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Pactul consumații.
BrașovO, 12 Ianuarie v. 1895

Ceea ce era de prevecjutîi s’a 
întemplatu. Deputății sași din dietă 
suntil acjî tocmai așa mameluciimi- 
nistrului-președinte Banffy, cum au 
foștii mamelucii lui Szapary și ai 
lui Wekerle.

Acești deputați nici n’au adausu 
nici .n’au schimbată nimicii în poli
tica săsbscă, ce s’a inaugurată îna
inte cu patru ani. Ei se hrănescu 
totu din zanua, ce le-a fiert’o „Sach- 
sentag“-ulu dela 1890 în cunoscutulu 
programă alu partidei poporale sa- 
sesci, pe basa căruia au foștii aleși.

Ne aducemu bine aminte, că la 
1890, când s’a întrunită faimosa con- 
ferență, care a schimbată progra- 
mulu naționalii alu Sașiloru, a foștii 
vorba din capulu locului ca Sașii 
se înceteze de a mai face oposi- 
țiune guvernului, se renunțe la lupta 
oposițională - națională, ce-o purta
seră pănă atunci. In urma acesta 
au trebuitii se-ș! facă unu programu, 
cu care se pâtă întră în tabera gu
vernului ungurescu.

Așa s’a croitu „programulu po
porală săsescu44 dela 1890, mai multu 
pentru ca se facă cu putință înjge- 
barea Sașiloru în partida guvernu
lui, decâtu ca se servbscă ca mij
locii pentru asigurarea inter.eseloru 
loru de esistență națională.

Cetitorii noștri cunoscu cuprin
sului acestui programu dinnumerulu 
de alaltăeri alu foiei nostre. In șe
dința camerei ungare de Marți l’a 
analisatu însuși, ministru-președinte 
Banff/ și a găsitii cu drepții cuvântă, 
că „nu vede în acestu programu ni
micii, ce n’ar pute ave locii în pro
gramulu partidei guvernului11.

Sașii — $ise Banffy — se punu 
în programulu loru pe basa pactu
lui dela 186,7, recunoscu idea de 
stătu maghiară, dorescu numai ca 
direcția unitară maghiară se nu cu- 
pleșescă totalii autonomia în co
mune, orașe, comitate, ceea ce e și 
dorința nostră; mai departe cerii nu

mai se nu fiă știrbite drepturile ga
rantate în lege pentru biserici și 
scâle, în fine recunoscu limba. ma
ghiară a statului și aștâptă numai 
dela deputății loru se. ia ,în aperare 
drepturile privi tore la folosirea lim- 
bei, asigurate în legea de naționali
tate. Programulii săsescu stă c’unu 
cuvântă pe basa nostră principiară. 
De ce se nu’mi fiă dâra binevenită 
sprijinulii deputațilorh sași?

Ceea ce nu-i place d-lui Banffy 
în acelu programu este numai, că 
Sașii se constitue prin elu în par
tidă națională și că prevedă într’în-' 
sulă o anumită organisațiă a loră, 
cum se alegă, cum să se ’ntrunescă 
etc. Der aceste suntă lucruri baga
tele, pe lângă cestiunile principiare 
și, după ce elă, Banffy, nu pâte ad
mite gruparea de partide după na
ționalități, se va informa și „va lua 
măsurile necesare41.

Acesta pentru viitoră.
Câtă pentru presentă, ministru- 

președinte Banffy n’a pregetată, 
după cum a constatată deputatulă 
sasă Zay, a recunbsce „corectica- 
tea tuturoru disposițiiloră princi
piare și esențiale ale programului 
poporală săsescu“.

Er în ce privesce trecutulu, ne 
spune altă deputată sasă, Meltzl, că 
Sașii potă da cu buretele peste ac
tivitatea de odinioră a fișpanului 
Banffy, căci când acesta îșl severșia 
isprăvile ca „pașă dela Bistriță41, 
Sașii erau încă în1 oposițiă și erau 
priviți ca dușmani ai statului. De 
atunci înse s’au schimbată multe, 
s’a croitu programulă săsescă dela 
1890 și deputății sași au întrată în 
câta mameluciloră guvernului. De 
era așa și pe vremile fișpanului 
Banffy, purtarea acestuia ar fi fost 
alta.-.

Așaderă de ce mai acusă . opo- 
siția maghiară pe deputății sași, că 
și-au vâpdutu voturile lui Banffy, ca 
se potă figura ca „grupă de inte
rese44 în partida lui, când ei nu facă 
decâtă ceea ce le prescrie „lealulu 

programă săsescă dela 189O44, pe 
basa căruia au fostă aleși?

De altă parte, ce voru „elemen
tele turbulente44, din sinulă Sașiloru
— cum le numesce acum „P. Lloyd44
— cari nu se potă împăca nici de- 
cum cu idea de a se face codă la 
toporiștea unui Banffy, când depu
tății sași din dietă, contra cărora 
agiteză, declară că stau pe basa pro
gramului săsescă dela 1890 și că 
programulă lui Banffy, care parti- 
nesce esecutarea legii de naționali
tate, între marginele statului națio
nală unitară maghiară, le este ga
ranția de ajunsă, ca se remână în 
partida guvernului?

Nu scimă ce efectă voră face 
tâte declarațiunile aceste din dietă 
asupra poporului săsescă din Ardelă, 
dâr din tâte, ce le-au spusă deputății 
sași și Banffy în cameră, vedemă 
una cu siguritâte, că acj! pentru acei 
naționaliști sași, cari stărue, ca se 
se garanteze esistență națiunei să
sesc! din Ardeală, nu mai pote fi vorba 
de rămânerea ori neremânerea de- 
putațiloră sași în partida guvernu
lui, ci de aceea, că ore „programul 
săsescă dela 1890“ mai pote fi sus
ținută ori nu de naționaliștii sași ?

Ca să se potă schimba trista 
situațiă politică a Sașiloră ardeleni, 
ei trebue se caute a se emancipa 
înainte de tâte de programulă fa
tală dela 1890, căruia au se-i mul- 
țumescă, că pactulă seu, mai bine 
(fisă, capitulațiunea loră de atunci, 
a ajunsă acuma a fi consumată sub 
egida lui Banffy.

Mmîsteruiii Banffy și naționalitățile
Piarulă „Politikfi din Praga pu

blică în numerulă seu' dela 22 1. c. 
ună articolă de fondă întitulată 
„Noulă ministeriu iingantff, în care vor- 
bindu mai întâiu despre programulă 
lui Bănffy și despre grupările din 
parlamentulă maghiară, continuă ast- 
felă:

Majoritatea partidei liberale este deci 
de 15 voturi. In acestă partidă se află îme și 

deputății săsescl și șerbi, în totală 25 la nu
mără, așa încâtă noulă guvernă în reali
tate atârnă dela ținuta acelora. Se. credea, 
că numiții deputați nici cu unu preță nu 
voră sprijini ună cabine.tă ală cărui șefă 
îșl câștigase ună tristă renume prin ne- 
mai pomenita brutalisare a Sașiloră. ț)iarele 
săsescl chiar declarară, că nici ună Sasă ono
rifică i.u pote pacta cu Banffy, — însă se 
întâmpla altmintrelea. Resoluțiunile luate 
de mai multe cercuri electorale săsescl, 
suntă fortj diferite, și Sașii deja au începută 
a pacta. Din Budapesta deja se lățesce soi
rea, că deputății săsescl nu voră eși din 
partidulă liberală.

Devisa baronului Bânffy, ca fișpană, 
era: „Nici o concesiune naționalitățiloră", și 
elă a. și lucrată conformă acesteia. Acum 
totuși s’a hotărîtă să faoăo „concesiune“(?) 
predândă portofoliulă de interne unei alte 
persone, pentru de-a nu brusca pe depu
tății naționalitățiloră nemaghiare. Insă 
acesta e fdrte, forte puțină. Asemenea și 
declarațiunile lui făcute în vorbirea-pro- 
gramă nu suntă de locă mulțămitore. Sin
gură numai indicarea legei de naționali
tate din 1868 nu ajunge absolută nimieă. 
Acâstă lege esistă mai de multă, ca de ună 
sfertă de’ secolă, și totuși n’a împiedecată 
pe nici ună ministeriu maghiară, ca să nu 
asuprescă naționalitățile nemaghiare în modiilă 
celu mai brutală. De-altcum „marele14 We
kerle declarase numai de curendă acâstă 
lege, oa nerealisaveră, și baronulă Bânfiy 
voesce să pășâscă precisă în urmele lui 
Wekerle.

