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Crisă Ba nos.

Brașovu, 12 Februarie v.
In timpulă acesta ală criseloră, 

titlulu de mai susă, suntemă siguri, 
nu va produce sensațiă.

Noi, Românii asupriți, amă în
cepută se ne obiclnuimu cu cri- 
sele periculdse, ce de flec! de ani 
amenință și bunăstarea ndstră mo
rală și cea materială. Crisele la 
noi suntă permanente, unu rău, 
care își are rădăcinile sale vechi și 
afunde, ce nu se potu sterpi cu 
una cu do’.ue. Ar fi der de prisosii 
a mai vorbi de esistența acestoră 
crise, când fliarele nostre cțîlnicO 
înregistreză plângerile nesfârșite 
ale poporului asupra criticei situa- 
țiunl, ce i-o creeză dușmanii se
culari ai naționalității sale aci pe 
unu teremu, aci pe altulu.

Dăcă cu tdte aceste vorbim u 
de-o crisă la noi, acesta are o în
semnătate cu totulă alta și nu ne 
sfiimu a-o spune, o însemnătate 
multă mai tristă.

Căci, pe câtă vreme peiicululu, 
ce ne amenință, vine numai din 
afară, dela ună dușmană, care lu
cră la derăpănarea ndstră, scimă 
cu cine avemu de lucru, scimu se 
ne ferimă de elu și se ne îuar- 
mămu cu totă ce ne stă la dis 
posițiă, ca se ne aperămă și se ne 
mântuimă; când însă se nasce în 
sînulu nostru neîncredere, suspi- 
țiune și îndoielă în forțele proprii, 
când începemu a ne pierde răb
darea, cnmpătulă și curagiulu, de 
care avemu neapărată lipsă în 
lupta comună cu inimiculă comunu 
și găsimu plăcere de a ne certa 
cu patimă noi între noi, atunci nu 
mai scimă cu cine avemu de a 
face și de cine se ne ferimu, ne 
zăpăcimu, ne pierdemă ținta din 
ochi, ne slăbimu rândurile și ne 
îngreunămu, ba ne facemă cu ne
putință chiar lupta de apărare și 
de mântuire.

In fața unui astfelă de periculu 
îngrozitorii ne aflămă noi afli și 
decă susținemu,că e crisă la noi, 
înțelegemu acelu lungu lanță de 
imprudențe, imbecilități, patimi și 
slăbiciuni, care de unu șiră de ani 
încoce mai alesu, turbură din ce 
în ce mai multu apele ndstre, ve- 
rendu certa și intriga între noi, 
într’ună timpii, când numai de-o 
singură ideiă amu trebui se fimu 
stăpâniți: aceea a liberării nea
mului.

In istoria neajunsuriloră, ce 
le-au creatu în timpulu mai nou 
poporului nostru imprudența și pa
tima, fără îndoială, că unu locii 
de frunte va ocupa așa poreclita 
„cestiune română la Brașovă".

De vre-o două luni de flile co- 
Ionele „Tribunei'1 din Sibiiu ră
sună de strigătele și de țipetele 
unoră dascăli tineri dela gimna- 
siulii românu din Brașovă. „Ces- 
tiunea română la Brașovu" este 
variată în tdte tonurile. „Tribuna" 
face sensațiă, er tinerii latiniști și 
cu bătrânii loru ortaci filolatinî nu 
mai vorbescă decâtă de trădare și 
tracteză pe mai marii școlei, ca pe 

Disce părinți denaturați, cari ar fi 
gata în totă momentulă se su
grume propriulă loră fetu.

Ce s’a întâmplată ?
Tinerii dascăli puteau fi ne- 

mulțămiți cu mersulu lucrurilorți 
la gimnasiu, puteau să găsescă 
într’una seu într’alta scăderi, cari 
reclamau o grabnică îndreptare. 
Puteau, deși veniți numai de ieri, 
de alaltaeri la institutu și fără de 
esperiență încă, se devină chiar 
nerăbdători de a vede delăturate 
odată acele aventuale scăderi.

T6te aceste le puteau face, nu
mai unu lucru nu le era permisu 
tineriloră dascăli în nici unu casă ; 
de a trece marginile modestiei, 
de a deveni încrefluțl și îngâm
fați, și de a ignora fapte, stări și 
împrejurări reale, sub a căroră in- 
fluință se află institutulă, și ei 
înșiși; c’unu cuvântă nu le era per
misă de a fi im prudenți.

Din nenorocire însă dânșii n’au 
ținută seină de aceste esigențe și 
acum vedemu resultatulă: ună pro- 
fesoră destituită, interesele gim- 
nasiului amenințate, patimele și 
urele ațîțate...

Acesta de sigură că n’a putută 
se fiă idealulă acelora, cari în dis- 
cursulă ținută la sărbătorea șco
lară a Sf. Sofii, patrdna gimna- 
siului, de profesorulă GrhițăPopu, 
vedeau ună felă de inaugurare a 
unei „nouă epoce" în^viețagimna- 
siului.

Era lucru cutezată și prea de 
totă pretențiosă a atribui atâta 
farmecă unui discursă, care ori și 
câtă de bine semțitu să fi fostă, 
lăsa încă fdrte multu de dorită 
atâtă în formă, ca și în fondă.

Ce să-i faci însă, decă așa este 
„curentulă*, și după „curentă" 
alergă mulțl de ună timpă înedee, 
că totă ce s’a făcută pănă acuma 
să fiă privită ca lucru prostu și 
cu totulu neîndestulitoră. Ear de 
aci încolo? — Veți vede, decă veți 
trăi!

„Curentulă" l’a făcută pe unulă 
seu altulu dintre tinerii noștri das
căli să credă, că numai ei au idei 
clare și sănătdse despre crescerea 
tinerimei, că cei ce pănă acuma 
au lucrată aici flecl de ani în 
brazda culturei naționale, au fostă 
nisce ignoranți și dmenl fără de 
adevăratulu semță...

Acestă părere ar fi fostă în- 
câtva de scusată, — puindu-se în 
contulu idealeloră tinerețeloru, 
cari în aventulu loru impetuosă 
credă adese ori a cuceri o lume 
întregă, decă rămânea în limitele 
modeste ale convicției personale.

Der profesorulă din cestiune a 
aflată de bine aș-i publica dis- 
cursulu și a admisă se se facă în 
lume mare svonă cu elu, fiindă 
afișată densulă ca inițiatorulu unei 
nouă direcțiuni.

Acesta a fostă nemodestă și 
imprudentă tot-odată.

Nemodestă, pentru-că n’a ți
nută semă de meritele, jertfele și 
străduințele celoră ce au înteme
iată șcdla și iau premersă ca ze
loși dascăli ai poporului română; 

imprudentă, pentru-că nu s’a gân
dită la urmările, ce le putea ave o 
astfelă de procedere într’ună timpă 
când adversarii culturei nostre 
naționale pândescă cu sete oca- 
siunile de a lovi în șcdlele ndstre 
naționale și de a împedeca, în in- 
teresulă maghiarisării, desvoltarea 
loră regulată și priincidsă.

Faptulă publicării acelui dis
cursă și alu esploatării lui fliaris- 
tice a fostă tot odată și nepolitică 
și răspunderea pentru acesta cade 
asupra cjiarului, care l’a publicată 
și l’a. esploatatu.

