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„Politica militantă”.
ii.

Curiâse idei are Metropolitul 
Miron Romanul despre ceea ce va 
se 4ică „politică militantă41.

Escelența Sa admite în decla
rația sa, că „și funcționarii biseri- 
cesci au între marginele legilor li
bertatea de a urma mdividualmente 
în cestiuni politice, după vederile lor 
proprii4', der adauge, că „libertatea 
acesta a lor are marginele sale, 
trase prin disciplina internă biseri- 
câscă și ea se termină acolo, unde 
se începe politica militantăwt.

Va se 4i°ă, funcționarilor bise
ricesc!, sub cari înțelege pe toți 
preoții, ba și pe învățătorii și profe
sorii confesionali, de-oparte le recu- 
nbsce calitatea de cetățeni și îndrep
tățirea de a se folosi de drepturile 
comune cetățenescl, de altă parte 
însă le-o denegă sub cuvent, că dis
ciplina internă bisericescă îi opresce 
de a face politică militantă.

Escelența Sa este capul unei 
biserici, care are așezăminte consti
tuționale și totuși profeseza nisce 
vederi cu totul contrarie principiilor 
constituționalismului.

Intr’un stat constituțional cetă
țenii nici că pot face altă politică, 
decât politică militantă. Când un 
preot seu învățător are într’o ces- 
tiune politică vederile și principiile 
sale și vrea să se folosăscă de liber
tatea cetățănescă de a și le valora, 
el milităză pentru aceste vederi și 
principii și prin urmare face politică 
militantă.

Toți preoții și dascălii din Tran
silvania și Ungaria, în ce privesce 
validitarea principiilor lor politice, 
luând parte la luptele constituțio
nale, nu fac deră alta decât politică 
militantă. Deosebirea este numai, că 

unii milităză pentru interesele na
ționale și bisericesc! maghiare, alții 
pentru cele române, săsesc!, slovace 
etc. er Metropolitul Miron Romanul 
milităză pentru interesele de putere 
ale cabinetului Banffy.

In declararea sa, Escelența Sa 
înțelege sub politică militantă anume 
„rolul de conducător seu de membru 
al cluburilor politice, cari au pro
gramul de a pune în mișcare mulți
mea pentru anumite scopuri politice 
și se angageză pentru acțiuni, car! 
pot se producă în public animositate, 
colisiunl, amărăciuni, peste tot dis- 
cordiă între civii statului “.

Se vede cât de colo, că distinc- 
țiunea acăsta este trasă de păr și 
n’are alt înțeles, decât că în lipsa 
ori și căror argumente valide, Me
tropolitul vrend se facă bune servicii 
potestății, a trebuit să recurgă la 
acestă apucătură spre a afla un pre
text pentru susținerea tesei absurde, 
că preoților nu le este permis a face 
politică.

întrebăm, care club politic din 
Transilvania și Țera ungurescă nu 
are ținta de a pune în mișcare mul
țimea pentru a face să se valoreze 
anumitele scopuri politice, ce le ur- 
măresce în programul seu, și care ac
țiune politică, fîă de ori ce natură, 
nu va produce în public animositate, 
colisiunl, amărăciuni etc.?

Dăcă mergi cu oposiția se su
pără guvernul, și decă mergi cu gu
vernul se supără oposiția; decă preo
ții și dascălii români adeieză la 
programul național român se tur
bură d-1 Banffy și dăcă Metropoli
tul Miron Romanul merge cu Banffy 
se turbură tdtă obștea românăscă. 
Așaderă ori cum vei lua lucrul în 
tote situațiunile nu vei da decât de 
o mulțime de colisiunl, de amără
ciuni și discordii.

Politică militantă fac deră toți 
și în tbte situațiunile vieței publice 
și dăcă Metropolitul vine a enunța 
o teoriă, după care preoților noștri 
nu le-ar fi permis a face „politică 
militantă41, prin acesta le denegă 
dea-dreptul libertatea de a se folosi 
de drepturile comune cetățenesc!.

CRONICA POLITICĂ.
— 21 Aprilie,

Piarul rusesc n Moslc. Vjedomosti'i se 
ocupă intr’un lung articol cu situațiunea 
politică din Ungaria și cu alegerea dela 
Neutra. F6ia rusâsoă cji°e între altele: 
„Alegerea a doua din Neutra n’a fost alt
ceva, deoât repețirea scandalului întâmplat 
cu ooasiunea primei alegeri. Nu se pote 
presupune măcar, că tâte abusurile săvâr
șite la acâstă alegere, sâ se fi. făcut fără 
soirea guvernului. In Ungaria guvernul li
beral sS susține numai prin volnicii, sâu prin 
concesiuni, făcute celor mai neleale ele
mente ale rassei maghiare. O ast-fel de cou- 
oesiune a fost alegerea lui Francis o Kos
suth la Tapolcza. In contra partidei popo
rale în jurul căreia e grupată o aristocra
ția credinciâsă dinastiei, guvernul liberal 
întrebuințeză mijidoele oele mai ilegale 
tamându-se, ca nu cumva ajungând acâstă 
partidă la putere, se pună capăt machina- 
țiunilor scandalose ale guvernanților de 
afl. Dâr ou tote acestea, nici machinațiu- 
nile liberalilor, nici cabinetul lui Bânffy 
n’au să dureze mult, căci un oabiueta că
rui activitate se mărginesce la volnicii și 
ilegalități, nu pote dăinui mult t‘mo, cu 
atât mai puțin cabinetul lui Bâuffy, cure 
nu se bucură nici de popularitate, nici de 
încrederea Coronei14,

*
In sala festivă a Seminarului din 

Budapesta, s’a ținut ieri o mare adunare 
catolică, la care au luat parte mai mulțl 
episcopl catolici. Ședința a fost deschisă 

de primatele Vaszary, pronunțând un dis 
curs, în care se fac mai multe alusiunl po
litice. Discursul este un fel de prolog pri
vitor la proxima desbatere în Camera mag
naților asupra celor două proiecte bi- 
sericescl.

*
De însămnătate pentru cnrsnl actual 

politic în Germania este atitudinea, pe 
oare a luat’o ministrul de Koller, pănă 
acum oel mai zălos patron al reuniunei 
agricultorilor, față cu acâstă reuniune. Mi
nistrul adecă a adresat o circulară cătră 
președinții supremi și președinții guverniall, 
în oare el se esprimă în modul oel mai 
energic contra participărei funcționarilor 
de administrația la mișoările agrare. In ca
șurile, în cari participarea totuși s’ar în
tâmpla, ministrul pretinde să i-se raporteze 
numai deoâț asupra faptului.

