătă de spaimă, apoi 
fugă fugă sălbatică. „Bătrânulă14 îșl ridică 
înoă-odată capulă, privesce au jale în par
tea pe unde au dispărută șutele; îlă năpă- 
descă lacrimile, oarl curgă șiroe, precum e 
înfățișată o asemenea scenă în minunatulă 
tablou „Cerbulă muribundă11. De-odată îi 
cade capulă la pămentă și-și închide ochii 
pentru tot-d’auna.

Sic transit gloria niundi!
*

Vânătorii, când au de a săvârși o 
faptă de voinică, de regulă chiamă într’a- 
jutoră pe patronulu loră, pe sfântulă Hu
bertus; der fiind-că nu toți eunoscă istoria 
acestui sfântă, a cărui memoriă în Germa- 
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organismului nostru bisericescfi, de altcum 
destulO de sănătosb.

Și în adevără, ar fi de mare necesi
tate producerea unui astfelQ de curente 
curățitorfi, care să inspire o însuflețire 
nouă în inimile celorfi chiămațl ca să luore 
pentru bunăstarea afacerilorfl ndstre bise- 
ricescl, pentru-că privinda cu ochi mai 
ageri la mersulO acestorfi afaceri, venimfi 
la convingerea tristă, că în adevărfi a fostă 
de ajunsfl ună timpă scurtă de abia 30 de 
ani, de când nemuritorulă Șaguna împreună 
■cu neobosiții săi soți de luptă au pusă te
meliile de ac}I ale bisericei ndstre auto
nome pentru ca să se ștergă din inima 
nostră acea însuflețire nobilă, care să facă 
posibilă apropierea, fiă și măcară în parte, 
a acelui mărețe ideală, de care se încălca 
sufletulă acestui providențială bărbată.

Durere, că de multe-orl trebue să su
fere interesele ndstre bisericescl din causa 
neîmplinirei consciențiose a datorințeloră 
impuse prin lege, din partea unoră indi- 
vidl, csrl nicidecum nu pară a fi conduși 
în luorarea loră de dorulă de a promova 
căușele ndstre bisericescl, ci în mai multe 
■cașuri suntă împinși de interese egoiste, 
cari constituescă totă atâtea portițe, prin 
cari se înlesnesce încuibarea curupțiunei și 
în domeniule sfântă ală autonomiei ndstre 
bisericesol.

Am cjisă, că se observă o nepăsare 
din partea unoră individl în esecutarea le- 
giloră ndstre bisericescl. Cu permisiunea 
d-vostră ași voi să aducă în acâstă pri- 
-vință ună esemplu și a face tot-odată o 
modestă întrebare în privința acesta.

In comuna nostră Lăpușnică, care se 
află în protopresbiteratulă Orșovei, de 2 
ani și jumătate este vacantă postulă de 
preotă, care postă, după legile ndstre bi
sericescl, ar trebui să se întregescă în de
cursă de 3 luni, pentru-ca comuna să rnu 
sufere din causa acâsta nici în cele ma
teriale, cu atâtă mai vertosă în cele mo
rale. S’au făcută toți pașii necesari pentru 
ca să se ocupe acestă postă la tote foru
rile competente, dâr tote acestea au ră
masă nebăgate în seină, și abia după 2 
ani de dile, din mila d-lui protopopă ală 
Orșovei, s’a deschisă concursă, cu care ooa- 
siune s’au și presentată în comuna nostră 
vre-o 5 candide ți c-ualificațl pentru acestă 
postă. Cu tote acestea însă, deși a es- 
pirată de multă concursulă, alegerea nici 
pănă în (jitia de acll nu s’a întâmplată.

Nu voescă să mai facă amintire 
de alte neajunsuri ce isvorescă din 
acâstă trăgănare neesplicabilă pentru noi, 
dâr esplicabilă, ba și folositore pentru 
interesele d-lui protopopă, ci amintescă nu
mai, că dela deschiderea concursului, cor- 
teșirea și formarea partideloră a luată ună 
aventă periculosă pentru acestă comună și 
e de prevădută, că trăgănendu-se și mai 
multă afaoerea, de sigură are să se dea 
cursă liberă patimei și dușmăniei, co ca- 
racterisezâ singuraticele partide, ceea ce 
de sigură, că numai bine nu pote să aducă 
■comunei ndstre.

nia pănă în c|iua de adl se serbeză, voiu 
însemna-o aici:

Hubertus a fostă fiiulă principelui Ber
trand din Guiene, bărbatulă frumâsei Flo- 
riba ; după mortea acesteia s’a retrasă în 
mănăstirea din Stabloo, âr după mortea 
amicului său, episcopulu Lamprecht din 
Luttich, care murise morte de martiră, den- 
-sulă i-a fostă succesorulă, în anulă 828.