Ce este însă mai durerosă, es- 
ploatarea discursului profesorului 
Grhiță Poppă în „Tribuna" s’a fă
cută într’ună modă ostilă și păti
mașă față cu autoritățile superidre 
ale șcdlei. Acesta a ațițată fo- 
culă patimeloră, cari din nenoro
cire fierbă și clocotescă de ani de 
flile în sînulă frațiloră noștri si- 
bieni. Patima nasce patimă și așa 
avurămă durerea sufletescă de a 
vede ripostându-se în coldnele 
„Telegrafului Română" de pe la 
finea anului trecută (nr. 122) în- 
tr’o corespondență infectă, care 
cu-o lipsă de bună semță și de 
tactă uimitdre, insinua tineriloru 
dascăli, că ară voi să facă din 
șcdla ună „cuibă de agitațiune po
litică" .

Și pe când cei doi se certau 
și se hărțuiau astfelă între sine, 
alu treilea, viclenulă conte Csaky, 
își rîdea în pumni, căci i-se des
chidea plăcutulă prospectă de a 
da o lovitură sguduitore și gim- 
nasiului română din Brașovă, care 
pănă acuma a sciutu să încun- 
giure orl-ce carambolă mai seriosu 
cu stăpânirea ungurescă.

Csaky sciea fdrte bine, că merge 
la sigură, căci mai înteiu legea 
de șcdle îi dă guvernului o pu
tere discreționară, în cașuri de 
pretinsă direcțiune în contra sta
tului, care direcțiune se’nțelege, 
totu guvernulă își reservă a-o 
constata prin organele confesio
nale, seu decă aceste nu cores
pundă, prin organele sale proprii; 
ală doilea era convinsă Csaky, că 
Metropolitulă nu va cuteza a-i 
opune o resistență seridsă și ener
gică, pentru-că îi lipsea autori
tatea necesară față cu guvernulu 
și pentru-că afacerea era deja deo- 
chiată prin imprudentele și păti
mașele discusiuni în memoratele 
foi publice.

Astfelă prin netactu și impru
dență ajunse lucrulă pănă la in- 
tervenirea guvernului și la faimo- 
sulă decretă de destituire.

Nu ne eită spațiulu de a vorbi 
afli și despre acestă decretă, care 
prin contraflicerile sale caracteri- 
seză așa de viu trista stare în 
care ne aflămu sub regimulu for
ței și sub jugulă slăbiciuniloru 
nostre proprii.

Inzadară vinu acuma cei ce 
au provocată conflictulă și au cau- 
satu astfelu desastrulă destituirei 
unui profesoru sub cuvântă, că ar 
fi „ultraistă", sS strige trădare. Ei 
trebuiau se cunoscă împrejurările 

și se scie, că într’ună statu, unde 
în cestiuni naționale domnesce pu
terea discreționară, nu se potu 
prinde șdrecii cu clopotulă; tre
buiau se scie, câtă de slabe suntu 
autoritățile nbstre superiore bise
ricesc! și școlare față cu stăpâni
rea, mai alesă în cestiuni națio
nale și de aceea trebuiau se evite 
de a le eBpune la o nouă umilire 
față cu guvernulu.

Altă este oestiunea decă bine 
a procedată direcțiunea șcâlei și 
decă bine a procedată consisto- 
riulu din Sibiiu, cum a procedată. 
Noi suntemă de părere, că au co
misă mari greșeli, mai alesă ig- 
norându pnncipiulu fundamentală 
pedagogică: vPrincipiis obsta.11

Decă consistoriulu, avându cu- 
noscință de pornirile necdpte ale 
unoră tineri dascăli n’ar fi aștep
tată sS-i sosescă mai întâiu pata
lamaua dela d-lu Csaky, ci ar fi 
trimisă aici de cu vreme ună co- 
misară, care se cerceteze faptele 
și să ia mesurile cuvenite, atunci 
Metropolitulă ar fi putută vorbi 
altfelu cu ministrulă și iar fi răs
punsă la propunerea de amovare 
cu fapte împlinite în cerculu corn- 
petinței autorității sale școlare.

Cum a fostă, cum n’a fostă 
însă, faptă este și rămâne, că cer
tele pătimașe, cari s’au străplân- 
tată dela Sibiiu la Brașovă, au 
causatu lovitura, ce a prirait’o 
gimnasiulă nostru în urma afa- 
cerei cu discursulu școlară, ținută 
la serbarea Sf. Sofii, patrâna șc6- 
leloră.

Decă vomă continua a ne răs- 
boi în fața dușmanului limbei și 
a naționalității nbstre, în locă de 
a i pune în cea mai strînsă înțe
legere t6te piedecile posibile în ur
mărirea scopuriloră sale de dis
trugere, atunci vomă ajunge la 
alte resultate și mai triste.

Crisa la noi a intrată der în
tr’ună stadiu forte periculosă.

Apelămă la toți Românii de 
bine să se gândescă seriosă la 
mijldcele de vindecare a bălei cer- 
teloră pătimașe, ce de ună timpă 
înedee au începută să se încuibe 
între noi.

Binele și salutea națiunei tre- 
bue să ne fiă mai sfinte decâtă 
orl-ce interese și cousiderațiuni 
personale. Numai așa vomă pute 
să sfărâmămă capulu șerpelui ve- 
ninosă ală discordiei și?se facemă 
sfârșită crisei, ce ne amenință mai 
multă decâtă ura dușmaniloră 
noștri!

CRONICA POLITICA.
— 12 (24) Februarie.

ț)iarulti apponyistil „Budapester Tag- 
blatt“ scrie Bub titlulO „Deputății [sași 
din dieta unguresoă“ : Aflămâ, că între 
deputeții săsesol, car! pănă aoum au foștii 
cei mai credincioși spriginitorl ai guver
nului, s’a pornită o mișcare, ce se în
dreptă în contra programului politicii 
bisericescQ. Se scie, oă la începutulâ a- 
nului trecută, în timpulă și fdupă alege
rile dietale, toți deputății săsesc! au in
trata în partida guvernamentală. Aoeștj
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deputațl se alăturară la aoe?ta partidă în 
urma străduințelor!! episcopului Daniel 
George Teutsoh, care a fostă ună amică 
intimă și aderentă credineiosă ală con
telui luliu Szapary, a cărui „liberalismă 
moderată14 și a cărui politică de națio
nalitate o aprâbă cu totulă. De atunol 
situațiunea politioă s’a schimbată în modă 
■esențială, și episcopulă Teutsoh s’a pro
nunțată pe față in contra căsătoriei ci
vile. Sașii desaprobă căsătoria oivilă, din 
motivulă, că biserica loră are unele pri
vilegii, la cari nu potă renunța. In săp
tămâna trecută s’a ținută oonferențe la 
Sibiiu și la Brașovă, în cari s’a desbă- 
tută cestiunea, că 6re deputați sași să 
iese din partida guvernamentală și să 
oonluore la formarea unei partide cen
trale, la care lucră actualmente câțiva 
deputațl afară de partidă și oâțlva de
putațl din partida guvernamentală? Din 
Transilvania primimă soirea, că toți de
putății sași, îndată ce cestiunea politică 
bisericescă va fi pusă la ordinea cjilei, 
voră fi invitați înaintea alegătoriloră 
loră, cari voră protesta unanimă în con
tra unei părți a programului guvernu
lui. Se orede, că toți deputați sași se 
voră supune acestui protestă, și voră 
eși din partida guvernului, formândă o 
fraoțiune independenta, Cerourile eleo- 
torale curate săsesel au trimisă în dietă 
13 deputațl. Aceste scirl arată câtă de 
„unită14 și „oompaotă*4 este partida gu
vernamentală, cu deosebire în cestiunile 
biserioesol.44