Ținuta membriloră nemaghiari din 
partida libnrală este de neînțelesă, și încre
derea ce o manifestă ei față cu noulă gu
vernă de sigură va fi înșelată în modulă celă 
mai rușinătoră. Insă și noulă ministeriu se 
înșelă, deed crede, că cu capitularea acestoră 
deputați se va șterge de pe fața pământului 
cestiunea naționalitățiloră.

Cei mai mari bărbați de stată ai Ma- 
ghiariloră de repețite-orl au accentuată, că 
dela deslegarea norocbsă a acestei ces- 
tiunl depinde totu viitorulă statului un
gară. Astfelă EiitvOs întona, că nu esistă 
nici o țeră, asupra posiției căreia cestiunea 
naționalitățiloră să desvblte o influință 
atâtă de hotărîtore și generală, ca Un
garia : er nobilulă Șzechâny le striga cona-
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II. Pregătiri de pornire.

Deja la sosirea mea acasă mi-s’a 
fostă împărtășită, că trăsura nostră este 
în stare derangiată, și fără reparatură nu 
s’ai’ pute folosi într’o călătoriă mai lungă. 
Am reparată cleră trăsura la ună rotară 
din Recea. Acesta însă pe lângă tote ur- 
soriile, n’a fostă în stare a găti trăsura 
pănă Sâmbătă înainte de Dumineca Tomei, 
în care cli decis.erămă a porni, ca înop- 
tândă în Oraifaleu, de acolo se putemă 
ajunge în Blașiu la 10, pe timpulă când 
s’ar deschide adunarea.

Din acestă situațiă desperată ne-a 
scosă momentană ună locuitoră cu numele 
Mireșteană Ionă, care ni-a oferită carulă 

său de cai, cu care purta economia. Omenii 
au trasă numai decâtă carulă în curtea 
preoțescă, l’au luată la esaminare strictă, 
și afară de scăderea, că e prea, mare, amă 
pute călători cu elă, de nu cumva s’ar 
rupe ruda, oare era de bradă.

■ Putea să fiă cam pe la 10 ore dimi- 
neța, când amu înhămată caii și ne-amă 
suită în cară; însă abia amă eșită pe 
portă și ruda de bradă s’a ruptă, și noi 
amă rămasă pe josă. Nu aveamă ce face, 
alta, decâtă să pornimă călări, ■ casă, în care 
ne mai trebuia ună omă și ună cală, ca 
să fiă cineva, care să aducă îndărătă caii, 
căci eu aveam să rămână la continuarea 
studieloră în Blașiu, er Orosă era deter
minată a călători în alte părți locuite de 
Români, ca să nu fiă. silită a’șl petrece 
timpulă singură în Vidraseu pănă la re’n- 
torcerea mea. din Blașiu.

Pe când se făceau pregătiri de-a porni 
călări, dise Orosă : „Eu am altă ideiă. Cum- 
natulă meu, popa din Șieușia, are căruță 
nou, și totă trebue se-și trimită cqpilulă 
la Blașiu; mă ducă la elă cu aceșn cai 

înhămațl gata, și ori va vre, ori nu va 
vre, îi iau căruțu14. Așa a și făcută, der 
pe când s’a reîntorsu cu căruțu, era aprope 
seră. Astfelă am fostă siliți a amâna călă
toria pănă în diua următore, însă așa, ca 
se ni-se facă cliuă pe Ternava mică, ba
răm! la Oraifaleu.

Amă pornită deră Sâmbătă noptea 
spre Duminecă, la 2 ore după miedulă 
nopții, sperândă, că pe la 10 ore vomă fi 
în Blașiu. Der sortea a hotărîtă altfelă.

Dela Chirileu amă călătorită pe dru- 
mulă țării numai pănă la Ogra, unde pe 
lângă cimiterulă reformațiloră ducea o cale, 
peste rîtulă Cucerdei. piua ar fi vedută 
omulă urmele altoră. călători, noptea însă 
înaintamă pe nimerite, simțiamă, că trecemă 
prin bălți mai mari și mai mici, der înain
tamă totuși. Odată însă numai ce ne pome- 
nimă, că caii s’au înglodată, căruțu se cu
funda vădendă cu ochii, nu mai puteamă 
înainta nici ună pasă. Vizitiulă se des
culță, se coborî să dea ajutoră, der nu 
mergea nici decum. In urmă ne. descul- 
țămă cu toții, ne damă josă în apă, stu- 

dentulă Precupă mâna caii, noi ceilalți 
trei inși împingeamă la cară, și așa după 
ostenălă îndelungată ni-a succesă a eși 
din glodă.

Restulă călei pănă la Cucerdea l’amă 
făcută pe josă, căutândă înaintea carului 
urmele, cari indicau pe unde este drumulă. 
De locurile primejdiose amă fostă scăpată, 
der și timpulă înaintase, căci sorele răsă
rea, și astfelă pe timpulă, când calculamă 
să ajungemă în Blașiu, abia am ajunsă în 
Oraifaleu.

Aici ni-s’a comunicată, că suntă duși 
la adunare pănă în 30 de omeni, și în
tristarea ne-a cuprinsă, că n’am putută 
ajunge pe valea Ternavei, ca să mergemă 
cu glotele deodată.

In sfîrșită amă ajunsă în Blașiu. Ce 
minune 1 Nici ună sufletă de omă nu se 
vedea pe ulițele Blașiului. La coliba G-re- 
ciloră, care se afla în capulă uliței celei 
mari, am sărită din cară, l’am lăsată în 
grija studentului Precupă, și noi surprinși 
de împrejurarea estraordinară, fără a grăi 
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ționalilorQ săi: „Nu vă lăsațl seduși de esa- 
gerărl și nu cereți dela alții niol ună lu- 
oru, pentru care, dâcă s’ar cere dela voi, 
ar trebui să se indigneze adâncă simtă- 
mântulă vostru națională și onoreavostră !“ 

Aoeste cuvinte și dojene însă, durere, 
au fosttl cj.ise înzadarQ. Maghiarii credeau, 
că voră pută deslega cestiunea naționalită- 
țilortt ou volnicii, și înainte cu câțl-va ani 
ministrulă Trefori declara înaintea alegăto- 
toriloră săi ca o ^învingere*, că represen- 
tanții naționalitățiloră au fosta scoși din 
parlamentula din Budapesta.

Ar fi o nebuniă a aștepta dela una 
Bânffy și dela sateliții lui o, deslegare și 
numai întru cât-va mulțămitore a oestiu- 
nei naționalitățiloră. Suntemfi curioși ou ce 
lămuriri îșl vorfl motiva deputății naționali- 
tățiloru remânerea loră în partida guverna
mentală. Ce e dreptO, Bânffy, în ce pri- 
vesce conoeptula cestiunei naționalitățiloră, 
nu se deosebesce întru nimica de antece
sorii săi, și dâcă una deputata a stata în 
suita acestora, nu este nici una motiva, de 
ce aoum să părăsâscă pe persocutătorulă 
Sașilorfi.

Dieta ungară.
— Trecutulu lui Bânffy. Pactulu cu Sașii. —

Ședința dela 22 Ianuarie n. a dietei 
a fostă forte interesantă din mai multe 
puncte de vedere.

Hoivâth Gyula a făcută biografia lui 
Bânffy, punendu-lă într’o tristă lumină. In 
direcția ministrului peședinte, dise Horvath, 
este una felă de neîncredere, și în ore-oare 
măsură acestă neîncrederea s’a și pusa în 
primula momenta ; neîncredere acesta da- 
tâză din atitudinea politică a d lui ministru- 
președinte de pe timpla fișpăniei sale. Una 
dintre trăsurile caracteristice ale d-lui mi- 
nistru-președinte a fostă — și n’o pote 
nega nici densula, — că în tore lucrările 
sale s’a esprimată unu felu de forță brutală 
unit felă de neîndurare determinată. Activi
tatea acâsta a d-lui ministru-președinte n’a 
fostă abstractă și nu s’a esprimată numai 
față de-o rassă, său față de-o oonfesiune. 
D-lu ministru-președinte s'a nisuitu a-și vali- 
dita neîndurarea și forța brutală față cu totă 
individulu fără deosebire de naționalitate și 
confesiune. Unica trăsătură democratică, ce 
se esprimă în fișpănia d-lui ministru preșe
dinte este, oă față de fiă-cine și-a aplicată 
puterea brutală.