Intr’una din dile, fiindă Hubertus la 
■vânată, — era o cji de Vinerea mare, pe când 
•alțl creștini se aflau la biserică, —codrii ră
sunau de lătratulă câniloră și de sunetulă 
■cornului venătorescă.

De-odată vede, că ună cerbă strîm- 
forată de căpăi, în locă să fugă, se ’ntorce 
■spre elă și se opresce în fața lui.

Care-i fu mirarea, când între cornele 
■cerbului vădu strălucindă sfânta cruce. Hu
bertus s’a cutremurată, cădu în genunchi 
și din acelă momenta n’a mai vânată, s’a 
făcută sfântă.

Vânătorul'! românii.

Din oausa acesta, condusă numai de 
ferbintea dorință de a vede înaintândă și 
prosperândă căușele ndstre bisericescl, îmi 
iau voiă a întreba cu totă respectulă pe 
d-lă protopopă, dâcă n’ar fi timpulă su
premă, ca să-și împlinâscă și d-sa dato- 
rința impusă prin regulamentă? Ore n’au 
fostă de-ajunsă doi ani și jumătate pentru 
ca cu dreptă cuvântă să pretindemă drep- 
tulă de-a ave și noi ună preotă, a cărui 
lipsă a simțit’o atâtă de multă comuna 
nostră ?

Premițendă acestea, credă, că d-lă 
protopopă va fi aplioată a da ascultare 
rugării ndstre de a ne onora câtă de cu- 
rândă cu presența d-sale în mijloculă nos
tru, pentru ca să se săvîrșescă actulă ale- 
gerei și astfelă să ne căpătămă și noi ună 
preotă.

Sentinela. 
-------------- $

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursultt d-lui C. C. Arionu.
(Urmare).

D-lă Sturdza a pusă cestiunea ca șefă 
de partidă, la olaltă cu tote nemulțumi
rile sale, cu tdte precupațiile sale, dictate 
de spiritulă strimtă de partidă.

După cum vedeți, încă dela începută 
ați făcută din cestiunea națională o ces- 
tiune națională, o cestiune politică și, prin 
urmare, o cestiune de dorâ de putere, er 
nu de doră de ndmă. Dela Memoranda, 
cestiunea românâscă a mersă mai departe 
cu pași mari, și s’au întâmplată alte fapte 
importante, acesta grațiă căldurei, cu care 
toți Românii îmbrățișară cestiunea, făcendă 
anulă trecută, în jurulă ei unu concertă de 
sentimente patriotice din partea nostră a 
tuturoră, grațiă căldurei și grațiă deștep- 
tărei mai mari în Ardelă, grațiă interven- 
țiunei pressei europene! Cestiunea națio
nală a devenită o cestiune de opiniune 
publică europenă. Nenorocirile frațiloră 
noștri au atrasă tote simpatiile, atitudinea 
loru atâtă de mândră, admirațiunea tuturoră. 
De sigură, că suntemă departe de a asista 
la triumfulă dreptului, dâr simpatia univer
sală este ea însă-șl ună începută de drep
tate.

Der mai multă: cestiunea românescă, 
pe care Ungurii pretindeau, că o ignoreză, 
a fostă adusă chiar de ei în comitetulă 
delegațiuniloră. Atunci contele Kâlnoky a 
făcută nisce deolarațiunl, cari nu au avută 
darulă de a mulțumi pe d-lă Sturdza. Ei 
bine, de ce? Suntă ore acele deolarațiunl 
vrășmașe României? Ce a constatată d-lă 
Kâlnoky? Mai întâiu a constatată impor
tanța României. A spusă în termeni măgu
litori, că suntemă Statuia celă mai impor
tantă din Orientulă Europei, a arătată, 
apoi, că suntemă o țâră, la alianța căreia 
ține. Este ore acâsta o declarațiune vătă- 
mătore, umilitdre? Nu. D-sa a mai spusă 
ună lucru : Că ’șl înterdice dreptulă de-a 
interveni în afacerile nostre interne. Ascul
tați, d-loră, contele Kâlnoky dice : că nu 
pâte interveni la noi, căci acesta nu nu
mai, că ar înăspri relațiunile cu o țâră 
amică, dâr ar presupune o acțiune și mai 
departe. Acum pricepeți, că nici Statele 
mari nu voră să intervină, fără ca să fiă 
asigurate, că vorba loră va fi ascultată.

