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52. Mercuri, 5 (17) Martie. 1886.

Brașovu 3 Martie 1886.
O telegramă din Peșta, ce am primit’o Sâm

bătă sâra, ne-a comunicații, că Desideru Szilâgyi, 
unulu din cei mai de frunte conducători ai par
tidei oposițiunei moderate, a eșitu din acâsta par
tidă. Foile unguresc! publică scrisârea lui Szi
lâgyi, prin care acesta face cunoscută, că ese 
din clubulu oposițiunei moderate, dedrece a ob
servații, că între elementele întrunite în acestii 
grupă nu esistă acea reciprocă încredere, care 
este neapărată de lipsă pentru o conlucrare cu 
succesă.

Mai de multă încă se vorbea de drecare 
încordare, ce ar fi esistaiu între cei doi conducă
tori ai stângei moderate, Szilâgyi și cornițele Ap- 
ponyi. Se dicea chiar, că Szilâgyi ar vrea să ’și 
pregătdscă calea pentru ca să ajungă în cabine- 
tulă lui Tisza ca ministru ală justiției. Ori cum 
ar fi, ună lucru nu se pdte nega : cu ocasiunea 
desbaterii budgetare și acum în urmă în cestiu- 
nea reformei administrative, Desider Szilâgyi a 
ținută două discursuri, cari în fondă nu suntă 
decâtă nișce panegirice ale sistemului actuală de 
guvernare, ce culmindză în sugrumarea naționa- 
litățiloră și concentrarea câtă mai mare a puterii 
de stată în mânile guvernului. Deosebirea între 
Szilâgyi și Tisza este numai, că celă din urmă 
aflându-se la cârmă înaintdză încetișoră, pe când 
celă d’întâiu ar vrea să ajungă la scopîî prin 
câteva sărituri.

Văcjut’amă noi bine, că sufletulă lui Szilâgyi 
se avântă la înălțimile ideiloră d-lui Tisza Kâl- 
mân, când, în cunoscutulă său discursă în ces- 
tiunea naționalitățiloră, a negată ori ce dreptă 
de existență individuală popdreloră nemaghiare 
în acestă stată și a susținută tesa teroristică, 
combătută cu atâta dibăciă de cătră d-lă Mo- 
csâry, că „ddcă naționalitățile ară întrebuința drep 
turile, ce li le dă legea din 1868, ca armă contra 
statului ungară, atunci guvernulă e în dreptă a 
restrînge acâstă lege.“

Numai nisce suflete rudite potă să armo- 
nieze așa de multă chiar și în ideală cum ar- 
moniâză Szilâgyi cu Tisza. Dâcă Szilâgyi vi- 
săză de gloria, ce și-au câstigat’o bărbați de stătu, 
ca Stein și Hardenberg în Prusia, dâcă avândă 
în vedere totă numai administrația centralistă din 
Prusia și Franța, Szilâgyi voesce să creeze ună 
stată tare unitară cu o administrația energică, 
care fiind în mânile statului să neutraliseze său 
să suprime pretinsele „puteri centrifugale41 dâcă 
în aplausele frenetice ale guvernamentalilor^ Szi
lâgyi declară, că sistemulă lui de reformă, care 
să basăză pe numirea funcționariloră din par
tea statului, este îndreptată și în contra na
ționalitățiloră, adecă în contra „aspirațiuniloră 
loră naționale,“ ce vină în conflictă cu idea 
de stată unitară maghiară: atunci cine se va 
mai îndoi, că d-sa nu este destulă de coptă 
spre a întră în cabinetulă d-lui Tisza? Și când 
d-lă Szilâgyi arată ca țîntă nisuința Ungariei 
d’ași câștiga între marginele dualismului o pre- 
ponderanță politică prin crearea unui stată nați
onală unitară, nu se întelnesce elă 6re cu ideile 
și aspirațiunile d-lui Tisza ?

Cu tote astea Szilâgyi pentru păstrarea de
corului esterioră susține, că va rămână ca și 
pănă aci „oposițională-liberală. Acesta este în- 
tâiulă pasă, căci încă nici unulă dintre condu
cătorii de partide n’a mărturisită, că și-a pără
sită principiele, când au eșită din vre-o partidă, 
toți au <|isă, că-și conservă principiele loră 
de mai nainte. D-lă Tisza pdte nici astăzi nu 
va admite, că și-a renegată principieîe ce le 
profesa când a fostă oposițională.

Caracteristice suntă enunciările ce le-au fă
cută șefii oposițiunei moderate la cetirea scri- 
sdrei de adio a lui Szilâgyi în ședința clubului.

Mai ’nainte de tdte cornițele Albert Apponyi, 

pe lângă elogiurile cele mai mari făcute per- 
sdnei lui Szilâgyi a desmințită aserțiunea acestuia 
privitdre la lipsa încrederei reciproce în sînulă 
partidei și a disă, că ea a isvorîtă din o falsă 
impresiune. Dâr mai importantă este declararea 
d-lui Apponyi, că și paffida sa urmăresce direc
țiunea „liberală oposițională11,.

Va să <Ș.ică nu mai suntă conservativi în 
camera din Peșta. Pănă acum partida lui 
Apponyi trecea de conservativă, ba i se atribuia 
chiar și tendințe reacționare, dtă însă, că deodată 
se declară cu toții liberali oposiționall și acum 
se nasce întrebarea ddcă mai esistă o oposițiune 
în sensulă adevărată ală cuvântului în dieta un
gară, afară de oposițiunea Kossuthiștiloră. S(in
ternă curioși a cundsce rolulă ce este chemată 
a-lă juca d-lă Szilâgyi. Deocamdată putemă 
constata, că eșirea lui din partida oposițională 
moderată va face să se schimbe constelația în 
sînulă partideloră maghiare și resultatulu va fi 
ârăși vr’o nouă fusiune.

Părerile răspândite prin unele diare asupra 
motiveloră, ce au condusă pe d-lă Szilâgyi d’a 
se retrage din partida moderațiloră ni se pară 
parte false, parte pripite. A susțină că cornițele 
Apponyi cu ai săi devină totă mai conservatori 
și mai reacționari, după tdte câte s’au aurită în 
timpulă din urmă, după ce tocmai acum se dis
cută ună proectă de lege din cele mai reacțio
nare, prin care din fîșpani se iacă „Kreis vor- 
steheri,“ este o particularitate tiszaistîcă.