Mai departe în comitatele conduse de 
d-lă ministru președinte, ca fișpană, con
solidarea ideii de stată maghiară, durere, 
nu arată nici o garanțiă. Ună singură lu
cru a progresată sub elă: ura de rassă, 
care bântue în Solnocă-Dobeca și în ținu- 
tulă Năsăudului mai multă, ca ori și unde.

Horvâth se ocupă apoi de pactulă cu 
Sașii, imputândă lui Bânffy, că pentru a 
ave majoritate, s'a dejosită a păși la pactă 
cu minoritatea disparentă a naționalită
țiloră, cu Sașii. Și acâsta o faoe tocmai 
acum, când cestiunea naționalitățiloră pășesce 

in forma cea mai acută, când, cum a c]isă 
Serbană, nu se mai pote resolva crisă de 
cabinetă sâu crisă politică maghiară, fără 
de a nu se da rolă deosebită de importantă 
naționalitățiloră. Pănă acum acâsta a fostă 
necunoscută în politica maghiară, dâr acum 
așa se vede, că și acestoră factori s’a dată 
rolă deosebită în politica maghiară. De 
altă-felă deputatulă Șerbană a spusă în
tr’o formă mai netedă lucruri vătămătâre 
pentru suveranitatea maghiară, lucruri, cari 
le-au spusă în formă mai dură aceia, cari 
au fostă osândiți de tribunalele de pressă 
maghiare. In esență declarațiunile aoeste 
suntă identice. Modulă prin care d-lă mi
nistru președinte ține să-și asigureze majo
ritatea, întăresce pe Șierbană în credința, 
că guvernulă maghiară mai curândO, sâu 
mai târdiu, ba chiar și acum, se simte a- 
junsă în situația critică, de-așl întări posiiia 
de alt-felu slabă, prin pactări, cu naționali
tățile.

După Horvâth, vorbi contele Teodoră 
Batfhyâny, care declara, că nu e npilțămită 
cu programulă guvernului. Vorbi de' Sași 
în legătură ou cestiunea homogenității par
tidei guvernului.

Adolf Zay, deputată sasă, luândă cu- 
ventulă mulțămesce lui Batthyâny pentru 
recunoscința cu care a voroită față de Sași, 
cânU a cjisdi că Sașii au făcută fusiune cu 
partida guvernului. Prin acâsta Sașii suntă 
recunoscuțl, ca mare forță. Sașii remânu în 
partida guvernului, fiindă-că între partida po
porală săsescă și intre partida liberală, esistă 
ună felă de homogcnitate.

Contiuuândă Zay amintesc.e, că se 
4ice, despre Sași, că prin atitudinea loră e 
periclitata statulă. Dâr Sașii au fostă în 
Ardelă ună elementu susținătorii de stată, 
și direcția acâsta și-o validitâză și acum în 
interesulă esistenței statului maghiară. Pro
gramulă săsescă consideră ca sfântă uni
tatea țâriloră Coronei ungare și legătura 
de dreptă publică. Sașii respecteeă ideia de 
stată, der trăesce în ei dorința, ca să nu 
li-se știrbescă autonomia.

RăspundândQ lui Horvâth, care a com
bătută ideiu, ca în partida liberală să mai 
fiă și altă partidă, Zay declară, că Sașii nu 
suntă partidă deosebită in partida liberală, ci 
ei s'au alăturată simplamente la partida gu
vernului, pentTU că în acâsta vădă cele mai 
multe garanții pentru asigurarea basei dela 
67. Sașii n’au avută și n’au nici o causă 
de a pacta, ci ei s'au alăturată simplu și de 
bună voia la partida guvernului,

Horânszky Nândor vorbindă de Sași 
cjise, că.e semnă de slăbiciune a guvernu
lui, când elă pacteză cu o fracțiune ca 
Sașii, căci acesta nu însemnâză alta, decâtă 
ruperea în fracțiuni a unității Ungariei. 
Etă, că amă ajuns ii adl, ca politica gu
vernului maghiară să atârne de episcopulă 
săsescă Miiller.

Br. Desideriu Bânffy dice, că n’a fostă 
lipsă, ca se încheie pactă, ori se între la în
țelegere cu Sașii. „Eu negii în moduli! ceh! 
mai hotărîtn pactulii*.... Am primită pe 

domnii deputați sași, ca pe indivicțt, tir nu ca 
grupău.

Spune apoi mai departe, că în pro
gramulă Sașiloră se cuprinde pe deplină 
direcția națională și caracterulu maghiară. 
Sbopulă guvernului este, ca să se aplice 
legea de naționalitate din 1868 și să se re- 
cunoscă drepturile garantate în acea lege, 
întru câtă ea n’a fostă modificată prin legi 
ulterior e și întru câtă nu atinge garantarea 
unității statului maghiară. Der repetă, că eu 
nu recunoscă îndreptățirea alcătuirei după 
naționalitate.

Programulă Sașiloră cjice, — continuă 
Bânffy — că drepturile bisericescl și șco
lare garantate de lege nu potă suferi vă
tămare, că Sașii recunoscă limba statului, 
însă deputății sași suntă chiămațl a apăra 
dreptulă folosirei limbei săsescl garantată 
în legea de naționalitate. Eucredă, că ceea 
ce cuprinde acelă programă, nu pote for
ma obiectă de acusă...

șcimLE dîleb.
12 (24) Ianuarie.

In Bruxella a produsă mare sensațiă 
soirea, confirmată și de fâia oficială „Han
delsblatt11, că regele Belgiei, în casă când 
proiectulă pentru Congo s’ar respinge, va 
abcjice la trona în favorulă contelui de 
Flandria. Se 4ice, că regele are de gândă 
a se domicilia stabilă în Anglia.

—o—
lârnă cu primăvară. De multă nu s’a 

pomenită o iârnă atâtă de oaprițiâsă ca 
anulă acesta. Ună oălătoră, re’nțorcându-se 
astădl dela Abrudă, ne spune; că pe-acolo 
a fostă pănă acum o iernă strașnică, ză
pada e de o mărime extraordinară; 
de vre-o patru dile însă plouă mereu și 
zăpada a începută a se topi. Abrudsatulă 
este inundată. La noi însă, în părțile Bra
șovului, timpulă continuă de a fi câtă se 
pâte de primăvăratică. Abia mai simțimă 
trebuință de-a face focă în odăi, âr pe 
strade ne-amă pute preâmbla în haine de 
primăveră. In România timpulă este totă 
cam asemenea, afară de Predeală și îm
prejurime, unde mai suntă âre-carl semne 
de iernă, dâr nici pe departe nu ca în 
alțl ani. In regiunile mai înalte ale mun- 
țiloră însă zăpada este mare; la piscurile 
„Vârfulă cu dorău, la „Omă“ etc. zăpada 
pote să fiă, după cum ne spune ună silvă- 
nistă română, de 2—3 metri de grosă.

— o—
Procesulu domnișorelorn române la 

Roma. „P. Napl6“ publică o corespondență 
datată din Roma, în oare se spune între 
altele, că suplimentulă de Duminecă ală 
diarului italiană „Tribuna11 din Roma, în
titulată „Suplemente della Tribuna11, aduce 
o ilustrațiune a procesului domnișoreloră 
române din Sibiiu. Ilustrațiunea e lucrată 
în colori și representă sala judecătoriei, 
presidentulă cu clopoțelula în mână și ună 
gendarmă, care stă la pază cu pușca în 
mană, âr pe banca acusațiloră patru-spre- 
dece fete române îmbrăcate în costumă 

națională țerănescă, avendă fiă-care la 
peptă câte-o cocardă cu tricolorulă ro- 
mânescu. Ilustrațiunea e făcută după în
chipuire.