Dâr îmi veți dice: Kâlnoky nu are 
dreptă să intervină la noi. Evidentă, dâr 
atunci cu ce dreptu ar interveni guvernulă 
nostru la Pesta? Din punctă de vedere li
berală română, guvernulă trebue să fiă 
samsară cinstită în Ungaria, din punctă de 
vedere șovinistă maghiară, Kâlnoky trebue 
să trimită note la Bucuresol pentru a face 
să se respecte Statulă maghiară. Nu ați 
vădută totă ce s’a petrecută, totă ce s’a 
cjisă în delegațiunl?

Contele Kâlnoky a refusată ; elă s’a 
arătată forte respectuosă de legile nostre. 
Elă a (lisă cu alte cuvinte Unguriloră: In 
România suntă legi, și întru câtă totă, ce 
se petrece, este în marginele legei, eu nu 
intervină, chiar de s’ar manifesta o mare 
simpatia pentru Ardeleni, o mare ură pen- 
tre Maghiari.

Este aci ceva umilitoră? Eu cred.’, 
că nu. (Aplause). Câtă au turbată șovini- 
știi maghiari ? N’aveți de câtă să luațl ga
zetele maghiare din acestă timpă.

A mai disă ună lucru d-lă Kâlnoky: 
că guvernulă română este perfectă corectă, 
și atunci a începută d-lă Sturdza să se 
supere

A mai disă ună lucru d-lă Kâlnoky, 
și pote, că rău a făcută de l'a clisă: c& 
d-lă Sturdza este iridentistă, și a adăogată 
la acâsta, că d-sa face din acâstă mare 
c stiune o armă de agitațiuni electorale.

D-lil B. Șiefănescu-Delavrancea: Acâsta 
d-vostră i-ațl spus’o,

D-lă C. C. Arionu: Atunci s’a supă
rată de totă d-lă Sturdza. A mai Țisă unb 
lucru d-lă Kâlnoky: că amesteculă său în 
afacerile Româniloru nu ar face de câtă să 
grăbâscă venirea d lui Sturdza la ministe- 
riu, și că nu găsesce utilă se intervină. 
Atunci a turbată de mâniă d-lă Sturdza! 
Și ne mai putendă răbda, a vorbită.

D-loră, nu sciu dâcă d-lă Sturdza șl-a 
mai adusă aminte, că este șefulă unui 
mare partidă, care este chiămată, care va fi 
chiămată, mai curendă sâu mai târdiu, — 
cum Țice d-lă Caragiali: aveți puțintică 
răbdare, — va fi ohiămată să guverneze 
acâstă țâră. D-sa n’ar fi trebuită să uite o 
mare vorbă a lui Cavour: „II n’y a de 
pire chose en politique, que la rancune.“

D-lă Sturdza a făcută o mare adu
nare la Orfeu și a pronunțată e cuvântare 
plină de năoază. Era ună răspunsă d-lui 
Kâlnoky, — și totă lumea a luat’o așa, — 
dâr contele Kâlnoky e ună prea mare se- 
nioră, ună omă prea puternică, ca să nu 
fiă menagiată de d-lă Sturdza.

D-sa n’a vorbită prea rău de d-lă 
Kâlnoky, dâr totă năcazulă șl-l’a vărsată 
pe guvernulă română, pe partidulă conser- 
vatoră. A! Șl-a disă d-sa: Kâlnoky mă 
tratâză pe mine de iredentistă, dâr i-a să’i 
arătă eu pe guvernulă română câtă este 
elă de iridf ntistă !

D-lă Kâlnoky me acusă pe mine de 
iridentismă, dâr cine’i-a suflată acâstă acu- 
sațiune? De sigură boerii noștri, trădătorii 
de boerl; din partea dini Sturdza toți 
suntemă boerl și toți trădători.

D-lii B.Șlcfănescu-Delavrancea: D-vostră 
vă faceți toți boerl.