*
Agentura telegrafioă rusâsoă primesce 

din Sofia soirea, că poporul bulgar are de 
gând să trimită, fără soirea guvernului, 
o deputaținne bulgară la Petersburg, care 
să câră iertare dela Rusia. Conducătorul 
deputațiunei va fi cunosoutul mitropolit 
Clement. Poporul bulgar se simte înșelat, 
ce privesce persona prințului Ferdinand. 
Călătoria lui Stoilow la Viena a compro- 
mitat cabinetul, chiar și în ooh'i aderen
ților lui. In tote părțile îșt fac mari spe
ranțe din reîntorcerea lui Țankow din 
Petersburg.

Retragerea oposițiunei.
din Senatul și Camera Română.

Etă declarațiunea, ce au făcut’o 
Senatorii și deputății oposiționall, 
cari s’au retras și și-a.u depus man
datele și al căreia text este identic:

Domnule President!
Esistența și desvoltarea statelor este 

basată pe respectul datorit, legilor. Unde

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Napoleon III în lumina noua.
(Fine.)

împăratul, ca și mamă-sa Hortensia, 
era forte simțitor, și avea, ca puțini dom
nitori, darul, de-a sci se fiă recunoscător 
pentru servicii prestale lui, âr unde se ivea 
vr’o nenorocire, totdâuna era gata de-a sta 
într’ajutor cu punga sa. Servitorul său, 
Leon, în fiă-care diminâță punea pe 
masa odăii lui de durmit numerose rugărl, 
și adese se întâmpla, oă împăratul îi preda 
sume de bani pentru individi ale căror 
condamnări el deja le subscrise se mai îna
inte.

Virtutea de-a fi păstrător n’o poseda 
împăratul, dâr pentru sine și pentru împă- 
rătâsa el cheltuia mai puțin. Odăile împă
rătesei din St. Clcud, în timpul, în care 
ea absenta de aoolo, numai pentru aceea 
nu se arătau publicului, deâre-ce mobilele 
erau forte învechite. Insă nici sub un re
gim nu s’a furat atâta, ca și sub Napoleon. 
La masă află odată împăratul, că pâmele 
pentru prânzuri se aduc din Algiria. El se 
uimi, cum de nu sădesc acolo specii mai 
nobile, deore-ce tot-dâuna îi se serviau 
pdme de valore mai inferiâră. Odată însă, 

cu ocasiunea unei plimbări prin grădinele 
dela St. Cloud, observă, că acolo se pră
sesc cele mai nobile specii de pdme. Și el 
atunci dădu ordinul, ca în viitor pomele 
pentru masa sa să se ia numai din grădi
nele propii. Acâstă însă o făcuse grădina
rul de curte și mai înainte, dâr sevitorii le 
furau pe cele mai frumose, așa încât în 
momentul din urmă trebuiau să se cumpere 
pdme de prin prăvălii. Când într’o (fi ospeții 
admirau pomele de pe masă, împăratul 
Zise zimbind: „Servitorii mei mâncă pdme 
și mai bune, și eu sunt bun bucuros, decă 
peste tot îmi mai lasă și mie câte ceva.41

Girandau ne spune, că Napoleon, la su
ferințe fisice, dovedia o mare stăpânire de 
sine; astfel adese-orl suferind, a dat pe cel 
mai amabil domn al casei. Petrecea nopți 
întregi cu studiele cele mai seridse, mai 
ales cu studii istorice, și multele sale ma
nifeste și alocuțiuni le redacta tot numai 
el însuși, și încă în timp forte scurt. Spri
jinea mult artele și sciințele, și destina 
mai ales pentru promovarea archeologiei 
sume considerabile.

De mare interes sunt epistolele îm
păratului cătră soția sa, după loviturile 
grele ale sorții, pe cari le-a îndurat și el 
și Francia. „Ași fi preferit mortea11, scrie el 
la 2 Septemvre 1871, „pentru de-a nu fi 

martorul acestei capitulațiunl funeste ; și 
totuși între împrejurările date, ea a fost 
singurul mijloc, pentru de-a evita măcelă
rirea a 60.000 de omeni. Ghiar acum vă- 
(fui pe regele (Wilhelm). II podidiră lacri
mile, când vorbi despre durerea, pe care 
trebue să-o simt eu. Voiesce să-mi pună la 
disposițiă unul dintre castelele sale; ce-mi 
pasă însă unde voi ajunge. Sunt despe
rat.11

Pentru împărătâsa era el forte îngri- 
jat, și îi scrise cu cuvinte gingașe și miș- 
cătore următbrele : „ După neferioirile inevi
tabile, la cari am fost martor, mă gândesc 
numai la pericolele, la cari ești tu espusă. 
Sunt forte îngrijat, pănă când nu am nici 
o scire din Paris11. împăratul a fost convins, 
că nenorocirea trebuia să urmeze, și declară, 
că marșul din urmă a fost culmea nepre- 
cauțiunilor, și afară de aceea și rău con
dus. „Gândesce-țl“ îi sorie el Eugeniei „o 
armată, oare înoungiură o fortărâță, și care 
într’aceea însa-șl e încungiurată de trupe 
mai mari și mai puternice. După câte-va 
ore trupele nâstre voiră să între în oraș, 
dâr numai atunci se observă, oă orașul e 
plin de o mulțime necalculabilă de dmenl, 
asupra cărora acum să năpustia o ploiă 
de glonțe, omorînd pe toți cari steteau pe 
strade, rupând ooperișele caselor și aprin- 

(jindu-le. In momentul acesta fatal veniră 
generali și-mi spuseră, că ori-ce opunere 
e zădarnioă. Nu mai este nici o trupă, oare 
ar putâ resista, nici o munlțiune, niol o 
merinde. Se încercară de-a mai erupe 
odată, dâr înzădar. Am stat patru ore în
tregi pe câmpul de bătaiă. Marșul de as- 
tă4l, prin mijlooul trupelor prusiane, a fost 
un adevărat martiragiu.“

E nemângfiiat privitor la condițiunile 
de pace. Credea, că fortărâță Metz va ră- 
mânia Franciei și oă despăgubirile de res- 
bel nu vor trece peste trei miliarde, și 
era convins, oă pacea va fi pentru Europa 
numai începutul unei mai nenorociri. înju
răturile, de oarl era grămădit, le suferea 
cu liniște filosofioă. „Ce vrei, amice11, (fise 
el cătră un aderent al său „după o astfel 
de nenorocire, omul nu mai pote judeca 
drept.11

Intru cât se pote vedâ din cele es- 
puse, cartea lui Girandau oonține o mulțime 
de detailurl, încă necunoscute pănă acuma, 
și cari sunt în stare de-a ameliora forte 
mult părerile celor mai mulțl omeni asu
pra nefericitului împărat.

V. S. 
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legile sunt înlăturate, aoolo domnesoe 
anarchia.

Regatul român a eșit din lupta, în 
care respeotul legilor a învins domnia ar
bitrarului, causa tuturor relelor și umilin
țelor din trecut.

Dela un timp încoce însă asistăm la 
tristul spectacol al sforțărilor, ce se fac de 
a se întronisa erășl domnia arbitrarului.