—o —
Cismarii secui aflători în România 

au cerută de repețite-orl dela camera co
mercială din Tergu-Mureșului, oa să mijlo- 
câscă a se procura dela ei încălțămintea 
militariloră, și, prin acesta, a-le face posi
bilă reîntoroerea în patriă. Camera în șe
dința sa dela 21. Ianuarie a și hotărîtă, ca 
de-o parte printr’o adresă specială să câră 
sprijinulă ministrului ung. de comeroiu în 
direcțiunea acesta, âr de altă parte să tri
mită în România ună omă de înoredere, 
care în numele camerei să studieze situa- 
țiunea miciloră industriași săcui staționați 
acolo.

— o—
Colecta pentru îmbrăcarea scolariloru 

seraci, ce s'a făcută din inițiativa comite
tului Reuniunei femeiloră române din Bra- 
șbvă și despre care amă publicată o dare 
de sâmă în numărulă dela 3 (15) Ianuarie 
ală „Gazetei11, a dată frumosulă resultată 
de 274 fl. 55 cr., âr nu 245 fi. 55 cr., 
după cum din erore s’a notată în acea 
dare de seină.

— o —
Cununia și logodnă. D-ra Maria A. 

Zănescu se va cununa Dumineca viitore, la 
orele 10l/2 a. m., în biserica St. Nicolae 
din Scheiu, cu d-lă Gregor Simay. — D-lă 
ingineră Emiliănu Fopovici din Galați (Ro
mânia) fiiulă d-lui Bucură PopovicI dela 
Hațegă, s’a logodită cu d-ra Alexandrina 
Bolonașă din Bucuresci. — Sincerile nos- 
tre felicitări.

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursulă d-lui Ionu Grădișteanii.
....... Anulă acesta, mai multă ca în 

totdâuna, amă fi putută să ne așteptămă 
ca partea Mesagiuîui privitore la politica 
esternă să ne fiă mai accentuată, mai 
puțină banală oa în alțîanî, pentru-că 
s’au întâmplată, în cursulă acestui ană, 
două fapte de cea mai mare însemnătate 
pentru politioa nostră esternă.

Ună primă faptă, care este privitoră 
la înăsprirea neașteptată a cestiunei națio
nale prin procesulă dela Glușiu. Acesta 
este ună faptă, care se lâgă de para^ra- 
fulă politicei rsterne, căci după însuși măr
turisirea d-lui Lahovari, ceea ce La noi se 
numesce cestiunea națională, este, în faptă, 
o cestiune internațională. Anulă acesta pri
gonirea, care o suferă frații noștri de peste 
munți, a luată ună caracteră cu deosebire 
gravă. Anulă acesta s’a săvârșită ună aten
tată în contra poporului română de din- 
oolo de munți, atentată unică în analele 
istoriei, fiind-că pentru întâia-bră s’a vă- 
cjută ună pcporu întregă trasă la bara unei 
justiții pătimașe (aplausej, și pentru ce? 
Pentru-că Românii ceră, revendică drepturile 
loră legale, întemeiate pe legile statului în 
care trăiescă, cum a disă forte bine ma
rele patriotă Rațiu în frumosa, sa declara- 
rațiune, care va rămână în istoriă ună ade
vărată monumentă de demnitate și de 
eroismă. OăcI, cum dicea d-lă Lahovari,

ceva unulă cătră altulă, amă înaintată cu 
pași repecll spre Seminariu, pentru-ca aici 
să ne informămă despre starea lucrului.

Când am ajunsă în dreptă cu mănăs
tirea, ne-a cutreerată ună strigătă eșită 
din mii de guri, sunetă ce venea din Câm
pia din dosulă Blașiului. Credândă, că e 
vre-o încăerare, vre-o bătaiă între Românii 
adunați și omenii guvernului, am prinsă 
fuga, ca să putem lua și noi parte, fiă ori 
ce nenorocire; nu ne puteamă aștepta, de
câtă la așa ceva, căci în Sâncelă ni-se 
spuse, că peste 200 omeni s’au dusă la 
adunare cu îmblăcii. Amu ajunsă pe dâlma 
bisericuței. Ce privelisce 1 Miile de Români 
îșl aruncau pălăriile în aeră și între stri
găte entusiastice de „vivat11, duceau pe 
Bărnuțiu în triumfă la Blașiu.

Intâmpinândă mulțimea, amicii și cu- 
noscuții ne îmbrățișau, ne sărutau, dâr nu 
grăiau ună cuvântă, ci lăcrimau numai. 
Noi de asemenea, îmbrățișându-i vărsamă la
crimi de bucuriă, înotamă în fericire, cum 
nu mai gustasemă pănă atunci.

Restulă dilei nu-lă mai scriu; l’au 

scrisă diarele, l’a scrisă Papiu; eu nu-lă 
potă scrie, pentru-că numai simți puteam.

După-ce Bărnuțiu și-a ținută cuvân
tarea ângerâscă de pe p'ietrile mănăstirei, 
s’a retrasă în casa prefectului de studii, 
și numai după aceea au începută să se des
chidă gurile eroiloră, cari au pregătită na- 
țiunei române, după secoll de suferințe 
și sclăviă, acâstă sărbătore mărâță, ce ni-a 
răpită în regiunile fericirei.

— Frate Moldovană! îmi diceau toți. 
In totă minutulă te-am dorită să pășescl 
în mijloculă nostru, în orele, când eramă 
în celă mai mare pericolă. Doriamă, pen
tru-că tu cu curagiulă tău ai fi mai însu
flețită starea nostră deprimată, eram însă 
și îngrijațl, să nu te fi prinsă acasă, ori 
în călătoriă.

Mi-au comunicată, că pe Ilie Moldo
vană l’a alungată Sâmbătă sâra rectorulă 
Serenyi, din propria sa autoritate, din Se
minariu, și cu deosebire profesorulă Maniu 
i-a amenințată publice în curtea Semina
rului, că în <jiua de Dumineca Tomei le 
vă sufla vântulă pe sub piciore la toți, cari 

au umblată a propovădui. Pe Ilie Moldo
vană l’a băgată poporulă pe umerii săi în 
triumfă în Seininariu (pentru care faptă 
câtă amă mai fostă la olaltă i-s’a dată nu
mele de „clericulă nației11), âr înoată pen
tru profesorulă Maniu, unii erau de părere, 
că îndată ce va însera, să-i tragă o bătae 
bună. Contra acâsta se opuse Todoranu, 
dicendă: Fraților ii, noi amă bătută și în
vinsă în diua de astădl tote uneltirile Un- 
guriloră, a guvernului loră; și dup’o în
vingere așa de mărâță, nici unulă nu se 
va afla între noi, să-și păteze mânile cu 
ună Maniu, care este bătută de Dumnedeu 
pentru micimea sufletului său. Când totă 
suflarea românâscă se bucură și înotă în 
fericire, elă, rușinată de sine însuși, șâde 
închisă în cella sa călugărâscă.

Toți au fostă desarmațl, nici unuia 
nu i-a mai venită pofta sâ-șî râsbune asu
pra lui Maniu.

La cina scurtă, care s’a dată în Se
minariu, au participată toți canceliștii, în
tre cari Armată Eliseu a propusă într’ună 
toastă, ca toți tinerii, cari au nume ungu- 

rescl, să și-le schimbe cu nume românescl 
de-ale rîuriloră, provinciiloră etc. In urma 
acâsta s’au făcută multe schimbări de 
nume, dintre cari unele le voiu aminti mai 
la vale.

După cină am eșită în piață, căci s’a 
fostă iluminată orașulă. S’a aședată în 
transparentă portretulă lui Trajană, care 
se părea zimbindă de bucuria deșteptărei 
strănepoțiloră săi. Cuvântările entusiastice 
nu se mai curmau, mă temeamă, că voiu 
muri de fericire...

Era târdiu noptea, lampele se' stin
seseră, omenii inteligențî au dispărută, po
porulă în grupe, mai mici adormise prin 
piață și pe lângă păreții caseloră; noi se
minariștii mai stamă, căutamă la ceră, la 
stele, nu ne înduramă a ne despărți de 
scena, care ne causase atâta bucuriă. In 
urmă ne-amă retrasă și noi, și ca să fimă 
cei dintâiu în piciore, ne-amă răsturnată 
îmbrăcațl în paturi.