*
Despre o conjurațiune a lui Bis- 

mark în contra împăratului Wilhelm, 
seu celh puțină în contra cancelarului 
Caprivi, ună corespondentă berlinesă ală 
cjiarului „Wiener Tagblatt14 scrie urmă- 
tdrele: „Corespondentulă D Vostră a
avută o convorbire ou ună înaltă băr 
bată de stată, după a cărui aserțiuni, 
guvernulă este oonvinsă, că asaltulă 
agrară în ambele parlamente este a se 
reduce la ună ataoă dibaoiu ală lui Bis- 
mark. Ținta lui Bismark este respingerea 
proiectului militară. Pentru ajungerea 
aoestei ținte luoră elă din răsputeri și 
speră, că după respingerea proiectului 
militară, Caprivi se va retrage. Acela 
bărbată de stată 4lse, oă guvernulă se 
aștâptă, ca în momentulă din urmă pro- 
iectulă militară se va zădărnici, deâreoe 
o mulțime de conservativi voră vota 
contra, sub pretextă, că ei suntă adver
sari ai servioiului de doi ani, der ou 
intențiunea hotărîtă, de a răsturna pe 
Caprivi. Aici zace cheia situațiuDei ao- 
tuale, aici zaoe causa apropierei lui Ca
privi de liberali. Impăratulă s’a espri- 
mată în oonvorbirile sale private forte 
aspru asupra lui Bismark și l’a numită 
pe acesta trădătoră de patriă14.

*
Foia rusescă „Novosti44 publioă 

proclamația lai Zancov cătră Bulgaria, 
prin care Bulgarii suntă Invitați să pro
testeze energică contra revisuirei consti
tuției. Proclamația, ce pârtă datulă de 
17 Februarie, se va răspândi în întregă 
Bulgaria. Zancov provăcă pe Bulgari, 
oa pe câtă se p6te să spriginâsoă pe 
exarchă în protestulă său contra revisui
rei, să-și dea silința, ca cu puteri unite 
să lucreze pentru delăturarea perioulului 
amenințătoră. Bulgaria, tjice Zancov, tre- 
bue să se libereze odată de sub iofluințe 
străine. Oposiția bulgară păte conta si 
gură la ajutorulă ofițeriloră armatei, oarl 
oa și în 1885 așa și aoum voră sci să afle 
mijloce pentru mântuirea patriei. Suntă 
semne, cari arată, că orisa se apropie 
cu multă mai repede, decâtă gândesoă 
mulțl. Rusia, voindă să delăture neînțe
legerile dintre ea și Bulgaria, va dovedi 
totă atâta marinimiă, câtă bunăvoință 
va arăta Bulgaria.

Dacoromânismulu
și politica culturală maghiară.

IV.
Pretensiunile politice ale dacoromânismului.

La înoeputulă veoului XIX deja, a 
fostă scrisă teoria sciențifică istorioă și 

filologică a daooromânismului și a fostă 
concepută progrsmulă lui politică. Soiința 
maghiară, politica maghiară și guvernulă 
maghiară niol n’au observată, niol n’au 
învrednicită cu atențiune aoâsta. In tim
purile oonsecutive, Românii s’au desvol- 
tată în modă neîntreruptă și surprincjă- 
toră atâtă oa poporă, câtă și oa faotoră 
culturală. Cei 2—300,000 de Români, 
cari au fostă oonstatațl în Ardelă pe la 
finea vecului XVII de jesuiții oonver- 
tiștl, deja în anii 20 ai acelui veoă au 
progresată la ună milionă. După episoo- 
oopia de Blașiu, s’a formată deja în ve- 
culă trecută episoopia gr. or. de Sibiiu 
și cea gr. oat. de Oradea-mare, după 
cari au urmată îndată episoopiile gr. cat. 
de Gherla și Lugoșă și episoopiile gr. or. 
de Aradă și Caransebeșă. In oeroulă 
aoestoră episcopii s’au înființată școli, 
seminare de clerici, preparandii și gim 
nașii. Nivelulă intelectuală ală preoțimei 
s’a înălțată în conținu. In straturile po
porului nu mai este o raritate ounoscința 
de oetire și soriere. Singuratioii episcopl,- 
cum am amintită pe Bobii, după Wes- 
selenyi, facă fundațiunl ou mână dar
nică, în servioiulă soopuriloră culturale 
și naționale române. Despre tdte acestea 
guvernele din Transilvania și Ungaria 
nici nu iau ounosoință, ou atâtă mai puțină 
se gândesoă la aoeea, oă eventuală aceste 
mișcări potă deveni paturi oalde ale spi
ritului ou tendințe oontrare față de na
țiunea maghiară și de stată. In genere c}i- 
cendă cu Wesselenyi „nu am făcută ni- 
mieă, niol a i uni cu noi naționalicesce, 
ori a-i maghiarisa, mol a-i îndulci față 
ou noi și a-i alătura la interesele nostre 
cetățenescl44. Pe guvernulă nostru nu l’a 
interesată niol măcară oultura nâstră, ou 
atâtă mai puțină cultura Româniloră. 
Culturalioesoe i-am lăsată ou totulă 
de sine.44

Nu așa s’a lucrată în Viena. Pe te- 
ritoriulă regimenteloră grănițăresol dela 
Năsăudă și Caransebeșă, guvernulă mi
litară s’a îngrijită de eminentă eduoațiă 
poporală relativă oorăspuncjătore timpului. 
Fiiloră de grănițerl români li-se des
chidă posturi de ofițeri și aoeștia se 
înalță pănă la cele mai înalte gradurl 
ale oărierii, oe Ji-s’a deschisă. Ei învață 
nemțesce, devină părtași ai oulturei ger
mane, oare nu se pote nega, este mai 
înaltă și mai valorosă, ca cea maghiară. 
Ei nu numai oă învață nemțesoe, oi se 
îndulcesoă așa de multă de guvernulă 
imperială austriacă, îuoâtă dela aoesta 
așteptă ei totă. In sufletulă lor lealitatea și 
ura oontra Maghiariloră devină oonoepte, 
oarl se întregesoă unele pe altele.

Este dreptă, că ei rămână Români, 
der oum (Ț00 Wesseleny, urmarea ores 
cerii loră este, oă la ura, oe-o nutrescă 
ei față ou noi, în virtutea rassei loră, 
s’a mai adausu și ura Nemțiloră contra 
Maghiariloră.