Minoritatea parlamentară a oombătut 
din tdte puterile aceste tendențe și a luptat 
să convingă pe guvern și pe majoritatea 
parlamentară, să nu pășâscă pe calea peri- 
culosă a anarchiei, practicată de corpurile 
legiuitdre și de guvern prin violarea primei 
legi a constituțiunei, care a dat statului ro
mân stabilitatea și i-a garantat în timp de 
29 de ani desvoltarea, progresul și ordinea.

Mai cu semă proieotul de lege al 
minelor, care calcă principii fundamentale 
și disposițiunl precise ale constituțiunei, a 
fost o desfidere aruncată de vechiul sistem 
al bunului plac în mijlooul nouei organisărl 
al statului român modern; âr votarea aces
tei legi de ambele corpuri legiuitore, face 
imposibilă o mai departe conlucrare a mi
norității parlamentare în actualele corpuri 
legiuitore, căci unde vocea legii nu mai 
pote pătrunde, orl-ce acțiune binefăcătore 
înceteză.

Subscrișii deci, protestând în fața 
țării contra sistemului de a oălca consti
tuția prin legi ordinare, îșl depun demi- 
siunile lor.

Senatori:
Principele Dimitrie Ghioa, G. Vernescu, 
Dimitrie A. Sturdza, Eugenie Stătescu, P. 
S. Aurelian, G. Mârzescu, Stefan Șendrea, 
N. R. Locușteanu, N. R. Lupașcu, Ale
xandru Vilner, Gregoriadi M. Bonachi, 
George Sefendache, T. Dornescu, Tache 

Anastasiu, Săndulescu, Nănoveanu.
Deputății:

M. Ghelmegeanu, Ath. Stolojan, C, I. Stoi- 
cescu, M. Demetrian, D. Moruzzi, B. St. 
Delavrancea, N. Orătunescu, N. Săveanu,
N. Albu, N. Gane, Caton Leoca, Ioan G. 
Lecca, C. Porroineanu, Gh. Ghițescu, D. 
Protopopescu, C. T. Grigorescu, R. Sta- 
nian, N. Iorgulescu, V. Ștefănescu, N. Mi- 
cescu, R. Rale, I. Poenaru-Bordea, N. T. 
Pop, Gogu Ștefănescu, Delimarcu, Em. Po-

rumbaru, C. Aslan.

Proiectul de lege german
privitor la resvrătitori.

Septemâna viitâre va desbate 
Reichstagul german asupra elabora
tului comisiunei privitor la resvră- 
titori și va aduce o hotărîre, care 
pbte s6 fiâ de o însemnătate deci- 
givă pentru constelația politica și 
parlamentară din imperiul german. 
Patima, cu care de luni de cple de
curge certa în Germania pro și con
tra proiectului, se p6te esplica din 
împrejurarea, că numitul proiect, în 
decursul timpului, a devenit un sig
nal al celei mai înverșunate lupte 
între liberali și conservatori, doue 
partide, dintre cari fia-cai e tinde cu 
tote puterile să aibă mai multă in- 
fluință la treptele tronului.

După originea sa, proiectul de 
lege privitor la resvrătitori este fe- 
tul unei situațiuni politice neclare 
și încurcate. Când în Erancia a 
urmat un atentat anarchist după al
tul, în Germania se au<ți strigătul, 
prin care puterile erau provocate să 
ia disposițiunl comune contra pro
pagandei de resvrătire internațio
nale și dinamitarde. Când apoi cam
pania asasinătdre a anarchiștilor își 
ajunse culmea prin uciderea lui 
Carnot, în Berlin începură a făuri 
planurile de apărare, dâr în curând 
se convinseră, că nu pot isprăvi ni
mic din causa atitudinei contrare a 
Angliei.

Astfel deci Germanilor nu le 
rămase alt ceva, decât ca să-și gri- 
jăscă de siguranță în casa lor pi o- 

priă, și să creeze o lege, cu ajutorul 
căreia să porte lupta contra răsvră- 
titorilor pe pământul propriu. Pro
iectul de lege însă, care s’a făurit, 
a fost ori și ce, numai un mijloc 
de-a combate anarchia nu. Din contră 
el purta tote semnele unei legi po
litice escepționale, făcută cu scopul, 
de-a restrînge întru cât se phte li
bertățile politice și sociale ale po
porului.

Astfel se născu proiectul de lege 
privitor la răsvrătitori, — dela în
ceput deplasat, deorece de fapt, în 
Germania nu erau anarchiștî, cari 
să fiă combătuți, și deorece proiec
tul era îndreptat chiar numai în 
contra acelor cercuri burgese, cari 
în realitate ar trebui să fiă apărate 
de propaganda anarchistă. Trecut 
prin forte multe fase, proiectul a de
venit acum o cestiune de luptă de 
o mare însemnătate, care a revoltat 
întregă opiniunea publică din impe
riul german. Lupta decisivă va urma, 
cum am amintit, în curend, și nu
mai atunci se va vede, cine va eși 
învingător din ea.

Procesul dela Bocsig și canonicul 
Lauran-

Din Bihor, 30 Aprilie n.

Cumcă cei dela cj-iarul „Magyar 
Hirlap“, prin soirea sensațională des
pre pretinsul atentat al Românilor, 
și mai ales al preotului gr. unit Ion 
Pap, pe care îl înfățișau ca urcjito- 
torul lucrului, au intenționat a înegri 
fidelitatea poporului român față de 
tron și patria, au voit a continua 
malversațiunea și machinațiunile Bi- 
horene aruncate asupra poporațiu- 
nei districtului Beiușan, unde s’a re- 
cuirat și milițiă, — tdtă lumea o scie. 
Toți au fost convinși despre acesta, 
afară de canonicul Lauran; ba cre
dem, că și el a sciut, numai cât la 
Budapesta a lucrat în contra cunos- 
cinței sale.

In Budapesta, înaintea juriului 
capitalei și înaintea lumei, acest 
domn a documentat, că nu este în 
el nici un picur de sânge românesc, 
ba a demonstrat și în contra cato
licismului mult afectat de densul.

Voiu să probez înainte de tote 
afirmațiunea mea din urmă: d-nul 
Laruan trebue să scie, că păcatul 
numai atunci se iertă, decă păcăto
sul se canonesce și se pocăesce; nu
mai atunci se iartă păcatul, dâcăse 
reîntărce furtul; d-nul Horvâth a fu
rat, a răpit onărea și credința unui 
preot gr. unit, și a poporului său ro
mânesc, denunțăndu-1, ca pe unul, 
care a voit să ombre pe regele ; un 
păcat, care fiind dovedit, te duce la 
furci; d-nul Horvâth nici înaintea 
juriului nu și-aratras acâstă calumniă, 
ba s’a svercolit să o probeze prin 
coincidențe de faime și împrejurări, 
prin urmare înaintea unui juriu al 
capitalei a dorit a demonstra păca
tul poporului român și a preotului 
gr. unit — a cărui diacon suprem 
s’ă numit pe sine canonicul Lauran. 
Etă sufletul cel negru al lui Horvâth 
și al celor trei colaboratori jadani ai 
d-niei sale.