Cornițele Apponyi vine acuma și declară, 
că este totă așa de liberală ca și d-lă Tisza, 
său mai bine că a încetată d’a mai fi conser
vativă. Ddcă este așa, atunci acâsta par
tidă nu mai pdte țină drumulă de mijlocu,, ci 
trebue cu timpulă său să se fusioneze cu par
tida stângei estreme.

In întrunirea clubului loră Apponyiștii au 
declarată că voră să trăiâscă în amicițiă cu cei 
din stânga estremă. Ori-ce ar întreprinde însă 
și unii și alții, o oposițiune sănătdsă și tare în 
Ungaria este cu neputință pe câtă timpă dieta 
maghiară va sta sub presiunea temerei de na
ționalități.

Reforma administrativă.
Contele Albert Apponyi dice, că numirea funcțio

nariloră nu eschide selfguvernamentulă, de altă parte 
sistemulă alegerii funcționariloră nu ofere nici o garanțiă 
pentru autonomiă. Prin estinderea sferii de putere a 
fișpaniloră nu se înlătură relele. IsbucnirI evidente, agi
tațiuni naționale, le va observa fișpanulă, dâr rădăcina 
răului, și că 6re organele administrative inferiâre parali- 
sâză lucrarea de minare nu le va vedâ. Fișpanulă va 
promova interesele partidei guvernului. Acăsfa nu tot- 
dâuna vine la socotâlă elementeloră amicale statului. 
Intr’ună comitată modelă, pentru a îmboldi pe Români 
contra candidațiloră oposiționall, s’au predată candidați- 
loră partidei naționale române două cercuri. Dreptulă 
ce se dă fișpanului d’a dispune directă, este o stare es- 
cepțională; se măresce volnicia fișpanului și nu e supusă 
procederei disciplinare. Ministrulă pote, după proiectă, 
să împedece realisarea ori cărui stătută municipală, pdte 
anula său schimba orice hotărîre, pdte prin fișpanulă său 
administra cum îi place. Alegerea funcționariloră rămâne 
ilusoriă. Ministeriulă de interne e forulă celă mai înaltă 
în tdte, chiar în afacerile private ale singuraticiloră. Noi, 
răutăcioșii centraliști, vremă să organisămă autonomia 
astfelă, ca municipiile nu numai să’și resolve indepen
dentă afacerile loră, ei să și lucreze ca factoră directă 
în mijlocirea și controlarea afaceri'oră de stată. Guver
nulă despdie autonomia de tdte atributele ei de pănă 
acum și o face dependentă de voința și tdnele guver- 
nanțiloră; lasă municipieloră numai dreptulă d’a-șl alege 
funcționarii, der îșl reservă dreptulă, d’a pune ’n jocu 
acestă dreptă. (Aplause sgomotdse în stânga.)

Acestă proiectă se motivâză cu aceea, că așa ceră 
interesele statului ungurescă, că îlă apără de dușmanii 

dinafară și dinăuntru. Eu protesteză în contra acestu 
pericnlosă cursă de idei. Siguranța statălui se aștâptă 
numai dela deplina construire a statului de dreptă. In 
acestă pioiectă însă nu vădă altceva, decâtă ună pasă 
mai departe spre restrîngerea libertății; de aceea îlă res
pingă. (Vii aplause în stânga și în stânga estremă.

In ședința dela 9 Martie a camerei deputațiloră s’au 
continuată desbaterile asupra proiectului de lege muni
cipală, întrerupte la 5 Martie.

Anton Tibâd vorbesce pentru proiectă. Elă încă 
vre să se numâscă funcționarii, dăr asta nu-i destulă ; 
trebue să li se pună la disposițiune tdte mijlocele nece
sare pentru ajungerea scopului, pentru realisarea mare- 
Ioră țeluri. Și proiectulă apropiă cestiunea deresolvare. 
Ce privesce tribunalele administrative și pragmatica ser
viciului, ministru președinte a declarată, că guvernulă se 
ocupă cu acestă cestiune. Oratorulă are ’ncredere în 
guvernă. E rău, că proiectulă nu precisâză responsabi
litatea fișpanului, nu e adevărată însă, că nimicesce au
tonomia, municipieloră se reservă fârte multe prerogative. 
Oratorulă e aderentă ală administrațiunii statului. Pri- 
mesce proiectulă.

Constantin Olay respinge proiectulă și primesce 
propunerea lai Bartha.

Ștefan Leszko: Legea de pănă acum este ună pată 
ală lui Procuste pentru municipii; în proiectulă de față 
însă se păstrăză principiele conducătâre ale legii de pănă 
acum și asta se numesce autonomiă! A trăi bine, a lu
cra puțină, a juca tarocă (în cărți) asta va fi calificațiu- 
nea mandarinului, nu, a fișpanului. (Ilaritate). Respinge 
proiectulă.

Blasiu Orban: In timpă de 15 ani s’a răsturnată 
administrațiunea ndstră de trei ori; aceste esperimente 
ară fi fostă destulă pentru ună seculă. Oratorulă critică 
proiectulă, care dă pră mare putere fișpanului. Dăcăva 
deveni lege acestă proiectă, atunci Koloman Tisza va fi 
vice-rege ală Ungariei, tiranulă legislațiunei și ală țării, 
în care va domni prin sateliții săi, prin fișpanl. Vomă 
avă starea de asediu în pace. Respinge proiectulă.

Alexandru Hegedus: Aceia, cari pună interesele 
statului ungurescă mai pre susă de tote, voră sacrifica 
treptată din autonomiă totă ce stă în calea validitării 
intereseloră statului. Oratorulă vorbesce în contra aser- 
țiuniloră contrariloră proiectului. Amicii numirei func
ționariloră au întrebată, că pentru ce să se numâscă 
numai contabilulă, fisiculă și căpitanulă poliției ? Simplu 
pentru aceea, fundă că cele mai multe plângeri, ce vină 
din comitate, privescă manipularea baniloră, starea sani
tară și siguranța publică.

Contele Apponyi a adusă în desbatere și cestiunea 
naționalitățiloră. Rămâne ună lucru necorectă, că dre 
partida guvernamentală ori oposițiunea caută spriji- 
nulă naționalităților; dăr nu e totă una, dâcă amân
două partidele facă acâsta. Dâcă naționalitățile se ală
tură la partida guvernamentală, acâsta e în posițiune a 
ocroti interesele naționale prin instituțiunl în adminis- 
trațiune, in instrucțiune ș. a.; oposițiunea din contră nu 
e în posițiune a controla naționalitățile, d’a pune prin 
disposițiunl o țintă nisuințeloră loră.