Diminâța la 7 cesurl, Seminarulă a 
dată celă dintâiu semnă de viață. Insă ce 
contrastă între ieri și adl! Blașiulă de- 
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iești omeni cari nu bâu șampania ban- 
îeteloră, ci apa curată a temnițeloră, când 
ceau acâstă declarațiune îșl primejduiau 
libertatea și, pote, chiar și viâța. (Aplause)

In acestă declarațiune se spune cate- 
DricO: că întregii poporule românesoil 
ite trașii la bara judecăței, și se arată, în 
jelașl timpii, situațiunea de plânsă în care 
) află frații noștri de dincolo. Ei bine, 
jestă prooesă a a avută ună răsunetă ne
așteptată, ună răsunetă europeană, a pro- 
asă o viuă sensațiune în totă Europa; cu 
;âtă mai multă vă puteți închipui ce a 
utută produoe aci în România, intr’o țâră 
oliticește despărțită de țâra loră, der în- 
•’o țeră în care se simte și se cugetă la 
flă. (Aplause).

De altfelă opiniunea publică a Ro- 
îâniloră de aci s’a manifestată în tdte 
iodurile: prin meetinguri, prin presă, prin 
emonstrațiunl de totă soiulă, nimică n’a 
psită pentru ca acestă cestiune să fiă ces- 
unea de preocupațiune de căpetenia a 
cestui ană. Ei bine, cu tote acestea în 
lesagiu nu se pomenesce nimică despre 
cesta. Dâr nu este numai atâtă. Este altă 
e’stiune, care intereseză mai de aprope 
>olitica esternă : în delegațiunile dela Pesta 
’a tratată de față cu contele Kalnoky și 
hiar de elă însuși cestiunea politicei nâs- 
re esterne per longum et latum, și s’a 
•orbită de alipirea României la tripla alianță 
;a de ună faptă îndeplinită. A afirmat’o 
i raportorulă politicei esterne Max Falk și 
ihiar cancelarulă imperiului austro-ungară, 
i când acestă cestiune, care ne intșreseză 
nai multă pe noi decâtă pe ei, se discută 
icolo, noi nu găsimă decâtă vecinica frasă 
lanală: „că mulțămită lui Dumnedeu și în- 
.elepciunei poporului română, care are 
îonsciința îndatoririloră sale internaționale, 
iacea se va reține“.

S’ar păre, că în acestă cestiune și gu- 
zernulă și majoritatea au voită să facă, 
n modă sistematică, tăcere împregiurulă 
icestei cestiuni. S’ar păre că ați făcută ca 
itruțulă, care își bagă capulă în nisipă, seu 
ia ființa din poveste, care n’aude, n’a vede, 
a’a greu pământului, și cu tote acestea, în 
același mesagiu, în cari sunteți atâtă de 
laconici în privința intereseloră vitale ale 
țărei, găsiți prilegiulă a vorbi pănă și de 
o proectată gară la Oboră. Ori câtă de in
teresantă ar fi pentru D-vostră aoestă ces
iune a gării dela Oboru, pentru numele 
lui Dumnedeu, puteți vorbi și de cestiunile, 
cari interesâză țâra în gradulă celă mai 
mare, căci este vorba de interesele pri
mordiale ale țării și ale nemului nostru. 
(Aplause).

Der, d-loră, revină la discuțiune. In 
delegațiunea dela Pesta s’a afirmată de 
d-lă raportară Max Falk, față cu contele 
Kalnoky, că România a fostă celă din- 
tâiu stată, care s’a apropiată în modă prie- 
tenescă de tripla alianță. De asemenea din 
răspunsulă d-lui Kalnoky reese, în modă 
învederată, că noi amă intrată cu desă
vârșire în tripla alianță; în ce condițiuni 
nu se spune, der din tonulă generală ală 
discuțiuniloră pare-se fără condițiuni.

In acâstă privință suntemă în dreptă 
să ceremă dela guvernă deslușiri catego
rice: suntemă seu nu întrațl în tripla ali
anță? (Aplause). Sciu, că de multă vreme, 
toți aceia cari se îndeletnicescu cu cestiu
nea politicei esterne, presupună, gcă s’au 
dată ore-carl făgâduell, că suntemă apro- 
piațl de tripla alianță; pănă acum, îdsS, 
nu s’a făcută nici o declarațiune catego
rică din partea guvernului, pentru a spune 
întru câtă ar ave angagiamente, lăsândă 
a se crede, că și-a manifestată o simpatiă 
mai multă platonică, der că și-a reservată 

șertă, poporulă dispărută încă de cu nopte, 
inteligenții străini și cetățenii osteniți din 
diua precedentă, nu se sculaseră încă... 
și nouă ne trebuia o viâță mai sgomotosă!

Clopotulă celă mare ală catedralei 
din Blașiu a pusă lumea în piciore; după 
biserică s’au adunată în Seminariu Papiu, 
lancu, Buteanu, Armată și alții, și ne-amă 
înțelesă, ca după prândă între orele 2—3 
să mai avemă o convenire și apoi se ne des
părțim ă.

Iancu, Balintă și toți muntenii îșl 
aveau căruțele în Thură, unde era retrasă 
și poporulă munteană, care participase la 
adunare. Totă tinerimea i-a petrecută pănă 
în Thură. In acestă triumfală plimbare, 
care s’a făcută între ovațiunl entusiastice 
și în cântări eroice, am făcută cunoscință 
cu Begnescu, celă mai mare cântăreță, ce 
am audită în dilele vieții mele, și ale cărui 
cântări au fostă în stare a-mi face atâta 
mângăere și a însufleți' pe toți. Prefecții 
și tribunii refugiațl în munți, câtă timpu 
,au fostă aceștia observați de insurgenți. 
Cu acestă ocasiune am făcută cunoscință 

dre-care libertate de acțiune, căci condi- 
țiunile nu s’au discutată.

S’a afirmată, că nu suntemă, de faptă, 
în tripla alianță, ci am arătată numai o 
simplă aplecare spre tripla alianță.

Astăcjl, însă, când, în modă așa de 
categorică, 9ă afirmă în delegațiunea dela 
Pesta, că am intrată în tripla alianță, gu- 
vernulă este datoră să dea lămuriri țărei, 
căci nu pote să o bage în tripla alianță 
fără voea ei, nu pote să hotărască de no
bis sine nobis. (Aplause.)

Ori cari ar fi teoriile D-vostră asu
pra politicei esterne, ori care ar fi cre
dința, că politica esternă este apanagiulă 
capului statului, seu guvernului, nicl-odată, 
însă, nu s’a admisă în nici unu stată con
stituțională, ca o alianță să se pâtă încheia 
fără soirea parlamentului și fără voia ță
rei; și când dică fără voia țărei, dică în- 
tr’adinsă, oăcl de 'multe-ori, mai alesă la 
noi, presumpțiunile legale nu se potrivescă 
cu starea faptică, pe când ele trebue să 
concorde perfectă în acestă casă, pentru 
că de acestă cestiune atârnă viitorulă țărei, 
și pentru a o aduce la ună bună sfârșită 
aveți trebuință de conoursulă reală și efec
tivă ală țărei întregi.

Așa der, D-loră, sunteți datori și tre
bue să răspundeți, deoă suntă întemeiate 
declarațiumle făcute în delegațiunile ungu- 
resol, decă amă intrată în tripla alianță. 
Decă veți fi intrată, ar rămâne atunci să 
disoutămă, în ce condițiuni am intrată, și 
trebue să ne întrebămă, ce faceți cu ces
tiunea națională? O jertfimă pe altarulă 
triplei alianțe? Seu să salvămă esisteuța 
rassei nostre românescl? Și aci, D-loră, 
fiind-că acesta este punctulă concretă ală 
discuțiunei nostre în cestiunea națională, 
punctă pe care nu l’a atinsă de câtă nu
mai în trecătă D. Filipescu, voiu răspunde 
atâtă D-lui 0. Arionu, câtă și D-lui A. La- 
hovari, cari au făcută amândoi aprope 
aceeași teoriă.

(Va urma).

Conflicts diplomaticii între Austro- 
Ungaria și Bulgaria.