Aceste tote li-a văcțut, li-a au- 
cțit d-nul Lauran, și totuși în urma 
urmelor, ca să se mândrâscă înaintea 
publicului unguresc, a avut fruntea 
necatolică, de a provoca pe colegul 
său catolic, să întindă mâna de frățiă 
lui Horvâth, să se împace cu el, cu 
acela, care ’și retrage mâna dela îm
păcare ; va să 4^c&) nevinovatul se 
câră iertare dela vinovat. Deci te 
întrebă opiniunea publică, d-nule 
Lauran, deslegat-ai d-ta, său poți 
deslega d-ta pe păcătosul, care nu 
primesce canonul, nu-și recunosce 
păcatul și nu arată pocăință? D-ta 
ai voia a da esemplu inimicilor na- 

țiunei românescl și ai preoților ei, 
că pot batjocori, pot murdări, .pot 
înegri caracterul, sufletul și credința 
nbstră, fără de-a fi pedepsiți, și cu 
datorința Românului, ca el să câră 
iertare. Chiar, că rău ai batjocorit 
pe Români și rău ai făcut, că te-ai 
dus de martor la Budapesta. Seim, 
că d-ta te vei provoca la blândeța 
și milostenia, ce purcede din sufle
tul, spiritul catolicismului, va se flică 
al creștinismului, dâr rogu-te nu uita, 
că Papa Grigorie VII numai după 
aceea i-a dat iertare regelui Henric, 
după-ce s’a îmbrăcat în sac, s’a tăvălit 
în cenușă și și-a întins grumazi să 
calce pe ei. — Credem, că d-ta nu 
vei fi mai mare catolic, ca Papa.

Stimăm catolicismul, stimăm și 
altă ori-care religiune creștină, dâr 
nu facem neguțătoriă cu sentimen
tele ndstre religiose. — Cuvântul 
catolic în gura d-tale este identic 
cu „magyar âllam eszme“ în gura 
Maghiarului — ambele pre elastice, 
și totuși fanatisătore pentru ambii.

La întrebarea advocatului Dr. 
St. Pop, că poporul românesc avut’a 
ținută serbătorescă cu ocasiunea ve- 
nirei Majestății Sale? — d-ta d-le Lau
ran, ai răspuns „că întrebarea este 
elastică, căci poporul, care-1 iubesce 
pe episcopul Pavel pănă la fana
tism, a sciut, că și el este în mijlo
cul său“.

Va să 4i°â episcopul Pavel a 
cumpănit mai mult înaintea popo
rului, decât Majestatea Sa — D-ta, 
ca bun catolic, ai rumegat aceste 
cuvinte? Cred, că nici episcopul 
Pavel nu-ți va fi mulțămitor pentru 
ele. Der d-ta atunci ai vorbit și în 
contra celei mai bune consciințe a 
d-niei tale, căci prea bine scii, că 
în comitatul Aradului, și mai ales 
în părțile Boroș-Sebeșului, gr. uniții 
sunt un picur în marea greco-orien- 
tală, deci pe aceia nu puteai să-i 
identifici cu poporul — căruia Pavel 
nu-i este episcop, nici că-1 cunosce...

Cu privire la fanatismul, ce-1 
predomnesce pe d 1 Lauran, că ca
tolicul eo ipso trebue să fiă și patriot, 
îi facem observarea, că fostul mi
nistru de culte, contele Csâky, încă 
este și se ține bun catolic, el totuși 
este tata căsătoriei civile. Gata ești 
d-ta, d-le Lauran, să te însuflețescl 
pentru stările din patriă, ce ți le pre- 
gătesce acest catolic?

Ne-elastic.

Din Blașiu primim scirea, că în 30 
Aprilie, 144țărance române din comuna Tiir, 
având în frunte pe învățătorul Făgărășan, 
cu soția și fetița lui, au fost citate de voi- 
nicosul solgăbirău, pentru a li-se înapoia 
obiectele colectate pentru tombola din Bu- 
curescl, pe cari însă le-a confiscat „Măria 
Sa“ fanatioul d-n Simonfîy. Scirea acesta 
e revoltătore din tote punctele de vedere. 
De unde acest nou pașă unguresc îșl ia 
atâta îndrăsnâiă să porte pe la pretură atâtea 
țărance române, când e lucrul câmpului 
mai urgent? De unde dreptul lui închipuit 
de-a secuestra fără genă lucrurile, ce-au 
voit ele să trimită, împlinind o faptă româ- 
nâscă și națională? De unde; atâta îndrăs 
nelă la un fisolgăbirău, ce se află în mij
locul unui ocean de Români?

— o —
0 interpelare a deputatului Șerban. 

In ședința dela 1 Mai a dietei, deputatul 
Dr. N. Șeiban a interpelat pe miniștri de 
comerciu, justițiă și interne. Interpelația se 
referea la afacerea liniei ferate vioinale 
Avrig-Făgăraș. Linia acâsta s’a construit 
aprope de trei ani, și totuși biății ță
rani români n’au primit nici pănă adl vre-o 
despăgubire. La începutul interpelării sale, 
Șerban a constatat, că în țâra acesta omenii 
săraci sunt trași în judecată și purtațl pe la 
tote icbnele pentru câte-o sumă bagatelă de 
20—50 cr., pe când domnii cei mari au o 

anumită patentă pentru diferite machina- 
țiunl și trebșore, cari le aduc mii de flo
rini, — tot de pe spinarea bieților țărani 
săraol. Ministrul Bânfîy, temendu-se, că Șer
ban va suleva ârăsf cestiune de naționali
tate, a fugit din sală și n’a voit să-l as
culte.

— o—
Din Bucuresci. Luni, 17 Aprilie, la 

orele 10'/4 sera, MM. LL. Regele și Re
gina, însoțiți de AA. LL. RR. Principele 
Moștenitor și Principesa Maria, și urmați 
de domnele de onore și de adjutanți, au 
mers la teatrul național peutru a asista la 
balul dat de cătră ceroul oficierilor de re- 
servă, pentru sporirea fondului de bine
facere în folosul răniților în resbel. La so
sire, Majestățile Lor au fost întâmpinate 
de oomitetul cercului, având în frunte pe 
D. general Călinescu, care a oferit buchete 
de flori M. S. Reginei și A. S. R. Princi
pesei Maria. La intrarea Suveranilor în sala 
cea mare, musica întonâ imnul național, și 
un numeros publio, compus din domni și 
din ddmne din societatea alâsă a Capitalei, 
a salutat cu respect și iubire pe Majestățile 
Lor. îndată după acesta începu un asalt 
cu floreta, esecutat de două părechl. In ur
ma asaltului, Majestăților Lor și Altețele 
Lor regale bine-voiră a convdrbi cu mai 
multe din persdnele presente, și cumpătară 
multe bilete de loteriă. La orele 12 72, Re
gele, Regina și Altețele Lor Regale Se urcară 
în loje, de unde priviră câtva timp sala, 
apoi Se întorseră la Palat.