Deoă luămă în considerare acesta, 
este ușoră să înțelegemă, în ce ehipă 
în straturile poporului română a deve
nită convingere ideia, oă față cu asu
prirea maghiară numai împăratulă Aus
triei pote să-i apere. Astfelă a aflată ore- 
cjămentă și faima, că Horia a înoercată 
pustiirea Maghiariloră la voința și po
runca împăratului losifă II. Pentru acesta 
(jice JDensușianu, că „reserva constantă 
a lui Horia de-a nu faoe nici o mărtu
risire înaintea tribunalului, deșteptă în 
noi convingerea destulă de basată, oă 
împăratulă a discutată ou Horia în modă 
amănunțită aoestă oestiune de reformă 
ponderosă îd Ardâlă44. Aoâsta ne dă 
nouă oheia pentru a afla, oă aotualiloră 
agitatori români, o’o lealitate falsă, pen
tru ce le place așa de multă a apela la 
împăratulă din Austria ignorândă pe re
gele și guvernulă maghiară, ba uneori 
ne amenință chiar cu reminiscențele lui 
Horia, cum a făoută, de pildă, Barițiu 
la 1884 înaintea tribunalului de pressă 
din Sibiiu, 4'O0Q^Q: «Guvernulă ma
ghiară în frica sa de Horia și Cloșoa, a 
pretinsă amânarea Congresului română 
gr. or. Noi însă întrebămă, că oe va 
face guvernulă atunci, deoă spiritulă aoe-

! lora se întrerupeză în âse și carne și în 
numele a trei miliâne voră pretinde 
drepturile și libertatea răpită, der nu 
delh> guvernă, oi de-u dreptulă dela stră- 
nepotulă neuitatului losifă, oare oa și 
aoela- va porunci a doua oră liberarea popo
rului' românii de sub sclăviă".

Cetindă aceste rânduri, deoă n’ar fi 
o nemodestiă vătămătâre, mi-ar plăoe să 
întrebă : Qre oe cugetă guvernulă a faoe, 
oa spiritulă lui Horia și a tovaroșiloră 
săi, să nui devină 6se și carne? — căol 
e lucru notorioă, oă la oonoetățenii noș
tri români ai devenită deja teoriă isto
rioă și dogmă politică.

V.
S’a întâmplată la 1816, oă George 

Lazără, unulă dintre tinerii învățațl, eșită 
din șoâla română, pentru o predioă ve
hementă și nesoootită s’a certată ou epis- 
oopulă Moga; fiindă de altmintrelea și 
supărată, oă n’a fostă candidată de epis- 
oopă, a trecută în oapitala Valahiei și 
acolo desohide, pe lângă biserica St. 
Sava, prima șoolă publioă românesoă în 
prinoipatele române. Că oe influență și 
oe urmări a avută aoâsta pentru deștep
tarea spiritului națională ală „rumunis 
inului14, ni-o spune biografulft său, Poe- 
naru, oum și prințulă Ghâca, oare însuși a 
fostă unulă dintre fii aoeloră boerl dis
tinși, oarl au desertaită din șoolile oălu- 
găriloră greoi, oa să pdtă merge la șoăla 
românesoă a lui Lazără. „Cum odinidră 
a venită peste munți Negru Vodă ou 
sabia, așa a venită Lazără ou cartea în 
mână — 4’00 F'ăpiu Ilarianu — oa să 
spună Româniloră de sub domnia fana
riotă, oă ei suntă Români44. Invățăoelulă 
său însă, Eliade Radulescu, oare este su
pranumită: părintele literaturei române 
mai nouă, 4i°e despre Lazără și despre 
dasoălii români din Ardâlă, oarl au pă
șită pe urmele lui: „Preoțim Moise ou 
toiagulă, așa și ei prin munoa loră au 
alungată întunereoulă, care a ținută pe 
Români despărțițl de pământulă făgă
duinței ; ei au făcută, oa Românii să iese 
din Egipetulă minoiuniloră și să oundsoă 
mărimea și adevărulă originii loră44.

Ceea oe a făcută Lazără în Valahia, 
aoeea a făoută, în interesulă oulturei ro
mâne, ou oâțlva ani mai târ4>u Metro- 
politulă (?). JlsacAi în Moldova, oare în 
1820 aduce- din Ardelă, oa învățători la 
seminariulă din Socola, pe Costea, Manfi 
și Făbiană Bobii. Atunci începe aoea 
invasiune de dascăli, învățațl și soriitorl 
din Ardâlă, oare ține pănă în filele nds- 
tre. Astfelă Românii din Ardelă, ores- 
ouțl sub- aripile oorotitore ale statului 
maghiară, au devenită deșteptătorii spi

ritului națională română și fundatorii 
i oulturei ro-mâne în prinoipatele valahe. 
'Din timpulă aoesta înoepândă, toți Ro
mânii privesoă Ardelulă oa ouibă ală 
românismului. Eminescu, Petofi ală Ro- 
mâniloră, în oalitate de redaotoră ală 
prinoipalului organă de publicitate ală 
oonservatoriloră, „Timpulă44, ou vre-o 
10—11 ani înainte de asta, polemisândă 
ou liberalii și imputându-le originea loră 
greco-bulgară, a sorisă, oă „unu singurii 
preoții românii din Ardâlă are mai multă 
și mai adevărată simții națională română, 
decâtă toți liberalii'1. (Culegere de arti- 
oull de-ai lui Eminescu pag. 127).

La 1812 Tudoră Vladimirescu apuoă 
arma împotriva veneticiloră Greoi și 
alungă din Valahia oea mai mare parte 
a loră, prin haiduoii lui. Prinoipele Ip- 
silanti însă trage în cursă pe Tudoră, 
faoe să-lă omâre și restabilesce erășl 
domnia Fanarioțiloră; der vină Turcii 
în țeră, pună oapătă pentru totdâuna 
domniei fanariote, și dau Româniloră 
din ambele prinoipate domni de vița loră. 
In urma aoestoră mișcări spiritulă na
țională rpmâtJă se deșteptă și politicesce. 
In înțelesulă păoei din 1829 dela Adria- 
nopolă încheiată între Ruși și Turol, 
prinoipatele române rămână oa amanetă 
Rușiloră, pănă oe Turoii voră plăti 10 
mi idne despăgubiri de răsboiu și Rușii 
primesoă totodată și înoredințarea să re
guleze starea oeloră două prinoipate.

F'ruetulă aoestei îu ore din țări a fostă 
așa numitulă Regulamentu organică, oare- 
garanta ună1 felă db costituțiă prinoipa- 
teloră. Aoestă Regultomentă organică a 
devenită basa dbsvoltărei moderne a Ro
mâniloră. In oele două' țări, oarl înainte 
de ooupațiuuea rusesoă erau întFo' ade
vărată stare orientalăj.dă-odată se începe 
o repede desvoltare.. Ih biblioteca Aoa- 
demiei din Buouresol se află ună tablou 
contimporană despre divcmulă ad hoc, 
oare convooată fiiud sub președinția ge
neralului Kiseleff' avea- să stabilescă prin- 
oipiile fuudamentale ale Râgzvlament'ului 
organică. Tdtă boerimea,, afară de doi 
tineri ofioerl ruși îu uniformă,, purtândă 
pe capă fesuri și îmbrăoată' în- oaftane, 
ooupâ locă în jurulă mesii de consultare.. 
Adevărată divană; adevărate s>tărl și 
figuri de Asia. Der de atunol înoepândă,, 
progresulă este așa de repede, înoată 
după ținerea divanului-adlhoc abia a tre- 
oută ună deoeniu și deja, în opulă său 
oitacă, Wesseleuyi se esprimă astfelă z 
„In oeța viitorului stă asouusă, deoă în 
raporturile dubidse ale Europei și ater- 
nâudă de atâtea evenimente, voră trăi 
ei viață oetățenescă uniți națioualisoe 
— și când? Der acâstă-> aspirațiune, oare 
nu se pote numi tocmai neîntemeiată, 
prin iubire de patriă și zelă națională, a 
devenită speranță sigură și dorință fier
binte. Mari și departe mergătore suntă 
aoele planuri, oe se agită înaintea o-ohi- 
loră loră și pe oarl ou străduință le in- 
deplinesoă fiii Munteniei și ai Moldovei 
dintre cari unii au cu multă' mai multă 
cultură și pe cari spiritulă timpului i-a 
mișcată cu multa mai tare, decum- gândesoă 
mulțl /“