D-lă C. C. Arionu: Dâr seriosă cre
deți, că noi v’am acusată la contele Kâl
noky, că sunteți iridentiștl? Par’eă guver
nulă nu are altă lucru, par’eă miniștrii nu 
au nimică mai bună de făcută decâtă să 
scrie lui Kâlnoky: că d-lă Sturdza este 
ună felă de Garibaldi, care vrâ să i-a 
Transilvania. (Ilaritate).

A, guvernulă nostru este trădătoră în 
cestiunea Transilvaniei...

0 voce: Ați întrebuințată, în privi
rea d lui Sturdza, cuventulă de turbată.

D-Ut O. C. Arionu: ’Ml dațl voie, am 
(jisă turbată de năcază : dâr dâcă vă supără, 
retractesă acestă cuvântă. D-lă Sturdza nu 
este turbată, e numai mâniosă.

D-le Ghelmegeanu, d-lă Sturdza, dela 
înălțimea tribunei ’șl-a permisă să adaoge, 
la numele pe care ’lu portă, cuvântulă de 
trădătoră; ori ce voiu spune eu, sunt în 
casă de legitimă apărare. (Apaluse).

Să ne oprimă nițelă asupra cestiunei 
iridentismului. Pote să trâcă prin mintea 
veri unui omă sănătosă, că Statulă română 
ar fi iridentistă, sâu că veri ună partidă 
în Stată ar fi iridentistă, când Românii de 
dincolo nu suntă ? De sigură nu.

Românii de peste CarpațI, dela înce
pută și pănă în (filele nâstre, totdâuna 
s’au presentată ca supuși plecați ai Statu
lui din care facă parte.

In 1791, când s’au dusă de cătră cei 
doi EpiscopI la împăratulă dela Viena ali- 
belulă, în care s’au arătată tâte plânge
rile Româniloră, Libelius suplex Valacho- 
rum, se cerea ună singură lucru: nițică 
dreptate și mai puțină batjocură! Mai târ
diu, în 1848, aceeași credință. Ei au luată 
armele în mâni și și-au vărsată sângele 
pentru împăratulă loră austriacă. Nu erau 
iridenți. In timpuri mai apropiate, când 
s’au desfășurată programele politice în adu
nările dela Sibiiu, totdeuna aceeași cuge
tare credinciosă, aceeași minte prevăcjătore. 
Ei și-au : iridentismă nu încape la 
noi. Și au dreptate. Iridentismă în statulă 
românescă? Dâr ar trebui, d-loră, celă 
puțină se fimă în posițiunea fericită a Pie
montului de altă-dată. Ar trebui să fimă 
mai puternici decâtă suntemă. Nu pote să 
fiă iridentismă într’ună Stată, pe câtă 
vreme nu e destulă întărită .esistența poli 
tică chiar a acestui Stată. Va să clică iri- 
dentismă nu pote să fiă. Cum dâr să crâdă 
cineva, că a făcută copilăria acâsta guver
nulă să scuse pe d-lă Sturdza?

Dâr că d-lu Kâlnoky l’a numită iri
dentistă? Se pote. E o greșâlă a d-nului 
Kâlnoky. Dâr nu este nici o solidaritate 
între cancelarulă Austro-Uogariei și banca 
ministerială a nâstră.

Ne-a acusată șefulă d-vostră de tră
dare națională și nu sciu ce e mai gravă: 
acusațiunea, sâu odiosulă acusațiunei. E 
ușoră să monopolisațl patriotismulă, dorulă 
neamului, tote sentimentele cele mari și 
frumose, e ușoră, dâr când acusațl de tră
dare, faceți bine de aduceți nițele probe. 
Am aci discursulă d-lui Sturdza; probele 
aduse de d-sa se reducă la două. Ele suntă 
copilărescl. Cea d’intâiu este, că boierii de 
posițiune au fostă la Budapesta și s’au în- 
țeiesă cu Maghiarii. Boerii, fie și de posi
țiune, cumȚice academicianulă d-lă Sturdza, 
nu mai au voie să trâcă prin Budapesta, 
fără să trădeze Țâra romanâscă? Acâsta 
nu e o probă, e o vagă bănuială.