Oratorulă nu crede, că însuși deputatulă Mocsâry 
cu tâtă atitudinea sa, dușmană față cu reuniunea de cul
tură, aprobă și comentarele ce să facă ideii de stată 
maghiară de ceilalți contrari ai reuniunii de cultură. Pri
mesce proiectulă

Albert Kiss critică proiectulă, ca dușmană libertății.
In ședința dela 10 Martie celă dintâiă vorbitoră fu 

Petru Truța, ală cărui discursă l’amă publicată împre
ună cu răspunsulă ministrului Tisza.

Ignatz Helfy să adresâză întâiă cătră Truța și asi
gură, că și elă și partida lui voescă deplină egalitate 
de dreptă în acâstă țâră, dâr nu în înțelesulă lui Truța, 
care a numită cestiunea naționalitățiloră ună tractată 
socială și vrea să pună naționalitatea română pe picioră 
egală cu națiunea ungurâscă. (Vii aplause în stânga 
estremă.)

Trecândă la proiectă, (jice c& estinde puterea gu
vernului. E rău, că nu se precisâză cerculă de activi
tate a fișpanului. Se stabilesce volnicia fișpanului. Vo- 
leză pentru propunerea lui Bartha.
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Desider Szilagyi se declară pentru centralisare în 
administrațiune, numai să se numâscă funcționari culțl 
și speciali. Aserțiunea lui Truța, că proiectulă e în
dreptății contra naționalifățiloră, e greșită. Departe de 
noi o maghiarisare forțată pe față său în ascunsă. 
Dâr respectulă de limba maternă a naționalităților^ nu 
trebue să ne împedece, ca acestii stată să fiă puternică 
și națională. Proiectulă va servi, și acăsta e țînta prin 
cipală a politicei ministrului președinte și credă, că și 
a nbstră a tuturoră, ca să lege câtă se pbte de strînsă 
statulă ungurescu, ăr nu să se desfacă în state federa
tive, în fragmente cu timbru locală. (Vii aprobări.) Fran- 
cia nu s’a născută din părți desperate? Și Prusia nu s’a 
născută din cele mai diverse provincii? N’amă fi orbi, 
decă nu ne-amă folosi și noi de aceleși mijloce ? Ce for- 
măză puterea reală a Ungariei în raportă cu Austria? 
Unitatea sa și prin acesta realisarea consecventă a unei 
mari politici naționale și nu în sensulă rasei, ci în sen- 
sulă statului. (Vii aprobări.) Ungaria trebue să pă‘ 
șâscă pe tărâmulă centralisării. In generală nu primesce 
proiectulă, fiindă că nu e făcută după placulă lui, mai 
alesă, că ar vră și aceea ca și viceșpanulă, să se nu- 
mescă. (Va urmă.)

SOIRILE DILEL
M. Sa monarchulă Austro- Ungariei a notificată 

printr’o scrisbre M. Sale regelui României căsătoria ar- 
chiducelui Carolă Ștefană cu archiducesa Maria Teresia.

—x—
>Westung. Grenzb.“ dela 5 Martie publică o co

respondență din Pesta, în care se scrie: „Fuggetlenseg* 
a susținută în numărulă său dela 28 Februariu c., că 5 
membri ai unui tribunală s’au lăsată a fi prinși în mrăja 
unui cămătară, contra căruia s’au făcută dese arătări 
criminale. Cămătarulă, cum se cjice ună Evreu, cunos- 
cea pe acei consiliarl de tribunală și procurori ai statului, 
cari se află în referințe materiale strîmtorate și spre a’i 
câștiga pentru sine, le deschise ună credită. îndată ce 
se îmâna o arătare criminală contra cămătarului evreu, 
aceea se amâna și se făcea mușama, așa că nici una 
n’a ajunsă la a doua instanță. Deși >Fuggtlseg< n’a nu
mită tribunalulă de care vorbea, ministrulă justiției a or
donată cercetare în contra senatului penală dela tribu
nalulă din Budapesta. Ministrulă justiției l’a numita prin 
urmare. In urmă a recunoscută și »Fuggtlseg“ că a fostă 
vorba de primulă tribunală ală țării. Acăsta a produsă 
mare sensațiune".

—"X—
Ministrulă Trefort a mai „pricopsită* pe urmă

torii preoți gr. or.: Vasilie Chindi din Darloțu și Pavelă 
Oiocanu din Bărești cu câte 80 fl., Ionă Moga jun. din 
Rodu și George Popii din Ludoșulu-mare cu câte 60 fl. 
— Iartă-le loră, Domne, că nu sciu ce facă I

—x—
Oficiosulă .Kolozsvâri Kozl(5ny“ într’ună arlicolă de 

fondă preamăresce entusiasmulă Maghiariloră pentru 
serbarea dilei de 15 Martie și dice între altele: „Națio
nalitățile au amărîtă și voră amărî bucuria nbstră asu
pra gloriosei desvoltărl a Ungariei. Noi amă crezută, că 
prin zelulă nostru vomă câștiga prieteni buni pentru 
idea de stată maghiară, dâr ne-amă’înșelată, că suntemă 

. încunjurațl de dușmani neîmpăcațl. Agitațiunea naționa- 
litățiloră este uniculă noră, ce s’a văzută și se vede pe 
firmamentulă senină ală desvoltării nbstre. Dâr să nu 
ne îngrijimă de acesta noră, care peste câteva decenii 
va dispărea, ca o amenințare netrebnică. In 1848 aceste 

elemente centrifugale s’au rădimată pe țările monarchiei 
nbstre și’ totuși nu ne-au putută cu tropi; și acum vo- 
iescă Epigonii să ne cutropăscă, când nu suntă ajutorați 
de nimeni și când Ungaria a dobândită simpatia Euro- 
peniloră?... piua de 15 Martie să ne dea o nouă pu
tere, pentru ca să ne putemă pregăti păte tocmai în con
tra acelui colosă, care înainte cu 37 ani a nimicită no
bilele aspirațiunl ale Maghiariloră !» — A vrută să <jică 
ceva f6ia bugetară, der nu scimă de ce i-a tremurată 
cumplită fălcile și a eșită altă dănănaiă.