După înoetarea ooupațiunei rusescl 
mergă din Ardâlă în România. o> oetă 
întregă de tineri români saturați cu. idei 
naționale ale românismului, unde- ooupâ 
loourl distinse parte pe tărâmulă. învăță
mântului praotioă, parte în administra- 
țiune. Câmpianu, 1. Maior eseu, Papiu lla- 
rianu, Maximă și Tieboniu Laurianu se> 
stabileBoă atunci în oercurile- șcăleloră 
mai înalte, oa înfooațL apostoli ai româ
nismului și ai ideiloră dacoromâne isto- 
rioe și politice.

Soiința și guvernarea ndstră. nu ia 
niol o ounosoință despre- aceste mișcări 
Muntenia și Moldova suntă pentru noi,. 
Orientă depărtată,, unde nu este viață 
de stată, nu esistânimioă, oe-ar fi vred- 
nioă de atențiunea nostră, seu de ce chiar 
ar trebui să ținemă sâmă.

(Va urma.)

SERILE QILEi.
— 12 (24) Februarie.

Goagresulil serbescil. Pamarcbulă 
sârbescă George Branuovwl, a convooată 
pe siârșitulă lunei Februarie oomisiunea 

; de 11 a Congresului sârbesoă, oa să 
desbată în modă nnală oonstituția bise- 
rioâscă, âr oomitetulă administrativă ală 
Congresului l’a convooată pe 4>ua de 1 

1 Martie, oa să resolve afacerile ourente.
—x—

Sortea Ciangăilorii din Gyorok. Sub 
titlulă aoesta se tânguescă foile maghiare 
astfelă: înainte ou 9 ani s’au oolonisată 
în Gyorok (comit. Aradului), 150 familii 
de |Ciangăi, oarl în urma sohimbărei re- 
ferințeloră, au rămasă în oea mai mare 
miseriă. Pe timpulă oolonisării era looa- 
litatea ună paradish formală, în oare lo- 
ouitorii trăiau în belșugă. Filoxera a 
nimioită și acolo, și apele sălbatioe au 
inundată totulă așa, că din comuna în- 
floritdre n’a mai rămasă deoâtă pustiu. 
Miseriei, oare domnesoe în Gyorok, suntă 
dațl jertfă în linia primă Ciangăii, oarl 
fără pioă de pâne au trebuită să trăescă 
întregă ârnă, plângându-să amară.

—x—
Despăgubirea Iașiloră. Consiliulă ro

mână de miniștri, asupra propunerei d-lui 
Vasile Pogoră, primară ală Iașiloră, oare 
a și luată parte la consiliu, s’a ocupată 
de o oestiune de oelă mai viu interesă 
pentru oapitala Moldovei. Constituanta 
dela 1886 dăduse Iașiloră, oa indemni
tate, o sumă de 10,000,000 lei veohl, pe 
oare statuia n’a plătit’o niol odată în 
bani. La 1880 și la 1882 guvernulă li
berală, în plata aoestei datorii, a dată 
Iașiloră 12 moșii din împrejurime, ou
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obligațiunea să le vândă meseriașilor^ 
IeșanI în loturi mici și ca din produsulă 
venZărei sf* facă școli, să aducă apă po 
tabilă și să înfrumsețeze orașulă. Tâte 
tentativele făoute de consiliulO oomunală 
pentru a eseouta legea, au rămașii în- 
fruotuose și numai ună numără neîn
semnată de loturi s’au putută înstrăina. 
In vedere, că Iașii au trebuință în pri
mula râodă de alimentare cu aoă pota
bilă, lucrare care nu se pâte face nici 
ou țîrîita nici a se amâna; că orașula 
n’are ună abatoriu, și că localele de 
șooll primare lipsesoă ou totala, guver- 
nula a hotărîtă să viă în ajutorulO co
munei, luanda înapoi moșiile și dânda 
comunei valorea loră în rentă, care să 
oonstituesoă orașului oapitalulă suficienta 
pentru a eseouta luorările de prima ne
cesitate, despre cari s’a vorbită.

—x —
Cumpărare de mine. Se sorie din 

Abruda : Minele de sura de pe teritoriulă 
Botăștt le-a cumpărata de moșie Ioana 
Iancu paroohă gr. or. în Buciumă Poieni 
și Ioana Danoiu proprietară în B. Isbita 
cu suma de 100,015 mii (una sută mii 
cinci sore-cfeoe florenl) dela erecjii fami
liei Lukâts din Zlatna. AoestO teritoriu 
minerală oonstă din 128 paroele. Din 
acestea 961ea cumpărată păr. I. Ianou, 
er 32 I. Dauoiu. Dumnezeu să le fiă de 
ajutora.

— x—
Concerts in P oesci. Duminecă, în 14 

Februarie v., cunoscutula baritonistă, 
d-lă Traianti Mureșianu, va da ună con
certa ou binevoitorulă ooooursă ala d-rei 
Maria JPopovicl și ală d-lui Ernest Narice, 
pianista. Programa conoertului este bo
gată și alâsă.

—X—
Țarevna pentru Muntenegru. piarele 

streine aducă soirea, că împârătesa Ru
siei a tr misă prinoipelm Nichita din 
Muntenegru 10,000 de ruble ou destina
ția de-a se folosi pentru înființarea unui 
asilă, în oare să se oresoă fete sărace 
muntenegrene, bosniaoe, sârbe și herțe- 
govinene. Totă odată a înounosciințată 
pe principele, oă va dărui în fiă-care 
ană o ventă de 5000 ruble peutru 
asilă.

—x—
Victimile ofticei. țiiarula „Kozegâsz- 

segugy1 Kozlony44 împărtășesoe, oă în 
Ungaria moră pe fiă-oare ană de oftioă 
60,000; statistica arată, că în totă lumea 
totă ală șeptelea oină more de aoestă 
bdlă.

—x—
Pompierii din locă voră arangia o 

serată dansantă mâne, Sâmbăta, în sala 
hotelului Centrală Nr. 1. luceputulă la 
7 6re sera. Intrarea 60 cr.

Naționalitățile din Ungaria.
Resultatele oficiale ale numărotărei 

populațiunei în Ungaria, numărătore fă
cută la 1890, s’au publioată abia Z^0!® 
treoute.