— o—
Ministerul român de resboiu a alcă

tuit un proiect de lege cu privire la acor
darea de indemnități oficerilor. Conform cu 
acest proiect, se vor acorda oficerilor, pănă 
la gradul de maior indușiv, următorele in
demnități : Maiorii și căpitanii din trupele 
pedestre vor primi 40 lei lunar, pentru 
echipament, er cei din trupele călări 50 
lei; locotenenții și sub-locotenenții din tru
pele pedestre 30 lei, 6r oei din trupele că
lări 40 lei pentru echipament și 10 lei in
demnitate pentru cal. Oficierii asimilați au 
dreptul la indemnitatea de echipament a 
trupelor pedestre, âr veterinarii și medicii 
din trupele călări au dreptul la indemnită
țile prevădute la acestea. Se mai prevede 
pentru maiorii de infanteriă și oficierii din 
serviciu de Stat-major, cari vor avâ cai, 
o indemnitate pentru cal de 8 lei lunar.

— o —
Cununia. D-l 'George Siânescu, mare 

comerciant în Ploescl, fiiul distinsului nos
tru concetățân, d-l Taohe Stănescu, se va 
cununa Dumineca viitore cu simpatica d-ră 
Zoe 1. Safrani. Cununia se va faoe în bi
serica grecâscă din loc, la orele 11 a. m. 
— Adresăm tinerei părechl și familiilor fe
licitările nostre cele mai cordiale.

— o —
împrumutul de 30 de inilione al co

munei Bucuresci a fost acoperit in străi
nătate de 3 și jumătate ori, numai în câte
va câsurl. In privința aoestui împrumut 
„Frankfurter Zeitung“ comunică, cumcă sub
scripția a trebuit să se închidă imediat la 
oasele de bancă din Frankfurt pe Main, din 
causa numărului forte mare de sume sub
scrise. Același diar mai sorie, că obligațiu
nile acestui împrumut au înoeput a se cota 
alaltăerl la bursa din Frankfurt.

— o —
Foc. Aseră, pe la orele 6l/2, un foc 

mare a isbucnit în șura economului A. Irk 
din strada lungă, din loc. Pe lângă șură au 
mai ars și alte recvisite de plugăriă, pre
cum și nisce mobile.

— o —
6. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 

bun, care se pote aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
la băi etc. O butelie 90 cr. se pbte procura dîlnic 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantul 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ebră espresă preparatele lui Moli, 
pro văzute cu marca de contravenție și subscriere

Coresp. „Gaz. Trans.“
Luuca-Cernei, 26 Aprilie 1895.

E aprope un au de când a răposat 
notarul nostru de cerc, care era Român. 
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După un an de văduviă, abia la 25 Aprilie 
n. c. s’a făcut alegerea noului notar. Inoă 
după răposarea Românului, am fost înțeles, 
oă la noua alegere nu va mai fi candidat 
nici un Român, pentru-oă postul acesta e 
unul dintre cele mai bogate, âr Românul 
nu pâte fi tolerat într’un asemenea post, 
pe cât timp între „patrioțl" se găsesc 
atâția flămânzi. Ba se vorbia, că stăpânii 
dela comitat voiesc a-ne impune un Evreu 
scăpătat, care acum e notar în Dencul- 
mare, dâr după cum se c]ice, aprâpe de 
suspendare.

Ca unul, care am luat parte la 
alegere, m’am convins, oă fisolgăbiărul cer
cului nostru, d-1 Piets Sândor, nu a con
simțit cu Evreul, dâr la provocare mai înaltă 
totuși a candidat și pe Evreu în locul al 
3-lea.

Noi văzând, că Român nu avem între 
■candidați și fiind pe lângă fostul notar un 
adjutant ungur, dâr cunosout ca om de 
omeniă, eare vorbesce limba nostră ca un 
Român, cunoscendu-i trecutul și cunoscen- 
du-ne și el pe noi, ni-am decis tote co
munele, oă dâoă va fi și densul oandidat, 
Ar între candidați nu va fi vre-un Român, 
atunci să-l alegem pe densul, ceea-ce s’a 
și întâmplat, fiind ales prin aciamațiune.

Am rămas surprinși de purtarea d-lui 
fisolgăbirău, pentru-că în contra poruncei 
stăpânilor săi, nu s’a luptat pentru Evreu. 
Adevărat, oă Român n’a pus în candidațiă, 
dâr cel puțin în linia a doua a ținut sâmă 
și de voința poporului, oare e ourat român, 
punând în candidațiă în looul prim pe 
amintitul adjunct notarial și fost adminis
trator notarial, d-1 Ballo Bela, oare era, 
între streini, cel mai agreat de popor.

In vorbirea, ce a ținut’o d-1 fisolgă
birău noului ales, a accentuat și i-a pus — 
la inimă interesul poporului, pentru a-1 
cărui plac l’a candidat, adăugând, că tot- 
deuna să-i zacă la inimă binele poporului, 
atât în faptă cât și în scris, pentru-că „noi 
funcționarii pentru fericirea poporului sun
tem puși în oficiu.“

Notez, că la aoest post au concurat 
9 inși, între cari se aflau și Români, dâr 
nici unul dintre ei n’a venit între popor, 
fiind pdte siguri, că nu vor fi candidați, 
ori că va fi pus cu forța Evreul Nathan 
din Dâncul-mare, care pentru-ca să-1 nu-1 
■ounoscem, a trecut prin apa celor ou o 
pițule și a dobândit numele „Tordai*, 
bună-dră cum a făcut Țiganul, oare fu
rând pipa dela Român, i-a pus nume 
„lulea", ca să nu-o cunosoă.

In fine mai aminteso, oă fisolgăbirăul 
nostru nu se arată așa de fanatic, ca alții. 
Ca unul, care e născut între Români, stu- 
diând 4 clase la gimnusiul român din Brad, 
dânsul vorbesce forte bine românesoe , 
și pare a ave chiar simpatiă față de Ro- 
mâni ; la prâncj ne-a rugat pe noi preoții, 
.să-i cântăm vre-o cântare românescă, pe 
oarl le iubesee tare. I-am satifisoat dorin
ței și dânsul s’a simțit fdrte bine între 
noi.

Bună impresiune a făcut asupra nos- 
tră cu deosebire împrejurarea, că pe scri
itorul notarului, care nu scie bine româ- 
nesce,fisolgăbirăul l’a dojenit 4:00ndu-i, oă 
dâcă nu-șl va da silința să învețe bine 
limba poporului oât mai în grabă, fără de 
oare pe aici nu pote trăi, — atunol nu-1 
va suferi în post.