„Magyarorszâg11 dela 22 1. c. aduce 
soirea, că între Austro-Ungaria și Bulgaria 
s’a ivită ună confliotă diplomatică. Causa 
e următorea:

Guvernulă bulgară, conformă deci- 
siunei mai din urmă a sobraniei bulgare, 
a pusă în vigâre o nouă lege de dare pe 
consumă. încependă din 13 Ianuarie st. v. 
Legea acesta aruncă pereente forte mari 
de dare de consumă pe diferitele articole 
din streinătate, astfelă, că acâsta nu se 
pote considera, decâtă ca o urcare estraor- 
dinară a vămii. Guvernulă bulgară n’a pu
tută să esopereze dela marile puteri de-a 
urca importulă cu 15%, fiind-că statele 
streine s’au învoită numai cu ÎO1/^0^. In 
urma acesta guvernulă a înaintată sobra
niei ună proiectă de lege privitoră la da
rea de consum, care a intrată în vigore în 
13 1. c. s. v.

Măsura acesta apasă în modă forte 
îngreunătoră uomerciulă austro-ungară, și 
a făcută, ca din 13 1. c. circulația artico- 
liloră de comerciu să înceteze aprope to
tală. Comeroianții din Sofia au făcută 
atentă pe consululă austro-ungară de acolo 
asupra afacerei și urmăriloră ei, și de 

cu Ioană Buteanu, și pe basa unei sim
patii neesplicabile am legată amiciția, de 
care ne-a despărțită mortea tragică a lui, 
der memoria și iubirea sa a rămasă în 
inima mea pănă va mai bate. In acâstă 
escursiune am audită întâiași dată cân- 
tându-se de Begnescă marșulă:

• Astădi cu bucuria
Româniloră venitl,
Pe Dragoșă în câmpiă 
Cu toții-lă însoțiți etc.
Ce entusiasmă 1 Ce însuflețire ! E pro

babilă, că însu-șl Creatorulă lucrâză în ini
mile națiuniloră la epoce mari!... Fericite 
acele națiuni, cari au genii, ce sciu se 
folosâscă ast-felă de curente!...

Marți dimineța, în 2 Maiu st. n., au 
venită profesorii în Seminariu, der n’au 
ținută prelegeri, ci Simionă Filipă ni-a 
comunicată, că Episcopulă a demandată, 
ca încă în decursulă săptămânei să se facă 
esamenele, căci în acâstă stare agitată nu 
se pote nici propune, nici studia, și că pen
tru noi teologii e fixată diua de 4 Maiu 
pentru esamene. Ne mai fiindă deră timpă 

atunci se face ună viu schimbă de de- 
peșl între ministeriulă comună de esterne 
din Viena și între consulatulă din Sofia. 
Resultatulă esta, că agentulă diplomatică 
austro-ungară din Sofia, Burian, a înain
tată o notă de protestare, ținută în tonă 
forte energică, cătră guvernulă bulgară, 
avisândă despre acesta și pe principele 
Ferdinandă.

In nota acesta consululă supremă 
austro-ungară declară, că noua lege de 
dare pe consumă vatămă convenția inter
națională esistentă, și contra acestei dispo- 
siții protestâză în numele ministeriului de 
esterne austro-ungară, cu atâtă mai vîrtosă, 
că despre intrarea în vigore a nouei legi, 
care atinge forte simțitoră interesele mo- 
narchiei, nici n’a fostă avisată ministeriulă 
de esterne din Viena. Ună pasagiu ală 
notei cere disposițiunl urgente, la din con
tră pune în vedere pași ulteriori, și în fine 
declară, că nu va permite încassarea dârei 
dela supușii austro-ungari.

Consululă supremă Burian a comuni
cată acestă notă cu toți representanții di
plomatici streini din Sofia și a provo
cată pe toți comeroianții supuși austro-un
gari din Bulgaria, ca se refuse simplu a 
plăti darea, cu provocaro la scutulă con
sulatului.

Acâstă pășire a consulatului austro- 
gară a produsă mare agitația și sensațiă 
în Sofia. Ceilalți representanțl ai puteriloră 
streine n’au făcută pănă acuma nici ună 
pasă în interesulă supușiloră loră.

Lumea diplomatică așteptă cu mare 
încordare resultatulă acestui conflictă.

Publicare oficială.4*)
Este luată inițiativa, ca să se institue 

în serviciulă armatei ces. și reg. ună cape
lam militară de classa a doua, din clerulă 
archidiecesei transilvane, cu salariu anuală 
de 900 fl. și serviciu, și cu prospecte de 
avansare normală în rangă și în emolu- 
mente.

Concurenții la postulă acesta trebue 
să fiă perfecțl în limba germană și în cea 
română; cu conduită bună; în partea fisică 
sâ fiă de o complecsiune sănătosă; în eta
te să nu fiă preste 40 de ani; să fiă neîn- 
surațl, ori văduvi fără prunci, și în fine, după 
o pracsă câștigată în oficiulă preoțescă, să 
aibă totă desteritatea pentru funcțiunile 
unui preotă militară.

Concurenții au sâ promoveze suplicele 
loră la Consistoriulă archidiecesanu de aici 
celă multă pănă la 8 Februarie a. c. căi. 
vechiu, instruite cu tote documentele ne
cesare în originală; pe lângă o tabelă de 
națională și de cualificațiune, în care în 
rubrici separate sS fiă evidentă pentru fiă- 
care concurentă următorele: 1) numele de 
boteză și de familiă; 2) locuința și apli
carea în presenta; 3) loculă și țâra, unde 
e născută ; 4) anulă, luna și cjiua nascerii; 
5) studiile pregătitore gimnasiale și even
tuală academice; 6) resultatulă esamenului 
de cualificațiune pentru preoția ; 7) anulă, 
luna și diua pro moțiunilor ă la gradurile

*) In interesulă causei suntă rugate Ono
ratele redacțiuni se ia notiță de acestă publica- 
țiune în foile lorii.

de studiată, ni-au împărțită fiă-cărui câte 
ună biletă, pe care erau scrise trei pro- 
posițiunl, din cari aveamă se respundemă, 
rugându-ne țotă-odată, ca acelea să le ce- 
tâscă fiă-care.

Nimenea din noi înse n’a avută nici 
atâta paciință, să cetâscă ceea-ce era si
gură, că va răspunde, ci ne-amă dusă la 
palatulă episcopescă, care cu câtă scieamă. 
Episcopulă a fostă mulțumită cu răspun
surile, ce amă dată, și s’a declarată îndes- 
tulită cu progresulă făcută. Ne-a admo- 
niată însă cam în următorulă modă: Mâne 
veți părăsi erăși Blașiulă, dâr, ca părintele 
vostru, îmi țină de strînsă datorință a vă 
admonia, să mergeți pe acasă, să vă ocu
pați în liniște de cele obicinuite ale casei 
vostre; să nu mai propovăduițl, căci veți 
căde înprinsore și, în împrejurările presente, 
pe lângă totă bunăvoința, nu voiu ave pu
tere a vă elibera.... Lăsațl causa națiunei 
în mâna bărbațiloră cărunți.... fiți sănă
toși....

(Va urma). 

preoției; 8)' limbile, cari le soie perfectă, 
și altele, cari mai puțină le cunosce; 9) 
loculă, timpulă și categoria oficiiloră bise- 
ricescl purtate pănă acum; 10) purtarea 
morală; 11) starea fisică-sanitară; 12) sta
rea familiară: neînsurată, ori văduvă fără 
prunci; 13) modulă, cum a satisfăcută obli- 
gamentului militară; 14) alte momente 
recomandatore.

Pentru casulă, de nu s’ar presenta 
concurențl binecualificațl din archidiecesă, 
se admită concurențl și din celelalte epar- 
chii ale metropoliei nostre, sub condițiunea, 
ca după eventuala denumire a unuia de 
acestă felă, respectivulă să trâcă în legă
turile canonice ale arohidiecesei transil
vane.

Sibiiu, 7 Ianuarie 1894.
Miroun Romanulu, 

arcliiepiscopă.