După aceste date, etă în oe propor
ția s’au înmulțită, în Z0ce auI> naționa
litățile din Ungaria:

Au festă :
Maghiari în anulă 1880, 6.403 600, 

în anulă 1890, 7.361.207 ;
Români în anulă 1880, 2.325.838, în 

anula 1890, 2.591.947;
Germani, în anula 1880, 1.869.800, 

în anula 1890 1.987.370;
Slovaci, în anulă 1880, 1.855.400, în 

anula 1890, 1.896.358;
Șerbi și Croați, în anula 1880, 631.990, 

în anulă 1890, 678 276.
Ruteni, în anulă 1880, 353.226, în 

anulă 1890, 379.713.
înmulțirea esprimată în procente a 

fostă în deceniula dela 1880 — 1890 la 
Maghiari 14.95 la sută, Români 11.44, 
Ruteni 7.46, Sârbi și CroațI 7.32, Ger
mani 6.29, Slovaci 2.15 la sută.

Preoum se vede din aoeste date o- 
ficiale, îmulțirea Româniloră este între- 
oută numai de oătră Maghiari; ea este 
cu multă mai însemnată, deoâtă îmulți
rea ori cărei dintre celelalte naționa
lități.

Numărulă indicată ală Maghiariloră 
însă, precum este evidenta, nu pâte fi 
esactâ, fundă trecuțl, oa jMaghiarl toți 
Evreii; afară de aceea Buntă ounoscute 
falsifioărila oe se faoă la asemenea re
censăminte în favorulă Maghiariloră. Nu 
jmtdrnă presupune, că aoeste falsificări 

sâ se fi îndreptată mai puțină în contra 
RomânilorO, deoâtă în contra oelorlalte 
naționalități; prin urmare înmulțirea R o- 
mâniloră ar trebui să fiă mai mare, de 
oâtă cu 11.44 la sută, căci amfl trebui 
să adăogămă și numărulă acelora Ro
mâni, oarl prin falsifioare au fostă soriși 
între Unguri.

Decă mai considerămă și emigrarea 
Româniloră în România, oare în dece- 
niulă trecută, în care s’a colonisată și 
Dobrogea cu Români ardeleni, a fostă 
forte însemnată, atunci aoelă esoe- 
dentă de 1144°/0, oare formâză numai 
o parte a înmulțirei naturale, câștigă o 
valâre mai mare; elă este de 2 ori a- 
tâtă de mare, ca numărulă înmulțirei 
Germaniloră din Austria 5.6 (la sută).

O propunere.
De lângă OltH, 20 Febr. n. 1893.

In unulă din nrii preoedențl ai „Ga
zetei44, am cetită cu plăcere apelulă, ce 
se face oătră Bănoile române, de cari 
avema la vre-o 23, oa acelea din pro- 
fitulă loră curată, să saorifioe și pentru 
înființarea de biblioteol poporale.

Ideia aoâsta este salutară din mai 
multe motive; între altele din motivulă, 
oă înființându se atari biblioteol popu
lare, succesive s’ar înrădăcina și lăți gus- 
tulă de cetire și în poporO, și prin leo- 
tură sănătdsă s’ar promova și eduoațiu- 
nea religiosă-morală a poporului, s’ar 
deștepta într’ânsulă consciința de sine, 
în urmarea oăreia și-ar prioepe mai bine 
interesele sale eoonomioe și culturali, și 
tot-odată s’ară soi mai bine entusiasma 
pentru biserici, șoâle și alte așezăminte 
publioe, Bingurile asile de mântuință în 
aoeste timpuri de grele înceroărl.

Der soopulă meu este a atrage cu 
astă ooasiune atențiunea binevoitâre a 
Bănoiloră române la oea mai importantă 
causă națională și oulturală, oare este 
causa școleloru române.

După cum se soie, s’a presentată în 
oorpulă legislativă ună proiectă de lege, 
în urmarea oăruia salarulă minimală ală 
învățătoriloră trebue să fiă de 300 fi., 
ba suută păreri, ca să fiă de 600 fi.

Avândă de-o parte în vedere misiu
nea oulturală a învățătoriloră, minimulă 
indigetată în proieotulă de lege, față cu 
recerințele aotuall, ar fi fostă forte mo
destă, dâr de altă parte avândă în ve
dere sărăcia și împrejurările nefavoritâre 
ale poporului nostru, se pote ușoră pre
vede, că nici aoelă minimă de 300 fi. 
în numărdse comune române mai mid 
și sărace, nu se va putâ înoassa. Dovadă 
suntă numărdsele încercări făcute pănă 
aoum în privința uroărei salarului la 300 
fi., apoi dovadă suntă încercării făoute 
în deoursă de deoenii, de a urca sala
rulă învățătoriloră măoară la 200 fi. 
Deol este evidenta, că numărâse oomune 
biserioesol, neputândă satisfaoe proiectu 
lui devenită odată lege obligătore, esis 
tența șcâlelor române oonfesionale devine 
periolitată și percj.endu-șl aoelea oaraote- 
rulă oonfesionaiă, nu și-lă voră mai pute 
recâștiga.

De aceea, în interesulă bine price
pută ală scopuriloră nostre culturali, este 
timpulă supremă, oa Bănoile nostre, oarl
— cum vedemă din publioațiunile loră,
— mai tote dispună de frumose profi
turi ourate la finea anului de gestiune, 
să saorifioe după împrejurări în favorea 
ajutorărei șooleloră espuse perioolului de 
nimicire.

Recunâscemă ou totă respectulă, oă 
bănoile nostre și pănă acum au dată 
iol colo ajutore pentru biserici, șooll și 
alte institute. Intre altele, mai alesă 
„Albina1', a ajutată în modă considera 
bila șcâla publică civilă a „Assooialiunei 
transilvane44, cum și școla reuniunei fe- 
meiloră române din Sibiiu. Cu tâte aoes 
tea, între altele „Albina44, oa cea mai 
veohiă banoă, ala cărei profita ourată la 
ană se uroă la Z00î 3® mii (cu finea an. 
1892, cum se dice, dispune peste 80,000, 
fl.) ar face după a mea părere mare ser
viciu scopuriloră nâstre oulturall, dâoă 

între marginile § 69 lit. g. din statutele 
sale, cu ooasiunea adunărei generale, ce 
se va ține cătră finea lui Martie a. c., ar 
destina câtă mai multă din cele 5°/0 ale 
profitului ourata destinate pentru scopuri 
de folosă comună, în favorea ajutorărei 
șooleloră române.

Atari ajutore s’ar putâ concede spre 
distribuire. Ordinariatelora române, cari 
ouno8oă mai bine împrejurările locali ale 
șoâleloră române espuse. Atari ajutâre 
ar putâ măcară în parte însemnată salva 
esistența șcbleloră mai espuse periculu- 
lui. Este ounosoută, oă și oassa de păs
trare săsesoă din Sibiiu, în fiă-oare ană. 
mai totă profitulă ourată îlă întrebuințezi 
pentru ajutorarea diverseloră institute 
oulturall săsesol. X.

Jubileului Papei.
Lumea oatolioă de câteva 4*1® 

sărbătoresoe în aoelașl timpă aniversa
rea a 50 a a ridicării părintelui loaohim 
Pecci, a4l Rapa Leon XIII, la soaunulă 
episcopesoă și a 15 a a ridicării sale la 
demnitatea papală.