Altă probă sdrobitbre! Au trimesă 
boerii emisari, bărbați, femei, la d-nulă 
Sturdza și femeile tradâză, emisari trădă
tori în Transilvania, și că acei emisari s’au 
înțelesă cu ună partidă elă însuși trădă
toră în Transilvania. D-loră, nu sciu, cari 
suntă acei emisari. D-lă Sturdza dice, că 
are ună catalogă și că la ună momenta 
dată va da numele în vileagă pentru ca 
să se cutremure totă suflarea românâscă, 
să înfiereze pe ună asemenea vândătoră de 
neamă. Vorbe umflate. Nici o probă, ni- 
mioă seriosă. Să întrebi: nu cumva d-lă 
Sturdza să rîdă de cei ee’lă ascultă.

(Va urma).

Sciri telegrafice.
Budapesta, 15 Ianuarie. Majes- 

tatea Sa subscrise erl decretulă pri
vitorii la numirea lui Bănffy de mi- 
nistru-președinte. Monarchulu acceptă 
lista miniștriloru și mâne se voru pu
blica autografele respective în foia 
oficială.

La li 6re se va face depu
nerea jurământului, Joi va ține ca- 
binetulu celu dintâiu consiliu minis
terialii. Vineri sera va schița Bânffy 
în conferența partidei liberale pro
grama guvernului seu. Sâmbătă se va 
presența noulu cabinetii înaintea par
lamentului. Duminecă se va ținâ o 
ședință comună, în care va depune 
jurămentulă noulă custode ală co- 
rbnei, baronulu Radvănszky.

Parisu, 15 Ianuarie. (Cameră) 
Milleroud interpeleză asupra demi- 
siunei ministrului Barthou și pre
tinde o anchetă, care se esamineze, 
decă autorulu convențiunei căilord 
ferate, Raynal, ar fi de a-se pune 
sub acusațiune.

Raynal încă cere o anchetă, pen
tru de-a dâ de rușine pe indivizii, 
cari însetâză după scandalii și de
făimări.

Ministrulu-președinte Dupuy jus
tifică procederea guvernului.

Barthou c|*ce! că-și dete dimisiu- 
nea, pentru-că nu voi se apară slabu 
înaintea societăți] oră liniilorfi fe
rate.

Camera dă anteetate ordin ei de 
Ți produse de Pourperies. după care 
guvernulă e provocată serespecteze 
drepturile statului. Fiindă acâsta 
combătută de Dupuy, se respinge 
cu 18 voturi.

Dupuy accepteză ordinea de Ți 
a lui Prelat, care Țice, că camera se 
respecteze principiulă despărțirei ale- 
șiloru.

Camera respinge acestă ordine de (ți 
cu 263 contra 241 voturi. Miniștrii pă- 
răsescu sala și mergu la palatulu Elysee, 
pentru de a-și da demisiunea.

Căderea parlamentară a minis
terului, după ce fu preveȚută, nu 
causă mare impresiune.

Casimir Perier primi demisiunea ca
binetului.

Se crede, că noulă cabinetă îlă 
va forma Bourgois.

AVERSE.
Morinâutulu Victoriei Colonna. După 

cercetări de mai mulți ani istoricule Bruto 
Amante în fine crede cu totă siguranța a 
fi aflată mormentulă și rămășițele renu
mitei poete și amice a lui Michelangelo. 
Soțulfl Victoriei, Don Fernante d’Avalos, 
marchisă de Peschera, este îmormentată în 
S. Domenico Maggiore din Neapolea, și 
totă acolo a descoperita Amante și cada- 
vrula soției sale. Scheletula se pote deo
sebi că e de femeiă, o cfpiță cum se purta 
în secolula 16, peră, giuvaerge și alte 
obiecte, cari s’au aflata lângă schelete, ser- 
vescă ca dovedi pentru autenticitate, și 
afară de acestea s’a mai aflata și o pri- 
zovă scrisă de una directora ala dome- 
niilora familiei Colonna, în care este cu 
de-amănuntula descrisa cosciugula Victoriei.

Proprietarii; Or. ft&nreS «k?<E3ir,©'.|iasa&H. 
Redactorii responsabila; firegoriu
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iJșîj'SM? Sta bursa din ^s®na»
Dm 14 Ianuaire 1895.