Din cele premerse pot să deduc, că 
dâcă Maghiarii și-ar da silința de-a cunosce 
mai de-aprope poporul nostru și limba lui, 
n’ar pută fi față cu noi atât de fanatici și 
rău voitori, precum sunt neaoșii Maghiari 
botezați în apa celor 5 pițule, cari sunt 
veninoși, ca și șerpii de prin Orient.

Câmpeanul.

Convocare.
Subscrisul oomitet conform însăroinării 

sale, prin acâsta oonvdcă adunarea gene
rală a reuniunei învățătorilor români gr. 
or. din tractul protop. al Lipovei pe 12 
Mai (30 Aprilie) adecă Dumineoă după sf. 
George a. c. în comuna Chelmao, cu care 
ocasiune poporațiunea îșl va serba jubileul 
șcdlei de 100 ani (1793) la care cu onore 

invităm pe P. T. Domnii membrii reuniunei 
și amicii șcdlei.

Programul adunării:
1) Sâmbătă săra în 11 Mai (29 Aprilie) 

a. o. membrii reuniunei, oarl vin cu trenul 
de oătră Arad, sunt așteptați la gara din 
Conop de corniței de primire, apoi conduși 
cu trăsuri la Chelmao — și îuouartirațl. 
Tot asemene și oei ce vin ou trenul de 
cătră Ardâl la 7 ore sera.

2) Săra la 8 ore, convenire colegială.
3) Dumineoă în 12 Mai (30 Aprilie) 

la 6 dre, participare la rugăciunea de di- 
minâța în biserica paroch., deschiderea adu
nării generale, rapdrtele comitetului, cassa- 
rului și bibliotecarului. Apoi alegerea co- 
misiunei pentru oensurarea raportelor.

4) La 8 dre învățătorul scolei din lo
calitate, Teodor Popa, prelege din „limba 
română" cu tdte clasele; după prelegere 
conferință didaotică asupra resultatului.

5) Rapdrtele comisiunei de sub Nr. 3.
6) Decis asupra raportelor, eventuale 

propuneri; defigerea timpului și locului 
adunării viitore; autenticarea protocolului 
și încheierea adunării generale.

7) La lOVj dre participare la sf. li
turgic.

8) După sf. liturgie mare întrunire la 
șcdlă, sfințirea apei și cetirea istoricului 
scdlei, de aotualul înv. Teodor Popa; apoi 
corul șoolarilor va cânta o cântare oca- 
sională.

9) La 1 ără p. m, mâsă comună în 
ospătăria mare, după care va urma o pe
trecere poporală.

10) La 6 dre p. m. încheierea festi
vității jubilare — și plecare la gara din 
Conop.

Din ședința comit, reuniunei, ținută 
la 18/30 Martie 1895.

Voicu Hamsea, Georgia Josif,
protopop și președinte. notar.

Notă P. T. Domni, cari voesc a lua 
parte la mâsa oomună, au a se insinua pănă 
la 9 Mai (27 Aprilie) a. c. la D-1 Georgiâ 
Rusu parochul locului, ca președintele co
mitetului de primire. Cei ce nu se vor in
sinua la termin, să nu ia în nume de râu, 
dâcă nu vor căpăta loc la masă.

SCIRl ULTIME.
Budapesta, 2 Mai. Banul croat 

Khuen-Hedervâry, cum anunță din 
iavor sigur „Magyar Allam", a fost 
chiămat în Viena de cătră Majes- 
tatea Sa. El a și călătorit direct la 
Viena și a evitat de-a da față cu 
bărbații de stat maghiari.

Viena, 2 Mai. Audiența, ce a 
avut’o contele Ferdinand Zichy la 
Majestatea Sa, a durat 20 minute. 
Monarchul a primit forte grațios pe 
Zichy și conversația a avut de obiect 
între altele și alegerea dela Neutra.

Viena, 2 Mai. Ediția de aseră 
a lui „ FaierZancZf atacă vehement pe 
ministrul Bânffy pentru enunciațiu- 
nile sale din camera ungară față cu 
Agliardi. F6ia numesce pe Bănffy 
„țerănoiu din Ardeal^.

Viena, 2 Mai. Stefan Pâpay, șe
ful cancelariei cabinetului, a călăto
rit aȚl în Italia. Călătoria lui se 
aduce în legătură cu declarațiunile 
ministrului președinte Bânffy, declă- 
rațiuni, cari au atins forte neplăcut 
Vaticanul.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 3 Mai. După cum 

anunță c|iarul „Magyar Ujsâg", vor
birea ministrului-președinte Bânffy a 
produs asupra nunciaturei din Viena 
efectul unei bombe. Eri a urmat un 
viu schimb de depeșl între nuncia- 
tura din Viena și între Vatican. 
Agliardi merse de doue-orî în minis
terul de esterne, nu putu însă să 
convină cu Kâlnoky. Cercurile di
plomatice țin ca numărate «filele lui 
Agliardi, ca nunciu.

Budapesta, 3 Mai. La atacul din
tre poliția și muncitori, cu ocasiu- 

nea (filei de 1 Mai, numeroși munci
tori au fost răniți, despre ceea ce la 
început nu se anunțase nimic.

DIVERSE.
Jubileul mesurei metrice. In 7 Apri

lie a. o. au treout o sută de ani, de când 
conventul fcanoes a decretat sistemul me
tric pentru măsuri, greutăți și bani. Măsura 
metrică s’a introdus în Franeia prin legea 
dela 18 Germinai al anului III republican 
(7 Aprilie 1795). De atunol încooe măsura 
metrică s’a introdus în cele mai multe state 
ale lumei civilisate. In Austria s’a introdus 
măsura și greutatea metrică numai prin 
legea dela 23 Iulie 1871 și dela 1 Ianuarie 
1876 încooe are valdre esclusivă în oircu- 
lația publioă. Dintre statele europene nu
mai Anglia, Rusia și Danemarka au rămas 
pe lângă sistemul cel vechi de măsuri. 
Chiar și tdte republioele din Sudul și Cen
trul Amerioei, Egipetul, statul Congo, St. 
Domingo și Maurioius au adoptat măsura 
metrică. Legea dela 18 Germinai al anului 
III oonține următorii artiooll privitori la 
introducerea măsurei metrioe: „Nouăle mă
suri pe viitor se vor numi republicane. 
Nomenolatura lor e precisată în modul ur
mător: „Metre" se va numi măsura de lun
gime egală cu a 40Oea miliona parta din 
meridianul pământului dintre polul nordio 
și ecuator; „Are", măsura suprafeții egale 
unui cuadrat de 4000 metri în lungime; 
„Stâre", măsura lemnului de ars, egală cu 
un metru cubic; „Litre", măsura atât pen
tru obiecte fluide, cât și solide, egală la 
a miia parte dintr’un metru oubic; „ Gramm", 
măsura absolută unui volum de apă curată, 
egală cu cubul a sutei părți dintr’un me
tru la o temperatură, la care se topesoe 
ghâța. In fine se numesce cu numirea de 
„Franc, unitatea banilor. In anii 1872 și 
1875 se întruniră în Paris conferențe ale 
statelor, ce aveau măsura metrioă, cari con- 
ferențe puseră în vigfire oonvențiunea me
trică dela 20 Mai 1875, începând ou 1 Ian. 
1876. Statele legate prin convențiune în
ființară în Paris un „Birou internațional 
pentru măsuri", care are să aducă hotărîrl 
în oestiunl mai însămnate, privitdre la 
măsuri.