Leon XIII s’a născuta în orășelulă 
italiană Carpineto la 2 Martie 1810. Do
tată ou calități extra-ordinare, cari au 
făcută pe administratorulă episcopesoă 
Anagni să-i 4ieă, la 1888, vorbele râ
mase celebre : „Pentru mari lucruri te-a 
menită pe tine DomnulO,44— tînâruiă Io- 
anohim Peooi, îmbrățișândă cariera preo- 
țâecă, a ajunsă deja dela versta de 27 
de ani, la o situațiune fârte înaltă în sta
tuia papala: prelată domestică și mem
bru ală guvernului civilă peDtru afaoe- 
rile interne și a fostă trimisă oa guver- 
natoră în provincia Benevent, oea mai 
neliniștită pe acea vreme, unde s’a deo
sebită pnntr’o energiă de fieră. Reușind 
a supune aoâstă provinoiă, i s’a încre
dințată imediata aceeași misiune pentru 
provincia Perugia, unde a guvernată ou 
aoelașl suocesă, faptă oare i-a meritată 
apoi demnitatea de nunoiu apostolică în 
Belgia și ridicarea la rangulă titulară e- 
piscopesoă (1843).

Ca nunoiu apostolioă în Belgia, Ioa- 
chim Pecci și-a desfășurată pentru prima 
âră calitățile diplomatice, cari i se ad
miră adl și de contrarii sei. Au rămasă 
memorabile ouvintele, pe oarl regele 
Leopold le-a adresată, cu ooasia unei re- 
cepțiunl, nunoiului Peooi: „Monseniore, 
nu sunteți numai ună prelată, oare fa
ceți ondre ierarohiei biserioesol, oi și ună 
mare bărbată de stată44.

La 1845, devenindă vacantă episco- 
patulă Perugiei, populația a oerută ou 
atâta insistență pe episoopulă Pecoi, în- 
oâtă a trebuită 8ă i-se împlinescă aoâstă 
dorință. In soaunulă Perugiei a rămasă 
apoi monseniorele Peoci pănă la ridica
rea sa la oea mai înaltă demnitate a bi- 
serioei catolice.

In anulă 1853 a fostă făoută oardi- 
nală, er la 1877 Camerlengo ală biseri- 
oei, în care calitate a trebuită să se 
mute la Roma, der fără a renunța la 
soaunulă episcopesoă ală Perugiei.

In calitate de Camerlengo, elă a a- 
vută să substitue pe Papa Piu IX, după 
mârtea aoestuia, întâmplată în anulă 
1878, și să conduoă noua alegere, oare 
a căzută asupra lui. De aoum începe a- 
oea activitate prodigiosă a lui Leon XIII, 
pe oare istoria o va oonsemna mai alesă 
în trei capitole :

1) Aotivitatea politioă, prin oare a 
căutată împăoarea biserioei ou Statuia, 
mai alesă în Francia, unde dușmănia în
tre aceste două era ajunsă odiniâră la 
paroxismă ; resultatele aoestei activități 
suntu destula de cunoscute ooDtimpora- 
niloră; 2) aotivitatea pe terenulă socială; 
se ounosoă adecă nisuințele papei Leo 
XIII, de a revindeca pentru biserioă mi
siunea resolvării mariloră oestiunl spe- 
oiale, oarl agită omenirea; și 3) aotivi
tatea pură biserioâsoă, oare culminâză în 
silințele, ce-șl dă de a aduce sub soep- 
trulă său tâtă creștinătatea.

Literatură.
Altițe și bibiluri este numele unei 

nouă reviste de litere, soiințe și arte, oe 
apare odată pe lună în Buouresol (strada 
Semi-oercă Nr. 10) sub direcțiunea d-nei 
SM. Andronescu (Smara). Costă la ană 10 
lei. Nr. 2 pentru Febr. oonține : Altițe 
și bibiluri, de Smara; Feuille d’Album 
(poesiă francesă), de Fiammina; Mon 
Râve (poesiă francesă) de Marie D. Ghioa; 
Istorioulă spitaieloră, de Ermina Valch; 
Pastel, de L. t. V. Petrescu; Eram co
pilă, de Ana Ciupagia ; Sufletă răzvră
tită, de Al. Obedenaru (poesii); Tipare; 
Epigrame, de Elena Hubsoh; La urlă- 
târe (poesiă), de Cornelia din Moldova; 
Jocurile olimpice, de Smara; A un ma- 
lade imaginaire (poesiă franoesă\ de 
Corne-Ly; Vorbe dulol (poesie), de Cor
nelia din Moldov»; Armata veohiă a re
gatului Româniloră (urmare), de Atha- 
nasiad; îngerului meu ună zîmbetă oeră 
(poesiă), de Elena Hubsoh; Din ouge- 
tările unei Oltenoe, de Elena Hiibsch; 
InscilaturI cu ață albă (sub rubrioa aoesta 
se ouprindă diferite soiri); -Tigheluri 
(glume) etc.

NECROLOG. George Rațiu, proto- 
popă gr. oat. și asesoră consistorială, a 
răposată la 13 Februarie o. în Capnioă, 
în ală 41-lea ană ală preoției și ală 
66-lea ală etății. Hă jălesoe intrista-i 
soțiă Maria Capșa, cu 4 fii și 3 
fiice ale sale; apoi frați, surori și nu- 
măroșl nepoți. — Fiă-i țărâna uș<5ră!

DIVERSE.
Palatnlu lucrătorilor^. In Londra s’a 

înființata de ourândă un paiață uriașă al 
luorătoriloră. Fațada lui este lungă de 45 
de metri. Are 4 etage și e destinată nu
mai pentru luorătorii fără ooupațiă. In 
sala de mânoare potă înoăpea 500 de 6- 
menl. In partea de josă ala palatului 
suntă 4 bucătării enorme, în oarefie-care 
luorătoră îșl pâte pregăti mânoare, fă
ră să plătâscă nimioă. Acela care nu 
se prioepe pâte cumpăra de mânoare pe 
ună preță mică din alte buoătării ală
turea. Totă josă se află 3 odăi de spălată. 
In primulă etagiu e o bibliotecă frumo- 
să provăZntă ou birouri, hârtie, condeie, 
oernâlă, o mulțime de scrieri populare 
și ou tablouri frumâse. Afară de aoeia 
suntă 460 de odăi de dormită. Fie-oare 
luorătoră are ună pată de feră, perine 
și saltele. OrI-oe luorătoră, care voesoe 
să șâdă aoolo plătesce pe Zi 60 de cen
time. Pentru suma aoâsta ei primesoă 
mânoare, încălZită, luminată, spălată, o- 
daie frumâsă de durmitO, bibliotecă și în 
sfârșită totă oe-i trebue, afară haine.

Unii cuptorii fără focii. După ouptârele 
ou aocetata de sodiu, după cele ou căr
bune ohimică, adecă cele prin ajutorulă 
cărbunelui îmbibat ou diferite nitrate, âcă 
oă ese la ivelă ună ouptoră fără focă 
și fără pericule. Se soie oă apa, oare se 
combină ou oalcea desvoltă călduri în 
mari oantitățl. Căldura, oare se desvoltă 
stă în raportă cu oantitatea de calce; ast- 
felă ună kil. de oalce ară putea produoe 
o căldură de 140—320 de calorii. Aoes
tă oăldură este un efeotă ală oombinați- 
unei oalcei, oare se transformă în idrată 
de caloiu. InVentatorulă, Loisonă de Vi- 
veră, a așezată în compartimente deose
bite oaloea și apă. Prin ajutorulă unui 
botonă se apropie puțină câte puțină apa 
în contactă ou oaloea, după nevoia de 
căldură, pănă oând tâtă calceaua fiindă 
combinată, trebue sohimbată provisiuDea. 
Fără focă, dar deoă aoala oare mănuește 
botonulă regulătoră, nu luorează cu pru
dență, oifie ne asigură în oontra explo- 
siilorO, cari potă fi mai teribile de câtă 
cele causate prin fooă.