Renta ung. de aurii 4% • • ■ 124.25 
Renta de corone ung. 4% • • 99.10 
i'xnpr. caii. fer. ung. în aură 4J/2°/0 . 127.50
I apr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 103.25
Oblig, oăii. ter. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri rurale ungare .... 98.25
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
fmprnm. ung. ou premii .... 15Ș.25
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 143.25 
Renta de hârtie austr..........................100.55
Renta de argint austr......................... 100.65
Renta de aur austr..............................125.55
Rosuri din 1860 ......................... 157.80
:\.ctii de-ale Băneai austro-ungară . 1058.— 
•kcții de-le Bânoei austr. de oredit. 413.80 
rkuții de-ala Btinoei ung de credit. . 503.5 0 
Napoieondorl..................................9.86—
vUral imp. ger............................... 60.67’/2
London (lire sterlings)........................ 124.05
Rente de cordue austr .... 100.70

Csjs’SMăâ pâeteî Epssauu.

Din 15 Ianuarie 1895.
Bancnote rom. Oump. 
Argint român. Cump. 
Ne.poleon-d’orl Cama. 
HalbenI Ou mp.
Rnbie rusesol Comp. 
Mărci germane Oump. 
Scris, fonc. Aibina 5% 
Lire turnesol Oumo.

.100.75 Vend. 101.75
11.15 Vend.

9.74 Vend. 9.78
9.70 Vând. 9.74
9.83 Vând. —.—
5.85 Vend. —.—

132.- Vând. —. —
60.30 Vând. — t_

Nr. 2941—1895.

PUBLICAȚ1UNE.
Scaunulii orfanalu orășenesc!!, 

ca autoritate pentru moșteniri, aduce 
prin acesta la cunoscința publică, 
că în urma cererei erecploru după 
Carl Riemer, parochu em. din Hel- 
chiu, decedată în 14 Octomvre 1894 
în Brașovu, 99 vor vinde cu licitație 
tote realitățile ce aparținu la ră
masă, și anume în 21 Ianuarie 1895, 
9 6re a. m. va* fi în localulu ofi
ciului orfanalu licitația stupine, 
sub Ntop. 16120—16124 aholdeloru, 
sub Ntop. 12089 și 90, 14162, 15561, 
16043 și 44, 16064, 19902, 20146, 
23613 și 14 și 24628, fiă-care reali
tate separate.

In 22 Ianuarie 1895, 9 bre a. 
m., totu în localulu oficiului . orașe- 
ne8cu se va licita casa Nr. 37 din 
strada orfanilorfi; imediate după a- 
cesta va veni la licitație grădina 
Nr. vechiu 515, Nr nou 1 din cur
mătură. Condițiile se potu vedea, la 
scaunulu orfanalii orășenescu.

Biașovă, 31 Decemvre 1894.

Scaunulu orfanalu orășsnescu.
Nr. 586.3—3.

Deschidere de Cafenea.
Am onorea a aduce la cunoscința On. corpii ofițerescu

P. T. publicului, că Warti îfii 1» Ianuarie 1895 
am deschisă Meneam nonă, 

WF* Tergsafiaa grâului Hr. fi. “W
Aducendil mulțumirile mele On. publică, pentru concur- 

sulu ce mi-l’a dată în decursă de 10 ani, me rogu ca și în 
viitoru se onoreze localulu cel nou cu o cercetare nu
ni erosă.

Și
a

Cu tbtă stima:
AlecsarWu Drechsler.

M W i S O !
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

ori și când deîa 1-ma și 15 a fiă- xirei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiescu 

ca espedarea se li-se facă după stilulă nou.
Domnii, ce se abontisă din nou, să binevoiască a scrie adresa lă

muriți! și s$ arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Oaz. Trans.“

mai nainte

T
urmă, debre-cemerită cu totu dreptulu numirea din

De mai multe decenii suntă aceste pilule lățite și puține familii se voră afla 
la cari ară lipsi o mică provisions din atestă medicamentă de caia eseelentă.

S’au recomandată și se recomandă de i-ătră mulți medici aoesle pilule ca 
medicamentă de casă, ou deosebire în eoVra tuturoră sufenuțeloră, ce provină în 
urma relei mistuiri si constipvții, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, su
ferința de ficații, slăbirea mațelorfl, colica cu venturi, congestiunea la creerl hămor- 
hoide (vina de aură) și c. 1.