Alexandru Dumas și chiromantia. 
Alexandru Dumas este un adept convins 
al chiromantiei. „Chiromantia — serie Ale- 
sandru Dumas — este o sciință a cărei cer
titudine am recunosout’o și am profitat de 
ea adeseori." Intr’o 4’ Alesandru Dumas 
primise pe o damă, care ghicia de pe palmă, 
și pe care o stima și o proteja.’Ea venise la 
dânsul spre a se întreține despre sciința, 
ce amândurora le era scumpă. In timpul 
acesta, o nouă visită se anunță. Dama ghi- 
citore, voia să se retragă, dâr Dumas o 
reținu fără să-i spună numele visitatorului.
— Ei bine, cum stă afacerea - întreba 
Dumas pe noul visitator, după ce îi strînse 
mâna. — Ai nădejde? — Da, am bună nă
dejde. Dâr pănă când nu se împlinesce, 
tot mă îndoesc. — Atunci de ce nu con
sulți pe domna ? D sa scie ceti în palmă, 
și pdte va vedâ într’a d-tale, ce poți spera, 
ori de ce trebue să te temi. Dama luâ 
mâna, ee-i întinse visitatorul, care avea un 
surîs pe buze, prin care trăda necredința 
și condescendența. După câte-va indicațiunl 
generale, a căror exactitate îi goni su- 
rîsul, ea dise: — Ce dorescl să scii d-le ?
— Aștept un eveniment forte important 
pentru cariera mea și ași vrea să sciu, 
dâcă se va realisa. — Trebue să se leali- 
seze. Linia d-tale solară este superbă, nici 
o altă liniă nu o taiă. — Dâr se va rea
lisa în curând? — înainte de a-țl răspunde, 
trebue să sciu etatea d-tale. El îi spuse 
etatea, și după ce-i esaminâ din nou palma, 
ea răspunse: — Suocesul, pe care îl speri 
d-ta, este imediat. A doua 41 LI Brunetiere 
fu ales membru al Academiei franoese. 
Brunetiere era cel, care venise la Alecsan- 
dru Dumas, și căruia dama, care ghicea din 
palmă, i-a pre4is alegerea.

0 modă curiosă începe a se lăți prin
tre damele tinere englese. In 4iarelQ en_ 
glese publică un domn, care aparține aris

tocrației înalte, o epistolă, în care face 
atențl pe părinții, cari au fete, că între 
damele din olasa înaltă socială a început 
a-se lăți mania de a-se posa, ca frumsețl, 
gole, clasice și profesionale. Atât în Lon
dra, cât și în oelelalte orașe principale ale 
Angliei s’au desohis numerdse ateliere fo
tografice, conduse mai ales de dame, cari 
lățesc acâstă modă. Numitul domn dice, 
că soția lui a ajuns numai din întâmplare 
la cunoscința acestui seoret, când adecă 
curățind prin casă a dat peste două pose 
ascunse a fiicelor sale, cari fotografii de- 
altmintrelea aveau să represinte pe 40iț0l® 
Andromeda și Aspasia, în adevăr însă erau 
cele mai nimerite pose a fetelor sale. Ele 
și mărturisiră faptul spunând, că sute de 
fete o practisâză acâsta și că au albume 
întregi de astfel de pose. Englesele sunt 
cunoscute ca escentrice, însă în privința 
acâsta totuși merg prea departe ou escen- 
trioitatea.

In școlă. Invețățorul: En spune Ioniță, 
dâcă mamă-ta îți dă două bucăți de pâne 
cu unt, âr tatăl tău tot atâtea, câte ai ?— 
Elevul: Tocmai cât mi-e destul, d-le învă
țător.

In <Jori de di. Un om bât bătea în 
4orl de 4i stradele orașului de-alungul și 
latul, ținând între dinți o țigară stinsă. 
Apropiându-se din întâmplare de-un stâlp 
c’o lampă, care ardea încă, îi dise cucom- 
plesanță: Iertați d-le,.... n’ațl fi atât de bun 
să ve plecați nițel, ca dela țigara d-tale 
să-mi pot aprinde a mea.

Literatură,
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e : 50 cr. sâu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publioist, Brașov (Brasso) sâu 
la administrația „ Gazetei Transilvaniei*. 
Domnii abonențl ai „Gazetei" îșl potă 
procura acâstă scriere de-odată cu reînoirea 
abonamentului trilunaru la foia.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fdrte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vândare la tipografia „A- 
Mureșianu" în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Als6-Porumbâk).

*
Opul „Date istoria privitore la fami

liile nobile române," tom I. și II., de 
loan cav. de Pușcariu, a apărut sub asu- 
piciile „ Asociațiunii transilvane pentru lit. 
română și cult. pop. rom.", se pâte pro
cura direct dela biroul Asociațiunii (Nagy- 
Szeben, Muhlgasse 8), dela tote librăriile 
nostre din Sibiiu și dela librăria N. Ciurcu 
din Brașov, pe lângă următorele prețuri: 
Tom. I. (separat) 2 fl., Tom. II. 4 fl. 
Ambele tomuri de-odată ou 5 fl., — Sibiiu, 
18 Aprilie 1895: Biroul Asociațiunei.

*
Scrieri și vorbiri culese apoi direse 

de Br Georgia Pop. Acesta este titlul unei 
broșuri polemioe de 79 pag., ce a apărut în 
tipografia ungurâsoă din Arad. Costă 1 fl.

*
Schițe, de I. C. Panțu. (In plasă; In 

Baltă; Cale grea; La Câde; La cârciuma 
lui Tiriplicfi.) O broșură formații micii de 
112 pag. Se pote procura la librăria N. I. 
Ciurcu, Brașovii, cu 30 cr.

*

Logofetulu Matei, novelă de I. C 
Panțu, formată mare 105 pagine. Costă 
40 cr.

Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 
francate. De vândare la administrația 
nâstră.

Proprietar: Br. Aurei Murețianu.