La tribunalulă din Sigetulu Marmatiei, în 10 Mar
tie s’a făcută o grevă forte mișcătore. Printr’o ordina- 
țiune a ministerului de justițiă lăfa diurniștiloră s’a scă- 
dută dela 80 cr. la 31 cr. pe ()i. Președintele tribunalului 
în diua de 10 Martie a chemată pe toți diurniștii, în 
numără de 22, in sJa tribunalului și le-a comunicată 
ordinațiunea ministerială. Diurniștii au protestată în con
tra acestei volnicii, însă înzadară. La întrebarea pre
ședintelui, decă primescă să lucreze și mai departe pentru 
diurna de 31 cr., toți și-au dată dirnisiunea. Unii, 
cari de 15—20 de ani lucrau acolo, plângeu și se tân- 
guiau, că au o familiă numerbsă și că cum voră susți
ne-o; alții er ară fi fostă dispuși să lucre și pe ună preță 
atâtă de bagatelă, der nu i-au lăsată ambițiunea. In 
sfârșită președintele cu ochii plini de lacrămî le-a mulță- 
mită pentru serviciulă loră și Ie-a spusă, că cutbtăbună 
voința elă nu le pole ajuta. —• Astea suntă apucăturile 
guverneloru risipitbre, d’a arunca pe cei nenorociți, cu 
lefurile cele mai mici, pe drumuri, sub cuvântă că au să 
facă economii. Miseriă !

—x—
In Brașovu s’a deschisă biuroulă pentru bilete de 

drumă pe căile ferate ungare. Biuroulă se află în Strada 
Vămii Nr. 10. Totă în bivrou se primescă și bagagele 
de călătoria. Biletele se potă cumpăra cu 48 de bre 
înainte de plecare, cu acelașă preță ca și la cassa gării 
Brașovului.

Ni se scrie din Petro seni cu data 3 Martie n.: »Dom
nule Redactară! In corespondința publicată în Nr, 27 
ală prețuitului (Jiară ce redigiațl, din partea unui parti- 
cipanlă mi se făcu imputarea, că la »Bal lă română« ți
nută la PetroșenI în 1 Februariu, nu numai că nu am 
luată parte, conformă promisiunei date mai multora, dâr 
ce e mai multă am interd să preoțiloră și învățătoriloră 
tractuali participarea; in fine acelă participantă eschiamă 
dlicândă: »Așa conducători avemă noi Românii. Apoi să 
le fiă de bine». Causeie pentru cari nu am luată parte 
suntă bine cunoscute participantului. Dâr totuși ca pu- 
bliculă să nu fiă dusă în rătăcire dechiară, că nimărui 
nu am promisă a lua parte la menționata petrecere, cu 
alâtă mai puțină e adevărată, că așă fi interzisă preo
țiloră și învățătoriloră districtuali participarea, prin ur
mare, ce a scrisă participantul^, e falsă, și era bine să 
’șl pună și numele, cum îi place a numi pe aceia des
pre cari scrie. Primiți etc.“ — Ștefană Radicu, proto- 
popă

—x—
După cea mai nouă statistică, în Ungaria suntă 

peste 800 de mii Evrei și se speră, că în câțiva ani se 
va împlini milionulă. £tă ună bogată isvoră de sporire 
a »patrioțiloră‘

Elena Teodorini, vestita cântărăță română, care de 
presentă se află în Bucureștii, în luna viitbre se duce la 
teatrulă din Lissabona, unde e angagiată cu o lâfă lunară 
de 20,000 franci.

—x—

In Galiția s’a întreruptă cu desăvârșire comunicațiunea 
pe căile ferate din causa zăpedii celei mari. Totă ase
menea în Bucovina a trebuită să ’nceteze cireularea tre- 
nuriloră. Dela țâră vină soiri despre nenorociri întâm
plate. In multe sate casele nu se mai vădă din zăpadă. 
In România încă a fostă întreruptă comunicațiunea.

—x—
Renumita cântărăță Adelina Patti a fostă fluerată 

în teatrulă din Valencia în opera «Traviata*. Căntăreța 
a fugită luându-și tbte bijuteriile și 15,000 franci ce i 
se cuveneu în acea sără. Qiarele de acolo spună, că încă 
n’a fostă o cântărăță așa cumplită fluerată.

—x—
La 22 Martie n. împăratulă germană Vilhelmu îm- 

plinesce etatea de 89 de ani.

Adunarea estra-ordinară a comitatului Ga^asu-Severinu. I
Lugoșu, 8 Martie 1886. 

(Urmare.)
„Dăr isvorulă sfîșieriloră din viăța socială — con

tinuă d. Brediceanu — vrea să-lă găsescă d-lă Băsană 
în alegere, însă cu totului totă aiurea îșl au ele sor
gintea: din colosala gropă despărțitore ce a săpat’o 
sistema actuală și au desvoltat’o creaturile ei între 
cetățeni. Cetățeni sunlu ,plebs-contribuens» cari în 
cașuri de nevoe trebue să-și țină peptulă să li-lă gău- 
răscă, ăr in pace să-și vân4ă perina de sub capă și 
țundra în spate, pentru de-a susțină in îmbuibare și 
imbelșugare o clasă de oficianți adunată din tbte părțile 
țărei și aruncată în spate ca să-lă stăpânăscă și povă- 
țuescă, fără considerare dără cunbsce limba și dati- 
nele; — ăr dăcă e Română cu parola oficială: ca în 
interesulă ideii de stată maghiară să-lă urască, persecute 
sărăcăsuă despbiă și opărăscă pe tbte tărâmurile de des- 
voltare». Seie și d-lă Besân bmenl cari trăescă și-și 
cheltuescă averea în așa modă, încâtă nici nămă de 
nămulă loră nu s’a gândită la așa traiu, și suntă Ro
mâni aceia ce facă acăsta — Români denumiți de gu
vernă, căci trebue în ăstă modă de silă de milă să îm- 
parță cu prietenii lui — din venitele grasă — (cu semă 
și fără semă — Coresp.) ce i-le ărtă guvernulă a-le 
scbte de pe spatele poporului. Cu așa clasă privilegiată 
nu se potă întrețină relațiunl sănătose în viața socială. 
Insă cu privire la întrebarea, ce ți-ai permisă d-le Băsân 
a mi-o pune: Că cu administrația ori cu Tribunalulă 
stau eu pe pictară mai bună 1 ? răspundă; că ofîciele fiă 
ele administrative ori judecătorescl, au să stea ele însele 
pe pictară bună cu ori și cine. Ele au să-și împlinăscă 
datorința consciinciosă după lege, neîmpărțindă favoruri 
nici în drepta, nici în stânga și atunci voră fi și de mine 
și de ori și care cetățănă onestă respectate și stimate. 
Din parte-mi nu sciu — după Jjacăstă deliniare a po- 
sițiunei mele f.iță cu autoritățile publice — pre care din 
aceste autorități a voită d-lă Băsân să o compromită, 
a'dministrațiunea ori judecătoria, său dbră pe amândouă 
când a admisă : ,că ele potă sta cu părțile și pe pi
ctară bună și pe picioră rău*. (D-lă Băsân a admisă așa 
ceva de sigură în urma propriei sale esperiințe, căci pa- 
remi-se — decă e permisă să dai credământă guriloră 
slabe, cari în cele mai multe cașuri vorbescă și adevă
ruri — numai modulă acesta de procedere — de-a sta 
pe picioră bună cu poterile — îiă mai susțină ca domnă 
în spinarea Românului, de care prin purtarea sa de 
multă s’a făcuta nevrednică. — Coresp.)