DIVERSE.
Din vieța Mariei-Antoiueta. Maria- 

Antoinetp, regina Franciei, nu putea să su
fere eticheta și, trebuie să scimă, că era 
forte mare, în timpulă acela, la tote Cur
țile Europei și în specială la curtea Fran
ciei. Acâstă regină, nu scăpa nicl-odată cea 
mai mică ocasiune spre a-șl bate jocă de 
densa și de aoeia, cari o susțineau. Intre, 
domnele de ondre, ce regina avea, era și du
cesa de Monchi a cărei însărcinare nu era 
alta decâtă de a priveghia, canicl-una din 
regulele etichetei să nu fiă călcate, de re
gină seu de orl-ce alte persone ale curței. 
Astfelă, ducesa urmărea pe regină pasă 
cu pasă și o turmenta mereu asupra etiche
tei. Deoă regina se uita pe ferâstră: — 
„Dumnedeule!“ striga domna de Monchy, 
supra-numită domna etichetă, „Maiestate, 
ați călcată regula etichetei. O regină a 
Franciei nu pote să privescă nicl-odată pe 
ferâstră, decâtă asistată de prima sa dom- 
nă de onore!u Decă regina voia se iasă 
cu vre-unulă din copii săi la plimbare: — 
„Nu se pote/ esclama din nou uriciosa 
persână, „eticheta se opune, ca regina să 
iasă în publică în aceeași trăsură cu copil. “ 
Nu era di, nu era oră, ca regina să nu fiă 
turmentată de flecuri. Intr’o di regina, care 
căta multă prilejă să se scape de nesufe
rita ducesă, aflându-se în pădurea dela 
Motmorency, avu plăcerea să călărâscă pe 
ună mică catâră. Se întâmpla însă, că re
gina, fiindă slabă călărâță, fu trântită de 
catâră și eădu josă pe erbă. Curtenii se 
precipitară să ajute pe regina a-se ridica: 
— „Nu“, clise Maria-Antoineta rîdândă și 
fără a-se scula de josă, „chiămațl mai întâiu 
pe Dâmna de Monchy, ca se ne spue re
gulile etichetei, ce trebuescă pădite spre 
a-se ridica o regină a Franciei de josă, 
când este trântită demăgară!“ Vorbele de 
spirită ale reginei făcură sensaț’ă, dâr ra
portate fiindă personei în cestiune, o făcură 
a-se retrage din postulă, ce ocupa, și curtea 
scăpa din acelă momenta de eticheta ab
surdă, ce domnise pănă atunci.

Condițiunile fruinseței. O femee 
spre a fi desăvârșită frumosă trebue să 
aibă, după Orientali, cari suntu cei mai 
buni judecători în acâstă materiă, patru 
lucruri albe : pelea, albuminulă ochiloră, 
dinții și piciârele; patru lucruri roșii: bu
zele, limba, gingiile și obrazulă; patru lu
cruri negre: părulă, genele, sprâncenele 
și lumina ochiloră ; patru lucruri rotunjite : 
capulă, câtulă, peptulă, pulpele ; patru lu- 
orurl lungi: talia, degetele, brațele, picio- 
rele; patru lucruri înguste: sprâncenele, 
nasulă, buzele și degetele, și patru mici: 
sânii, urechile, manile și piciorele.

Toaleta împeratului germanii. Puțini 
cunoscă o trăsură caracteristică din viâța 
intima a împăratului "Wilhelm: că adecă 
pune forte mare pondă pe garderoba sa. 
Numărosele uniforme și diferitele costume, 
pe cari le întrebuințâză la diverse ocasiunl, 
și cari se păstreză sistematică ordinate în 
multe dulapuri mari, stau sub paza unui 
oficiantă specială, numită „garderobieră 
supremă/ și a doi cemerieri. Unifor
mele de marină stau sub îngrijirea ’unui 
fostă suboficieră în flota împărătâscă ger
mană. înainte de ce ar întreprinde împă- 
ratulă vr’o espedițiune, garderobierulă su
premă primesce ună conspectă precisă des
pre vestmintele și articolele de toaletă, de 
cari tînerulă monarchă are lipsă îu călă
toria.

Proprietarii: Dr. Aurei uremia nu.
Redactorii responsabilii: Greg^riu fâaforu,
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Nou abonamentu
la

Cu 4 Ianuarie &S95 st. v. 
s’atai deschisu nou abonnmentus 
la rare invitămu pe toți amieii 
•prțjiiaitorîi foi ei nostre.

Austro-Ungaria:
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Cine vrea se bea
V ntL ’bunii și eftîn, 

se și’l procure din 
casa Nr. 48 strada Porți 

la „Trei Litre** 
Litru Savîgnon fin
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1
1
1
1

55

55

Leânyka
Vin din 1892 „
Vin din 1893 „

596,4—10
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50
40
30

cr.
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Abonamente data

Ctsrsosi 8a toasrsa c8icn Vieima
Din 23 Ianuaire 1895.

pe
P®

pe
pe

12 
e 
3 

Pentru România și străinătate:
...................... -40 franci 
...................... 20 
...................... IO

la numerele cu
de Duminecă: 

Pentru Austro - Ungaria: 
unu anu .......... 
aese luni .........i

Pentru România și străinătate: 
unu amu.................................. 8 franci
șese luni .... . . 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii
prin mandate postate.

Admiriistratiunea♦
„Galetei TransBiwaniei(<.

2 
I

fl. 
fl.

Renta ung. de aură 4% . .
Renta de corone ung. 4%
Impr. căii. fer. ung. în aură 41/î°/0 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de osc. I. emis 
Bonuri rurale ungare .... 
Bonuri rurale
Impram. inig. ou p~emii . . '.
L is-url pentru reg. Tisei și Sege'din 
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de argint anstr.

croate-slavone. .

i

Renta de aur austr..............................126.25
Losurl din 1860 .......................... 157.—
Acții de-ale Băucei austro-ungară . 1060.—
Acții de-le Bănoei austr. de credit. 413.25
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. . 503.25
Napoleon dori ........ 9.88
Mărci imp. ger. ...... 60.92
London (lire sterlinge)................... 124.40
Rente de corone austr....................101 95

Cursultt pieței Brațovu.
Din 24 Ianuarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.78 Vând. 9.80
Argint român. Cump. 9.73 Vend. 9.76
Mapoleon-d’orI Cump. 9.86 Vând. —.—
Galbeni Cump. 5.84 Vând. —
Ruble rusescl C'HUp. 132.50 Vend.
4ârcl germane Gump. 60.75 Vând. —.—
Sens. fonc. Albina.5% 100.25 ■Vând. 101.25
Lire turcesol CnraD. 11.15 Vând. _ ,_

4 Trageri de loteriedeia din 1—15 Febraarie-
Recomandămu grupa următdre, dotată cu mari câștiguri principale:

los

55

55

1
1
1
1

italienescu (Kreutz)
Jo sziv
Bombau 
serbescu Regia tutunului

Tote 4 losurile se vend în 42 rate lunare ă îl. 1.

149 (Ir îragBri cu fl- 828.000
I . — princ'pale în durata plătirei ratelord
I Fie care ios are se iase la sorți.

1 los turcescil 400 franci vâiîdu în 38 rate lunare, ă, fl. 2.50
1 los 3% Bodencredit emis. I. „ „ 3472 »

Cu plătirea ratei prime dobândesce fie-care dreptulh 
sorțirei. — Listele de sorțire se trimitii gratis și franco. ‘“^S/3

Casa de schimbă (zarafiă) WERNER & C-ie 
Vieiia, Wippliiagerstrasse 3S>.

g|3Ș- Comandele din provincie se esecută imediată. Rata primă se plătes- 
ce cu mandat poștalii, âr’ celelalte rate libere de porto, prin asignații.

596,2—3

55 „ » 4.—
la câștigurile

5B3I

;pen.tr-u. Cnj-răLtireei. Ss-ns'elu.i
KaH!

mai nainte numit „PILULELE UNIVERSALE64 ale. lui

4

li

<1

I
l

merită cu totu dreptulâ numirea din urmă, de6re-ce în faptă suntu fdrte multe bdle, la cari aceste pilule au probatu efectulu loru eacelentu.
De raai multe deoenii suntă aceste pilule lățite și puține familii se voră afla 

Ja cari ară lipsi o mică provisiune din eoestă medicamentă de casă escelentă.
S’au recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule ca 

medicamentă de oasă, ou deosebire în contra tuturoră suferințelor^, ce provină în 
urma relei mistuiri si oonstipații, preoum: perturbarea în circulațiunea feriel, su
ferința de ficații, slăbirea mațeloră, colica cu venturî, congestiunea la creerî hămor- 
hoide (vina de aură) și o. 1.