Redactor mțOMSaDil: ©regoriu
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Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 123.30
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. o&il. fer. ung. în aur 41/2°/o • 126.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 104.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 149.25
Renta de hârtie austr...........101 35
Renta de argint austr...........101.30
Renta de aur austr............... 123.75
Losuri din 1860   158.70
Acții de ale Băncei austro ungară. 1083.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 463.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 401.—
Napoleondorî.................................. 9.69
Mărci imperiale germane . . . 59.77*/2
London vista....................................122.25
Paris vista.................................. 48.47
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 45.90

Napoleon-d’orI Oump. 9.66 Vend. —.—
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. —.—
Ruble rusesc! Oump. —Vend. —.— 
Mărci germane Oump. 59.40 Vend. —.— 
Lire turcesoi Oump. —.— Vend. — 
Scris, fonc. Albina5°/0 —.— Vend. —

ip“tra d.s Dame și Domni 14 or. ffl, |

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Mai 1895.

Bancnote rom. (Jump. 9.65 Vend. 9.68
Argint român. Cumo. 9.60 Vend. 9.65

Anunciurl 
(inserținni și reclame) 

Suniu a se adresa subscrise, 
administrations. Bn casulâ pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de muite-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei."

fW“ Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
& 5 cr. se potti cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

st0Lpneenfcni ie Dame și Domm p£vaarT°ș?vîeră 14 cr. ia. 
Țesăturile cele mai fine și practice cu prețuri forte ieftine. Ori și ce cantitate 

se trimite franco la domiciliu în tote țările din Europa.Oettinger & co., Zurich, (elvetiâi.
Casă de e^eporta-ție de stofe pexxtr-o. dazrcLe și ’domni.

Mostre franco. — Gravure de modă gratis. — Diplomată la 1883.
Porto de epistole la Elveția 10 cr. Cărți poștale 5 cr.
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Deschiderea grădinei 
(Scheiu.)

Am ondrea a aduce la cunoscința On. publ., că Oumine-
câ în 5 fiSaiîs, fiind timp favorabil, se va deschide 
grădina din restaurația cea veche și recunoscută de forte bună,

„Tu ei K a ț ă“ 
în Brașov, Strada Catarinei (Scheiu). 
Pentru mâncări bune și gustose este forte bine îngrijit, ase

menea se vend vinuri escelente și curate, precum și renumita 
Bere de Habermann, așa numită KRONEN.

Salonul stă la disposiție, pentru întruniri și petreceri, 
precum și popicele, pentru societăți restrînse.

Rugându-me pentru visitare cât mai numerosă, sunt cu t6- 
tă stima gata spre serviciu:1I>==ș[

Casa de ’bancă L 
JACOB L. ADLER, 

Brașovii. Piața nasc ft. 1. Sibiiu. 
cunip&’ă șâ vîiide monede, hârtii de valore, devise după 

cursulu Țilei celu mai mare — respective celu mai micu; 
rescumpera f ăa-ă nici o detragere totiî feflinlu 

de caagDoase;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă:
efectueză îucassări de j»®Bîțe, asignațiT, recipise, pe tote 

piețeie Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă

la 90%;
predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftine, asigoațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de hancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei“, institute de creditu și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astă Ți aducu 5% interese; 

asigură forte iettinu ari și ce losuri la sorțiri cu câștigulu 
celu mai micii, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențidse specialiete prin corespondență. 

649.9 50.

G i ro-Co nto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
%r. 18.

Cec-Conto la 
postă nr. 969.tZS a i ro-Co nto 

la banca 
imp. germană.

Ge®r*ge Lăsata,
restaurateur.
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(Este un proverb vechiu.)
Acesta proverb se potrivesce la stabilimentul meu cel mare, care cumpără cantități 

mari de mărfuri; avend cheltuieli puține pottt vinde și eftin.
Cillr.r.+ 'no 'jfj'nrgpținirP Pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 
SVIUOIB U CHi dyulLull u nu s>a maj V6(lut pănă acum, pentru creitorî, nefrancate.

Stofe perat™
Peruvien și Oosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocti), și trăsuri. — Asortimentu forte bogății de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, Bs*' cu prețuri originale ale fabricei, 'Wl ce 
nu-i pote oiera nioi o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele nece sare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuescil nici câtă, cusutulil croitoriului, se se adreseze la

Job. Stikarofsky m BrUnn. (Mancliestem Austriei.)
Sîeposatu pcrinanentu «le postavuri peste ’/î nwillowe floriul. 

Trimiterea numai cu ramburse.
(In nn fhnncinn cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
i‘ifi illi inl iihifi Stikarofsky“ oferă alte mărfuri false. La astfeld de omeni eu nu vendil 
UU IJU Iul UUUU. sup, npcj 0 condiție marfă. 629,18—24.

CD

Veritabile numai, «leeă fiăcare cutia este prove«|ută eu marca «le Q 
aperare a lui A. Moil și eu subscrierea sa.

Prin efectulu de lecuire durabilă ala Prafurilorii-Seidlitz de A. Moli în contra greu- M 
tățiloru celorfi mai ceibicose la stomachu și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto- iff 
machu, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoideloril și O 
a celorii mai diferite băle femeesci a luată acesta medicamenta de casă o răspândire, ce /K 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulu unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W 

Falsificatiile se voru urmări pe cale judecătordscă. hff
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ABONAMENTEGAZETA TANSILVANIEI“
Prețulu abonamentului este:

Penta Austa-Ungaria:
luni
luni
anii

X

Li

8

și a lui
'w'nwifmiilîi Miscvnn! decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și 
VenidBJim . liUlilldl, plumbulă lui A. Moli.

Franzbranntwein-ulă §1 sarea este forte bine cunoscută ca unu remediu poporalii 
deosebire prin trasxă (frotatu; alină durerile de șoldină și reumatismu și a altord urmări 
răcelă Prețulu unei sticle-originale plombate 90 cr.

Ț. 
cu C

cu
de vșc

*

a loi MoiL
(Pe basa de natron Acid-salicilici'O

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză ; costă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dințilorti. Pre
țuia sticlei provețiute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Penta România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu anii. .............................................

s

3
6

12

fi. 
fl. 
fl.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X

Abonaniente U numerele cu data de Duminecă,

Pe
Pe
Pe

8IkR
Trisuiterea principală prin O

Fariuacistulu A. MOLL, w 
c. și r. fnrmsoriî aia curții imperiale Viena, Tuchlauteu 9 p 

Comande din provinciă se efectueză tainicii prin rambursă poștală. W
La deposite se se c&ră anunritu preparatele providute cu iscălitura și marca O 

aiurare a lui A. M.0LL. O
Deposite în Brașovii: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Both, Fr. Kellemen și A\ 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz / 
Geisberger. 14-52.

de X
X 
vx:

fl. -
fl. -

50 cr.
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X 
X 
X 
X 
X 
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Pentru Austro-Ungaria:
ană.
șese luni
trei luni

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorfi și mai repede prin

mandats poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Arâmsmstațmnea „Gazetei Transilvaniei.“ 

XXMXXMMXXXXXXXX]
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