— >Inzadară stă d-lă Băsân pe picioră bună cu 
totă ce-i neromână — eu n’așă voi să fiu profetă —

FOILETONU. 

Reforma gimnasiului.
I.

(Urmare.)

Cu tbte acestea limbile classicenu se mai priviau nu
mai ca nesce instrumente pentru priceperea cărțiloră biseri
cesc!, ci li-se atribuia o deosebită influință asupra cul- 
turei formale a scolariloră. Sciințele reale câștigă totă 
mai multă valore ; însuși Melanchton a scrisă manuale 
de physică și aritmetică, — elă a contribuită multă 
la progresulă scblei, de aceea se și numesce cu dreptă 
cuvântă praeceptor Germaniae. Intre alții, cari s’au inte
resată de gimnasiu, e Slurm, Trotzendorf și Neander.

Nu trece multă și se înființeză în sînulă bisericei cat 
ordinulu iesuițiloră, menită a combate și împedeca lă
țirea protestantismului. Se înțelege, că și iesuiții s’au 
apucată mai ânteiu de scolă. Ei împartă gimnasiulă în 
studia superiora și studia inferiora, cele din urmă er în 
cinci classa: 1) Infima classis grammatica; 2) Media 
classis grammatica; 3) Suprema classis grammatica (syn- 
tax). 4) Humanitas; 5) Rhetorica. Arta de a vorbi fru- 
mosă latinesce este idealulă instrucțiunei ; nu ideile, ci 
stiiuiu autoritară (cu deosebire ală lui Cicero) era scopulă 
principală. Limbile materne suntă desconsiderate în fa- 

vorulă limbei bisericesc!, care după planulă iesuițiloră 
avea să se esfindă în tbtă lumea, și astfelă întrâga o- 
menime vorbindă aceeași limbă să stea sub puterea in- 
falibilă a Papei. »Fanatismă pentru credința romano- 
catolică, ură neîmpăcată asupra ereticiloră, instrucțiune 
superficială în totă felulă de sciință și arte, dresură în 
limba latină, eserciții în cestiunl de bună cuviință — 
acesta era orbitorea aparință;» — astfelă caracterisâză 
Schmidl în „Istoria pedagogiei» scblele iesuițiloră. Abia 
pe la inceputulă secuiului nostru, ne mai putândă resista 
presiunei spiritului timpului, au primită în planulă de în- 
vățământă și sciințele reale ca pe ună malum necessa- 
rium

Ce privește educațiunea în sensă statală, oricine e 
în clară, când se gândesee la principiulă: scopulă sfin- 
țesce mijlbcele. Disciplina și controla esagerată erau de 
natură a nimici totală individualitatea scolariloră. Uni
formitatea scoleloră a rămasă proverbială: Se dice, că 
ună ministru de culte ală Franciei s’ar fi esprimată la 
ocasiune, pe când erau încă iesuiții la putere, că elă i 
scie la cutare oră, ce capitală se citesce din Iuliu Caesar 
în tbte gimnasiile din Francia. Cu tbte acestea influință 
iesuițiloră s’a lățită în tbte țările catolice; ,Ratio atque 
institutio studiorum societatis lesu» a rămasă pănă a<Și 
cu puține modificări planulă de învățămentă în multe 
scoli catolice, cu deosebire în Austria.

La vremea tară erau gimnasiile iesuițiloră, supe- 
ribre celoră alalte institute de acelașă felă, se înțelege, 
aveau și partea loră bună: buna ordine, disciplină etc.; 
organisarea loră însă, fiindă de natură conservativă, 
punândă totă pondulu pe credință și nu pe sciință, au 
rămasă cam pe aceeași trâptă de desvoltare, pe când 
gimnasiile protestanțiloră au progresată.

Baco de Verulam, renumitulă filosofă englesă, a 
fostă eelă dinlâiu, care a combătută apreciarea peste 
măsură a limbei latine. Cu elă începe direcțiunea nu
mită în filosofia nouă realismă, care esercită o radicală 
influință asupra instrucțiunei. Mai târziu Ratich și 
Commenius (Germania) ceră propunerea limbei materne, 
tractarea mai pe largă a sciințeloră reale, combinarea 
studiului limbiloră cu realiile și introducerea esercițiiforă 
gimnastice, cererile loră însă au rămasă cereri. Abia 
prin sec. XVII îșl câștigă limba maternă mai mare va- 
Ibre. Pe la jumătatea sec. XVIII pietiștii', Franche, Tho- 
masius etc. pună preță și mai mare pe sciințele reale, 
si fiindă că pietatea e scopulă loră înlocuescă autorii 
clasici cu noulă lestamentă. Basedow cu consoții săi 
Hlantropișli (fericirea neamului omenescă, ca scopă ală 
edueațiunei) Salczman, Gampo, Irapp etc. desconsideră 
limbile clasice și recunoscă, ca adevărate obiecte de în- 
vățământă folositbre sciințeloră reale. Cu încetulă se for
mează scăle reale independente, inferibre și superibre; 
în unele locuri se combină gimnasiulă cu scbla reală și 
astfelă se nasce așa numitulă gimnasiu reală.