Priu proprietatea loră purificătore de sânge au ou deosebire bună efectă 
asupra anemiei și asupra boieloră ce îsvorăieu din acesta, precum: gălbinare, du
reri de capu nervose Ș a. m. Aceste pilule purificatore de sânge iucreză așa de 
ușoru, încâtu nu pricinu-'scă nici ofle mat mici dureri .-.i pen-ru aceea le p6te fo
losi și cele mai slăbite persone chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singurii numai în 
farmacia „siasw gold. Melc 1» s a g» â’ e fi 4i a lui fi. Fserhefer 
S i n g e r str as s e Nr. 15 la Viena și costă o cutiă ou 15 pilu e Sâ cr. v. a 
Un sul ou 6 cutii oostă fl fi. 5 Ci’., tri nițendu-se uetranoată cu rambursă fl fl. 
IO Cr. Dâcă se trimite suma baniloră iua nte, costă ună sulă ou pilule I II. S® 
Cr. inclusive francare, 2 suluri ® fii. cr... 3 suluri S fl» cr. 4 suluri
4 II. 4® cr«, 5 suluri S fi. ?8O Cr.? 10 suluri ® fi. 3® cr.. Mai puțină de 
ună sulă nu se pote espeda.

N.B. In urma lățirei loră celei miri, se imiteză a este pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se f’a-ce rugarea a cere auume „S*ilaile JBîirificit- 
tore ale sâsage ale lui fi. fi®serlla®fer și uumai acelea șuncă veritabile, a 
căroră instrucțiune pentru folosire este pcovi^ată ou iscălitura I. Pserhofer, și cari 
portă pe capacul curiei totă aoeeașl iscălitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumenț,ii acestoră pilule rauiță- 
mască pentru refobendirea săuăt-’Bi după cele mai varii ți grele bole, lă.săra'i sâ 
urmeze aci puține numni, ou observarea, 
pilule, le rewmauda mai departe.

Koin, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhoter! Binevoesoe de 

a-ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D Tale pilnrl pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Uu acestă 
ooasie Vă aducă mulvămirile mele pentru 
efectulă de minune altă piluriioră D-tale.

Cu distinsă s’imă,
Franz Pavlistik, Koln, Lindenthal.

în faptă suntă fbrte multe băle, la cari aceste pilule au probată efectulu loră eseelentă.

Lijw BmHw Jiu plante.0 Alpi,
nachu. O -liclă 2 fl. 60 cr., o jumătate sticlă 1 fi. 40 cr., l/t de sticlă 70 cr. 

ÂlîfÎD QlTIflPiPQTlQ oe'’^ ra’'1 ^'un^ mijlocă în contra tuturoră suferințeloră rheu- 
lllllld dlllulluulld. matice: dureriloră la șira spinării, junghiuri, ischiasă, migrenă, 

.......................... ' - ‘ ...................-20 or.
îhî de Dr. Romarshausen pentru întărirea și conservarea ve- 
lillj derei, în flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 or. 

bă Biiglezescii, »^0CT.

Iljicni Fiakerpulver în contra catarului, răgușelei 
Lllijul) cutiă 35 cr. cu trimiterea francară 60 cr.

ou seu fără sare o sticlă 70 cr.
i de I. Pserhofer, de mulț ani recunoscută
1 mai sigură remediu oontra suferințeloră 
gerătură de totă felulă, preoum și spre vindeoarea 

raneloră forte învechite,1 borcană 40 cr., ou trimiterea francată 65 cr. 

Helso sen

dureri nervose de dinu, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 
{■n T»

1

etc. 1

oa oelă 
de de-

că orl-cine a întreb unț t'i odată aoestj

cutiâ cu excelentele Dv. Pilule purifica 
tdre de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecată.

Cu distinsă stime, losefa Weinzettel.

Hr as oh e lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fostă voința lui D-cjeu 

că pilulile D v. au ajunsti în manile mele, 
și resultatiilii dela acestea îl atribui Dv. 
Mă recisemti în patulă de leusift astfelti 
încâtă nu mai puteam lucra și ași fi si
gurii deja mortă, deeft nu m’ar fi scă
pată minunatele Dv. pilule. D <jeu se vâ 
biueouvmtese de mii de ori. Am con- 
fieuțai că pilulele Dv. mă voră face de 
totă sănătâsă, așa precum a folosită șî 
altora. Theresia Knific.

•<

Wiene r-N eustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le 1 !□ numele mătușei mele 

de 60 ani îț.1 esprimu cea mai caldurosă 
inulțămire. Densa a suferită 5 ani de ca
tarii la stomaoă cronicii și de apă. Vieța 
i era unii chin ti și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătată o

a

Eiohengr aberam t bei Grfiihl. 
27 Martie 1889.