Prin proprietatea, loră purifioătore da sânge au cu deosebire bună efecte 
asupra anemiei și asupra boleloră ce isvorăscă din acâsta, precum: găibinare, du
reri de capii nervose ș. a. m. Aceste pilule pnrificatore de sânge lucreză aș* de 
ușoră, înoată nu piioiDU°scă nici cele mai mici dureri si pentru aoeea 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 „xuingold. Meiclisapfel44 a lui S.
S i n g e r st r a s s e Wr. 15 la Viena și costă o cutiă ou 15 pilule 183. ea*, v. a 
Un sul ou 6 cutii oostă îl fl. S CI’., trimițându-se nefranoată cu ratnbursă U ffl. 
40 C1‘. Decă se trimite suma baniloră îuainte, oostă uno sulă ou pilule 1 fii.
Cr. inclusive francare, 2 suluri ® fit. 30 Cr., 3 suluri 3 fl. 35 Cr. 4 suluri 
4 ffl. 40 Cî%, 5 suluri 5 fl. 50 cr., 10 suluri 9 fl. 50 cr. Mai puțină de 
ună sulă nu sa pote espeda.

N.B. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aoeea se faoe rugarea a cere auuine „fPâlaale 5#aarâflică“ 
tore «Ie sânge ale lui S. IPserlaofea* și nnraai aoelea suntă veritabile, a 
căroră instrucțiuue pentru folosire este provăijutâ ou isoălitura I. Pserhofer, și car) 
portă pe capacul cutiei totă aceeași ic^alitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumenții acestora pilule mulță- 
mescă pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bole, lăsămă sâ 

că orl-eine a întrebuințată odată aceste

ir Bffltetar JffljMMe AIM
maebă. O sticlă 2 fl. 60 cr., o jumătate stio'ă 1 fl. 40 cr., */, de sticlă 70 cr. 

n oelă mm bună mijl.ocă în contra tuturora suferințeloră rheu- 
.11, ii atice: dur^riloră la șira spinării, junghiuri, ischiasă, migrenă, 
ise de din; 1, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 or. 

nphj de Dr. Romershausen pentru întărirea și conservarea ve- 
Lfulllg derei, în flacone originale â 2 fl. 50 cr.

,ul

și 1 fl. 50 cr.
jjj o sticlă 50 or.

răgușelei
60 or.

etc. 1

urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

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

arai trimite erășl 15-suluri din excelen
tele D Tale pilurl pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Cu acestă 
oeasie Vă aducă inulțămirile mele pentru 
efeotulă de minune aJă piluriloră D-tale.

Cu distinsă s'imă,
Franz Pavlistilc, Koln, Lindenthal.

outiă cu excelentele Dv. Pilule purifiea- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecată.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

Eiohengraberamt bei Gfiihl, 
27 Martie 1889.

Știm. D le! Subsemnatul^ se râgă 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-v.

Hrasohe lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
9tira. D-'e! A fostă voința lui D-deu 

că pilulile D-v. au ajunsă în manile mele, 
și resnltatulu dela acestea îi atribui Dv. 
Me recisemă în patulc ae leusiă astfelă 
înoată nu mai puteam lucra și ași fi si
gură deja mortă, deoă nu m’ar fi scă
pată minunatele Dv. pilule. D cJeu să ve 
binecuvmtese de mii de ori. Am eon- 
fiența, că pilulele Dv. mă voră face de 
totă sănâtiisă, așa pre mm a folosită șî 
altora. Theresia Knific.

a
în adevâru folositâre și escelente. Nu 
potă întrelăsa fără ca să Vă esprimă re- 
ounosoința. mea în privința valorei aces
tora. pilule, și le voi recomanda unde 
nutnai ne va pute tuturoră suferincjiloră. 
Ve autorisezo, ca acestă a mea mulță- 
mită să o folosiți după placă și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

W i e n e r-N e u s t a d t. 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprimă oea mai căldurosă 
mulțămire. Densa a suferită 5 ani de cu
tară la stomaoft cronică și de apă. Vieța 
i era ună chină și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătată o

Gotschdorf bei Kehlbach, Oestr. 
Sohlesien. 8 Oct. 1888.

Știm. D le! Vă rog a mi trimite ună 
sulă cu 6 outii din pilulele Dv. univer
sale puriflootore de sânge. Numai minu- 
nateloră D-v. pilule am să mulțămescu, 
că am soăpată de o suferință de sto- 
machă, care m’a chinuită 5 ani. Aceste 
pilule n’are să-mi lipsesoă nici-odată și 
esprimă prin acesta mnlțăinirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwiclci.

| tlldoj Fiakeroulver în contra catarului. 
I LiilJui; cutia 35 cr. ou trimiterea francaiă 
ou seu îă'ă sare o sticlă 70 cr.
Iflfl’flPgtnPOi c‘e '• Pse!*hofer, de mulțl aai recunoscută 

‘l mai sigură remediu oontra .suferințeloru 
gerătură de totă ielulă, preoutn și spre vindecarea 

, cu trimiterea franoată 65 or. 
ună remediu escelentu în oontra catarului, la st.o- 
roachă, precum în genere în contra tuturoră sn- 

ferințeloră. ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă 1 fl. 
fpn (niQÎlnpjl nnjlooă probată în contra umflăturei la gâtă 

iiiid jLllplllIlll ună flaconă 40 cr cu trimiterea francată 65 cr. 
n (Picătutiie din Praga) în contra stomacului stricată, mistuirei 
(1, rele, greutăți de totă felulă, ună medicumentă de casă esce- 

leută, 1 flaconă 22 cr. 12 flaedne 2 fl.
fijlli Acestă prafă ddătură asudatulă pi
ui Ui oioreloră și mirosulă neplăcută, eon- 

serveză încălțămintea și este probată ca nestricăciosă. 
Prețuia unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr. 

npjph ună medicamentă de casă forte cunoscută și escelentă 
11 lull; în coutra catarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 stidă 

50 or. 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr. 
hîllill '' Pser’l,3fer> d® uua lungă șiră de ani recunoscută de 
11111111 medi.-l ca eelă mai bună mijlooă pentru cres.>ereu pârului. 

Unu borcauă elegantă adiustatu 2 fl.
de prof. Stsudel, la rane din lovitură și împunsă, la totil fe- 

n lulă de bube rele și la unflăturl înveohite, ce se spargă pe- 
il; riodioii la piciâre la degete, la rănile și aprinderile de țițe și 

la multa alte suferințe de acestă soia s’a probată de multe ori. 
(Jnu borcană 50 cr., cu trimiterea francată 75 or.

TUlPfTJltiVfl d0 Bullrich. Ună medicamentă de casă escelentă, 
bUlu Ulii101 Dfllu. pul^uilvU; oontra tuturoră urmăriloră digestiunei strioate, pre

cum : durere de cap, amețela, oârcei la stomaohă, e-crelă în 
gâtu. suferințe hceinoridale, constipațiune eto. Ună pachetă 1 fl. 

HÎă P0C8 excelentă oontra durerei de capă, de măsele, reuma-

Afarft de preparatele aci amintite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele austro-ungare și la casă, 
oând unele din aceste specii nu s’ar afla în deposits se voră procura la cerere 
promptă și. ieftină.

Trimiterile prin poștă S3 efectuâză iute, deoă se trimite prețul ii 
comande mai mari și cu rauibursă a prețului.

I. PSKRHOFfiR, 
farmacia „zum» sisldenen Reielasapfltel" WIEST, I., Siogerstrasse

Franco se efectuâză acele comande numai deoă se trimite mai nainte 
porto poștală, îu casulă acesta spesele poștale sautl multă mai ieftine, decâtă la 

trimiteri cu rambursa.
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runeloră fdrte învechite,1 borcană 40 cr.,
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Ca veritabile simții a se privi numai acele pilule a căroril instrucțiune este praveufută eu iscălitura I. ff’SEWHOlFER, și cară portă 
pe capacului ffîă-cărei cutii totu aceeași iscălitură în colore roșia.

Susamintîtele specialități se află și în Budapesta Sa far>macistu8u 9. von Topisk, Konigsgasse 12. 545,8-12.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