(Va urmâ.) 
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der par’că așii fi sigurii că pe copilulă lui Ungarii — 
dăcă va ține asta sistemă nu-lă voră mai numi notară 
publică, cu thtă crescerea «patriotică» ce i-o dă (Voci 
dintre Români: Așa o fi! Dăcă ar fi fostă să 1Q alegemă 
noi, ni îl d-lă Besân nu ar fi astăzi notară publică.)

„Espectorările d-lui Băsân în contra autonomiei bi- 
sericei nhslre mai tare mau durută, căci și pe ce-lă mai 
mânjită Română încă l’am credută credinciosă bisericei 
și mândru de autonomia ei, Cum te miri, că biserica 
și scola nhstră nu phte prospera cum ar’ fi de dorită*) 
când puterea statului, guvernulă, care e obligată a dă 
mână de ajutoră bisericei și scălei, în locă de-așl inde- 
plini obligamântulă său — face chiar contrariulă, sub- 
minându-o și punendu-i mii și mii de pedecl la thtă miș
carea, la thtă încordarea spre binele bisericaniloră noș
tri. Cum să prospereze biserica și schia nhstră, când, 
pentru că suntă românescî, sunlă punct ulă luată la ochi de 
guvernă și atăcată necontenită. Cum să p6tă biserica 
autonomă prospera, — când guvernulă abusândă de 
drepturile de supra-veghiare pune în capulă bisericiloră 
— în cele mai multe cașuri — omeni, cari de vreme 
să lepădă de poporă și să angajeză a fi unelte hrbe în 
mâna guvernului chiar în biserică și în schlă. — «Până 
unde va ajunge acesta — nu potă șei 1 Și cu greu 
credă, că și d-lă Besân îmi va pută garanta, că ia vre-o 
vacanță guvernulă nu va boteza vre-ună Calvină, îlă va 
îmbrăca în rasă și ni-lă va trămite ca archireu In vre-o 
Eparchiă a bisericei năstre.

pice d-lă Besân: „N’avemă inteligență, pentru aceea 
nu ne trebue autonomiă.* Dapoi fără autonomiă vomă 
avă inteligență 1 ?

«Totă preocupățiunea orbesce pe omă 1 Că n’avemă 
destulă inteligență în proporțiunea numerului nostru, e 
adevărată, dăr de ce nu avemă? —.... Respundă: 
pentru că suntemă săraci! — O șcie destulă de bine 
d-lă Băsân cum studiază Românii, cu câte necâsurî și 
neajunsuri, o scie și aceea, cum a studiată elă și eu. 
D-nii Băsân și Brediceanu au fostă stipendiștl ai familiei 
„Mocionî.*

D-lă Băsân a mai storsă parale și dela fosta «Reu
niune a femeiloră din Lugoșă" și dela câți alțî, cari cu 
gândă bună, der cu rău sfîrșită i-au dată mâna de-ajutoră. 
Și apoi din ce sărăcimă, totă mai puțină se voră hotărî 
a umbla la schia, ori aajufa la studiu pe cutare tâneră 
talentată. — Șapoi și cari potă să-și crăscă copiii, cu 
ce prospectă o potă face acăsta sub sistema actuală, 
dăcă nu cu gându-lă, să trăcă hotarăle, ori ca ajungendă 
a-șl alege cariera — să fiă siliți a călca în piciăre totă 
ce-i e mai scumpă și mai sântă națiunei și bisericei 
sale, numai ca să se facă plăcută Unguriloră și pentru 
acestă preță să capete grațiă a linge tăierile și a răde 
hsele ce le lapedă domnii sub masă.

„Onorată Congregațiune !* esclamă mai departe d-lă 
Brediceanu, cu fruntea senină rădicată și cu-o voce so
lemnă și pătrundătore: JȘi eu am copii, — dăr dăcă 
așă șei, că, după ce cu jertfe mari le-am dată cres- 
cere și cualificățiune ca să phtă trăi în acăstă țâră, 
ar trebui se se lapede de națiunea, de biserica, de limba 
și de totă ce mie, părințiloră și strămoșiloru noștri le~a 
fostă mai scumpă și mai sântă pe acăstă lume, — atunci 
mai bine le-așă... nu vă potă spune ce, căci e prea 
îngrozitoră. Stă pentru ce nu avemă și nu putemă 
avă inteligență! Altcum, mai bine fără inteligență, de- 
cătă cu farisei și cărturari. Omeni de simțire curată și 
însuflețiți ne trebuescă nouă în acest! timpi grei în cari 
trăimă, — cu cari cu mai multă succesă poți lupta, 
decâtă cu învățațl blăstămațl. Eu credă, că am combă
tută vederile d-lui Băsân și de aceeâ susțină propune
rea mea.“ —

Terminândă d-lă Brediceanu, — .marele patriotă14 
Băsân ii mai adresăză neșce reflecsiunf, lucru firescă, totă 
de soiulă celoră de mai susă și astfelă întocmite, încâtă 
să nu cămva să se strice cu cei dela putere.

După acestea luândă cuvăntulă Cornițele supremă 
Tabaydy, după ce să invârti intr’o parte și alta pe fotelă 
și-și resfoi de vre-o câteva ori părulă împrăștiată, 
apoi după ce își mai suci mustețele si-șl luă posițiă incepu : 
Că părerea d-lui Băsân e fhrte bună și corectă și-o apro- 
băză, nu așa înse a d-lui Brediceanu, carele după cum 
să vede e inimică neîmpăcată ală statului maghiară și 
a totă ce e maghiară și ar vrea ca totă ce esistă să se 
prăpădăscă. Ce priveșee unele legi despre cari d-lă 
Brediceană amințesce «că nă să esecută, trebue să re- 
peteză cuvintele d-lui ministru „Tisza* ce le a rostită 
în dietă: ,Că Românii să se phrte mai altcum, căci 
atunci și guvernulă va tracta mai ecuitabilă cu dânșii 
căci prin vorbiri agitătore ca și d-lă Brediceanu, vomă

’) Dovădă, câtă de multă ține d. Băsân la biserica 
și schia s’a confesională, suntă cuvintele d-lui Băsân din 
congregațiunea dela 1 Octomvre a. tr. a acestui comitată, 
când a tjisă: «Dăcă confesiunile nu-să în stare se-și 
susțână scolele loră confesionale, atunci închidă-le, ori 
le predea statului. (Ve<Ț! Nr. 214 a «Gaz. Trans.» din 
1885 — Coresp.)

mai înăspri tactica față cu naționalități*. (Voci dintre Ro
mâni : Puteți, căci totă suișulă are coborîșă!)