Știm. Die! S.ubsemnatulă se râgă 
mai trimite 4 suluri eu pilulele D-v. 

îa adevără foloBitâre și escelente. Nu
potă întrelăsa fără ca să Vă esprimă re- 
cunosoința mea în privința valdrei aces
tora pilule, și le voi recomanda unde 
numai se va pute tuturoră suferindiloră. 
Vă autoriseză, ca acestă a mea mulță- 
mită să o folosiți după placă și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

G-otschdorf bei Ki-hlbach, Oestr. 
Sohlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D-le! Vă rog a ml trimite ună 
sulă eu 6 outii din pilulele Dv. univer
sale purifioătdre de sânge. Numai minu- 
nateloră D-v. pilule am să mulțămescă, 
că am scăpată de o suferință de sto- 
machă, oare m’a chinuită 5 ani. Aoeste 
pilule n’are să-mi lipsesoă uici-odată și 
esprimă prin acesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwîcki.

ună remediu eseelentă în contra catarului, la sto- 
machă, precum în genere în contra tuturoră sn- 

ferințelorb ce provină dela mistuirea neregulată, uuă paohetă 1 fi. 
itlD finQilnPn m'jl°oCl probată în oontra umflăturei la gâtă 
111(1 ■llul ll ună flaconă 40 or cu trimiterea francată 65 cr. 
n (Picăturile din Praga) in oontra stomaoului stricată, mistuirei 
[1. rele, greutăți de iotă felulă, ună medicamentă de casă esce- 

lentă, 1 flaconă 22 cr. 12 flacone 2 fl.
iQllfldPOi îlipinPfllnPli -A-068ta prafă deiătură asudatulă pi- 
.Uuliul 01 plulUl ultil ll. cidreloră și mirosulă neplăcută, oon- 

servâză încălțămintea și este probată ca nestricăciosă. 
Prețulă unei cutii 50 cr.? cu trimitere francată 75 cr. 

ună medicamentă de casă forte cunoscută și eseelentă 
în contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice eto. 1 sticlă 
50 or. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl. 50 or. 

de I. Pserhofer, de ună lungă șiră de ani recunoscută de 
medici ca celă mai bună mijlooă pentru erescerea părului. 

Ună borenuă elegantă adiustată 2 fl.
prof. Steudel, la rane din lovitură și împunsă, la totă fe-

un
de

PldQtPll lllliUOPQfllfl bube rele și la unflăturl învechite, ce se spargO pe-
ilduLlU. lllLlf Ui ULillI. riodiofi la picidre la degete, la rănile și «prinderile de țuțe și

la multe alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. 
Ună borcană 50 cr., eu trimiterea francată 75 cr.

Qniin îmiVPPQ/ll/i TIÎIPimtillĂ W- Bullrich. Una medicamentă de casă esoelentfi, 
Ijdlu Uliii Uiudlu plllgjdllr d| contra tuturoră urmăriloră digestiunei strioate, pre

cum : durere de cap, amețeiă, oârcei la stomaohă, aorelft în 
gâtii, suferințe hsetnoridale, constipațiune etc. Ună pachetă 1 fl. 

medicamentă excele «ta contra durerei de capă, de măsele, reurna- 
tismă etc.

Afară de preparatele aci amintite se mai află tdte specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tbte 4larel0 austro-ungare și la casă, 
oând unele din aceste specii nu s’ar afla în deposită se voră prooura la cerere 
promptă și ieftină.

Trimiterile prin poștă se efectuâză iute, deoă se trimite prețulă înainte, 
comande mat mari și ou rambursă a prețului.

I. PSERHOFER,
farmacia „zum soldeneii Keielisapl'el<( WIEN, I„ Singerstrasse Nr. 15.
EW* Frauoo se efectuâză acele oomande numai decă se trimite mai nainte și resp. 
porto poștală, în oasulă acesta spesele poștale suntă multă mai ieftine, decâtă la 

trimiteri cu rambursa.

N

Ca vei-itaS»iHe suiatu a se pi-ivi numai acele pilule a căi-oru instrucțiune este prov£<țută eu iscălitura I. PSERMOFEK, și cari portă 
pe capaculu liă-cărei cutii totu aceeași iscălitură în eolore roșiă.

SusamEBiîiteSe specialități se află ^i ii Budapesta fia farmacistului fi. von Torok, Konigsgasse 92.
n S3

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