Comitelui supremă Tabaydy îi răspunde d-lă Bre
diceanu înlr’ună tonă solemnă, și fixându-lă cu ochii: 
«Numai demnităței și scaunului ce ocupi poți să atribui 
afirmațiunea d-tale, că eu așă fi «inimică ală statului 
maghiară și a totă ce e maghiară*, după cum țl-a plă
cută a enuncia'; declară însă afirmarea d-tale de-o insi
nuare nebasată, neadevărată și nedemnă. Eu am de
clarată sistema de guvernare a statului maghiară de adi 
de «inmorală și coruptă* și acăsta o repetă și acuma 
și stau locului, dăcă voițl a mă trage la răspundere.*

— La sfatulă d lui Tisza și ală d-tale, ca să ne 
schimbămă purtarea politică, răspundă: „Ce să mai 
schimbămă și pănă unde!? — La 1861 era destulă, să 
te arăți iubitoră de libertate și cu »schwarz-gelb‘ ca să 
treci de bună patriotă. Mai târziu dăcă ună Română 
se făcea deachistă,*) putea să devină Comite supremă, 
jude la tablă etc. Acum te poți face liberală și guver
namentală, cum vei voi, au Ungurii destui omeni de-ai 
oră nu mai dau nimică pe alipirea la principii, nu-le 
mai trebuescă renegați. Și ca să i spărie și să nu se 
mai adreseze la ei le ceră lucruri cari și-le credă im
posibile. Anume astădl să cere dela ună bună patriotă 
să vorbăscă unguresce în casă și familiă, i se ia în nume 
de rău, dăcă i se botăză copii Tiberiu Cicero. In schlă, 
în biserică inscenăză reforme cari vatămă sămțulă no
bilă și pe patrioții prefăcuțl îi sumuță să facă începutulă. 
Apoi, dăcă vomă merge totă așa preteeste să potă afla 
mii și mii și ca să-ți probeză că numai preteestă e 
afirmativa rea purtare politică a nhstră: te rog fi scrie 
d-lui ministru Tisza seu dăcă îlă ai d-ta d-le Tabaydy te 
rogă dă-mi registrulă aceloră condițiunl, după cari e re
cunoscută ună^ nemaghiară în acestă stată de bună pa
triotă. Avăndă eu și consoții mei acestă conspectă îlă 
voiu ceti și dăcă voiu afla, că potă împlini condițiunile 
dintrânsulă îlă voiu subscrie și-lă voiu și împlini cu 
punctualitate. Dăcă voiu vede însă, că nu potă cai 
omă care ține la demnitatea și la caracteruiă său îm
plini acele condițiunl — atunci mă recomândă din 
acăstă țâră, vă lasă cu stată cu guvernă, cu putere cu 
totă...! Una însă e sigură, deși nu pofiescă să se în
tâmple, că dăcă d-vostră ve-țl isgoni în ăstă modă pe 
toți hmenii sinceri ca mine — cum o !ăcă va sufla 
vântulă altfelă — voi ve-țl trimite după noi, ca să vă 
puteți înțelege cu poporulă — care totă de mine și de 
alțî ca mine, cari ii voimă binele și prosperarea — as
cultă și va asculta — eră nu de voi.*

— După aceste cuvinte a-le d-lui Brediceanu, co
rnițele supremă labaydy vine a mărturisi că a fostă în 
rătăcire despre d-lă Brediceanu și că a conchisă, că 
voesee a agita, numai din modulă de vorbire ală d-liy.

In fine punându-se la votă propunerea de a se 
primi său nu apelulă comitatului Aradă, ca prin o adresă 
să se r6ge ministrulă — respective guvernulă — a de
numi funcționari administrativi, să primesce cu sgomo- 
thse »helyes«-url și »eljen«-url din partea mameluciloră 
ce erau de față — să înțelege că între ei și câțiva Ro
mâni — ăr din partea puținiloră Români verijl, cu inimă 
românăscă ce erau de față să respinge cu indignațiune. 
Celă puțină, dăcă nu au putută face mai multă și au sal
vată consciința! — Trecându-se apoi la ordinea (filei 
s’au pertractată celelalte puncte din programă cari fiindă 
d’ună interesă mai multă locală' nici nu le amintescă.

— borgovanulă. —

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans.»)

PESTA, 16 Martie. — Camera deputațilortt 
a primită proiectulă asupra jurisdicțiunei ca basă 
a desbaterii speciale cu 207 contra 141 voturi.

SOFIA, 16 Martie. — Guvernulă desminte 
scirea „Agenției Havas,“ că prințulă Bulgariei 
ar fi renunțată la declarațiunile sale de mai 
nainte cu privire la numirea sa ca guvernatoră 
generală ală Rumeliei ostice pe timpă nedeter
minată, Guvernulă declară, că principele nici 
n’a făcută nici n’a aprobată alte declarări, de
câtă acelea ce se cuprindă în învoiala subscrisă 
de ministrulă de esterne Zanoff. 

DIVERSE.
Ce să lacre economnlă în luna lui Mărțișorti? 

«Cărțile Săteanului* răspundă: 1. Să samene ovăsă, 
orză, grâu de primăvără, mazăre, măzeriche. 2. Să are 
și grape bine locurile unde are de gândă a semăna fa-

*) D lă Băsân ca deachistă — schimbându-se ca 
vremea — a trântită la alegerea de ablegafă dietală în 
cerculă Făgetului pe E. Mocioni în semnă de recunoș
tință pentru stipendiulă primită ca universitară.. . După 
acestea devenindă deputată și schimbându-se în tiszaistă 
a fostă numită notară publică în Lugoș.

sole, linte, tabacă, cânepă, ină și napi. 3. Dăcă s’a 
svântată pămân'ulă, trebue grapate holdele, ce le avemă 
cu grâu, trifoiu și lucernă, der numai după ce acelea au 
răsărită bine. 4. Printre sămănăturile de thmnă și de 
primăvără să pote arunca sămânța de trifoiu. 5. Bucat81e 
trebue înturnate și aerisate de câte ori numai avemă 
vreme. 6. Grajdurile trebuescă curățite și aerisate, cu 
deosebire în c|ile senine. 7. Nutrețulă celă mal bună 
trebue grijită pe timpulă aratului. 8. Zama de gunoiu 
trebue cărată pe pământurile, undejvoimă a sămâna napi. 
9. Putemă începe cu lucrulă grădinei — de ne lasă 
vremea — și sămănămă: anisonă, curechiu timpuriu, ca - 
ralabe, cartafiolă, morcovi, pătrunjei, salată, țeleră, pastar- 
nocă, mărară, chimenă ș. a. Apoi începemă altuirea pomi- 
loră; sădimă și mutăm pomișorii. Pe la stârșitulă lunei des- 
legămă altoii din anulă trecută. 10. Curățim pomii de omide 
bărbătesce. 11. Schia de pomi se pune în rândă bună. 
12. Seorția uscată a pomiloră bătrâni trebue rasă 
osă/âr trunchiulă, astfeliu curățită, trebue spălată cu 
apa în care amă stinsă vară. 13. Perii, merii și fră- 
g.irii trebue acum să-i tundemă de vârfă; pomii nucu- 
roșl însă (nucii, piersecii, prunii, cereșii) trebue cruțați 
pe câtă nu mai se pote, că ei ciungărindu-se potă fhrte 
lesne să se pericliteze (primejdâscă.) 14. Scrofele fătate 
trebue ținute bine; de nu ne îndurămă a le da grăunțe, 
atunci să le dămă crumpene (baraboi); purceii trebuescă 
deprinși la mâncare. 15. Trebue lăsațl verii la scrhfele 
dp prăsilă, cari n’au fătată. 16. Coșnițele albineloră 
trebuescă curățite, âr gaura deschisă puțină, că pe la 
sfârșitulă lunei prindă a afla câte ceva de mâncare. 17. 
Cruță iepele însărcinate! 18. Lucrulă câmpului începe: 
curățimă fânațele de mușinhiă, pietrii și crengi; locurile 
ghle de ârbă le sămSnămă cu sămânță de erbă. 19. 
Cine nu are fărină pe mai multă timpă, macine acum, 
că de ce trece din vreme — de aceea lucrulă se 
sporesce.

** *
Sfată bună dăr scumpă. Intre lucrurile rămase după 

mhrtea renumitului doctoră olandeză Boerhave s’a găsită 
și ună pachetă bine închisă și sigilată, care purta inscrip
ția: „Singurele și cele mai profunde secrete ale medicinii.“ 
Cândă s’a licitată biblioteca doctorului repausată, pache- 
tulă acesta s’a plătită cu 10,000 fiorini. Ajungândă 
cumpărătorul^ acasă cu comora dobândită, o deschise 
cu o nerăbdare nespusă. Ce să vetji însă! După ce a 
desfășurată o mulțime de hârtii, găsi în fine o foiță, pe 
care erau scrise cuvintele: «Ține capulă rece, picihrele 
calde și trăesce regulată, poți apoi se rîcji de toț* doctorii!« 

**
Ună fluviu în focă. — Clydulă, unulă din fluviile 

Scoției, a înfățișată acum câte-va (file spectacululă ’estra- 
ordinară ală unui fluviu în focă. De mai multe săptă
mâni se observase pe suprafața apei aburi luminoși, că- 
roră nu se dedese prea multă atențune; acum câte-va 
cjile ună pescară din vecinătate de Glascow, după ce-șl 
aprinsesâ pipa, aruncă chibritul încă aprinsă în apă, și 
d’o dată flăcările se întinseră d’asupra fluviului până la 
o mare depărtare. Acest fenomenă se atribue unei acu
mulări de gaz provenindă din stratele de cărbuni, cari 
se află sub fluviu. Ună faptă analog s’a constatată în 
1829 la Holms, unde mai multă timpă apele au fostă 
pline.de gaz, căre se putea aprinde ori când și a cărui 
aflare era datorită totă unei asemeni cause.

* *
NECROLOGtf. — Societatea academică „România. 

Jună* din Viena face cu profundă tristețiă cunoscută 
incetarea din viâța a fostului ei membru D-r Is. Fr. 
Popă, medică secundară în spilalulă generală imperială. 
Ceremonia funebrală s’a celebrată în 11 Martie în ca
pela din acelă spitală, âr rămășițele pământesc! s’au 
depusă în cimitirulă centrală.

Fiă-i țărâna ușoră și memoria eternăfi
* **

0 atențiune deosebită. — In biserica unui sată de 
lângă Berlină, de câte ori se procede la o cununiă, se 
acopere inscripția d’asupra ichnei dela Altară și acăsta 
din consideiațiune cătră părechea, ce se cunună, căci 
acolo stă scrisă- «Dhmne, iartă-le loră, că nu știu ce 
facă! “

Curățita pieței Srașovii
din 16 Martie st. n 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.65 Vând. 8.68
Argint, românesc .... . . « 8.50 » 8.60
Napoleon-d’or!................. . . « 9.97 « 10.—
Lire turcesc!..................... . . > 11.20 > 11.30

. . > 10.20 « 10.30
Galbeni............................. . . « 5.86 » 5.90
Scrisurile fonc. «Albina* . . « 100.— « 101.—
Ruble Rusesc!................. . . « 1.24.— » 125.1/,
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: Iacobă Mureșiann.

Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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CONCHEMARE

SOCIETATEA BRAȘOVENILORU 

pentru 

AJUTORAREA PRISONERILORU 
lșl va țină

pentru anulO 1885 în 21 Martie a. c. n.
la 11 ore a. m.

în sala cea mare a sfatului.
la care suntti toți membrii societății prin, acăsta cu ondre 
conchemați.

Obiectele de pertractare vora fi: 
Raportulu Direcțiunii comitetului și socotelele. 
Alegerea comisiune de revederea socotelelor. 
Propunerea comitetului cu privire la remunerațiunea 
secretarului și a celor trei învățători.
Pertractarea altoru propuneri, cari se voru face de cătră 
membrii Asociațiunii și cari trebuescu a se da preșe
dintelui cu o di mai înainte de adunarea generală. 

Brașov în 13 Martie s. n. 1886.
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Cea mai bună

Hârtie de ț’garrete
este veritabilulu

A se feri de imitațiune
Ac6stă hârtiă se recomandă cu

partea domnitorii Dr. J. J. Polii. ____
wig. D. M. Lippmann profesori de chimie la 
universitatea din Yiena, pentru curățenia sa 
absolută și pentru-că nu are în consistența sa 
nici o maeriă stricăciosă;
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