Proprietarii Dr. Aurel Mureșhniu,

ROlactOm rosponsallilll. Gregoriu Itlnioru»
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Ckir&asBw pitețeE S^rașovii
din 24 Februarie st. n 1893

Bancnote românescl Camp. 9 52 Vend. 9.53
Argintă rom&nescă n 9.44 „ 9.48
Napoleon-d’orI - - n 9.58 „ 9.62
Lire turceacl - • n n
Seris. fonc. „Albina0 6°/0 —.—

h rt n n — J1 •
Imperiali - - . . n
GalbinI .... n 5.60 „ 5 65
Ruble ruaescl - - ” n - .— n Ț’Ț :
Mărci germane 58.70 „ 5910
Dîscontulă 6—8l’/n pe ană.

Cnrsnln la bnrsa din Viena
din 23 Februarie st. n 1893.

Renta de aurii 4u/0 - 116,05
Renta de hârtia 5u/(, - — —
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură 123.10
dto argintii 102.10

Napoleon-d’orI ........ 9.64’/,
Mărci 1U0 împ. germane ■ ... 59.30
Londra 10 Livres sterlings 12130

Annnciuri
(inserțiuni și reclame)

Sun tu a se adresa subscri
sei administratiuni. In casulu 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scade- 
mentă, care cresce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [prima ©mișune- • 120 40

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [2-a emisiune] - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungaro (3-a emisiune) » —.—

Bonuri croato-slavone - . - ■ - .—

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI?

Bonuri rurale-ungare - - - 96.10
Despăgubirea pentru dijma do vină 

ungurescft 97 50
Imprumutulii cu premială ungureacfe 152.—
Losurile pentru regulare» Tisei și Se-

ghedinului - - 143 75
Renta de argintii austriacă - - - - 99 15
Renta de hârtiă austriacă 97.50
Renta de aurii austriacă - - 118.05
LosurI din 1860 ...... 149 65
Acțiunile băncei austro-ungare - 987.—
Acțiunile băncei de credită austr 397 50
Acțiunile băncei do credită ungar. 331.75
Galbeni împărătesc! • ■ - 3.68

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

J^IOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostrei 
| cum nu saă mai vedută pănă acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2'/, său 3'/, fl. pe metru, nici cadouri croitoriloră, cum fac© 
concurența, ci amă numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
să cumpere bună și eftină. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesă a Vă păcii de anunțuri ale concurenței pentru ieftinătate.

SS2SESK3S3SCTEESSE

Stofe pentru îmbrăcăminte-
Peruvien și Dosking pentru onoratulă ele rd stofe prescrise pentru unifor

mele funcționarilor!! c. r., a-emenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos- 
| tavurl pentru biliarde și mese de jocd, loden obicinuită și impermeabilă pentru rocuri 

de venâtore, stofe de spălatu, pleduri de voiagiu dela ffl. 4—!4 etc.
Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână 

curată, er nu sdrențe eftino și nu prețuescă nici câtă cusutulă croitoriului, se se 
adreseze la

Job. Stikarofsky în Briinn. (MancIiesteFIl anstrieij
Depositu permanentă de postavuri peste ’/2 milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, doclară că firma mea 
intreține esportulă celă mai mare de posta vă din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

I Spre a ve convinge despre tăte aceste invită pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de vendare unde suntă ocupate 150 persone.

Trimiterea numai cu Ramburse. "WB
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,2—24.

A V E S US
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pottf face și 

reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiâ-sârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când vo- 

iescâ ca espedarea s6 li-se facă după stilulu nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.

Admmîstraț. „Gaz. Trass.u

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabila din 1 Octomvre 1892
iSSadapesia—Predealu 3*r e <1 cal u—18 w <1 ag» es S2.-PeHta-Ara<lu«*Teiia^Tehaș*-ALradtt<-R.-Pesta ©opșa-Bfinâcă.—Sibiiu

Trenă 
de 

porsăn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
accele
rată persân.

Trenă 
de

Trenu 
de

Trenfi 
accele

rată peradn.
Tr. ac.

Trenă 
d6 

porsoD-

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

porsdn.

Viena
Budapesta 
Saolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd
R6v 
Bratca
Buci a
Oiucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Gârb&u 
N&dfișel

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudfi

sus

Teiușîi

Criiciunelfi 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică { 

Mediașfi 
Elisabatopole 
Sighișdra 
Hașfalfiu 
Homorodfi 
Augustinfi 
Apața 
Eeldidra
Brașovu

Timișfi 
Predealfi
Buouresol

10.00
8.25

11.38
2.12
3.53
4.-
4.30
5.22
5.45
0.00
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.08
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3.46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18

"2.40

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

2.15
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.53
5.32
5.48
6.0b
6.24
6.39
6.59
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.581

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05 
|Tr. ac.

4.17
4.50

5.42
6.55
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

Tren 
depers.

11.-
12.26

1-1_ 6.29
8.35 12.10

5.15
5.57

Buouresol 
Predealfi 
Timișfi

Brașovfi

Feldidra 
Apața 
Augustinfi 
Homorodfi 
Hașfalfiu 
Sigili șor a 
Elisabetopole 
Mediașfi

Copșa mică j.

Mieăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl

1
i

iijj

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
8.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

Teiușu

AiudG 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
GhirișG 
Apahida

Clușiu

NădășelQ 
Ghîrbău 
AghirișG 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa 
Rev 
Mezd-Telegd 
Oradea mare<J

P. Ladâny

8.-
8.07
8.24

sus

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
4.48
5.07
5,42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57 
12.28'
1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.14
6.29
6.53'
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

8.50
5.16
5.57
6.58

12.54
1.23
1.51
2.00
2.08
3.-
4.23
4.48
5.25
5.43

9.48 i 
( 9.50.
10.06 '
10.28
11.04 1
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35 

( 2.09 

( Szolnok
Budapesta
Viena

3.01 
3.31 
"ÎTTd

12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

4.45
TÎ2

9.41
10.17

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.23 :
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.20

Viena 
Budapesta 
Szolnok

Aradu
Glogovațfi 
Gyorok 
Paulișfi 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșinfi 
Zamfi 
Gurasada
Ilia 
Braniclca 
Deva
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotfi
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușîi

10.00
8.10

11.04
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52

10.00
10.25
10.44
11.58.
11.29
11.56

8.05
1.56
4.02
6.57

T.' d. P«r-

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53 

10 19 
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

Teiușu
Alba-Iulia
Vinț. de josă 
ȘibotG 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zarafi 
Soborșinfi
Berzova
Conopfi 
RadnaLipova 
Pauliști
Gyorok 
Grlogovațfi

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

Mwreșii-Iiwtîtoșai—SSistrița bistrița—Mureșu-fiaidoșik

Murfișfi-Ludoșfi . . .
Țagu-Budateleofi . . .
Bistrița .....................

fl

>1

4.— Bistrița.....................
K48I T~2" ° ’
9.59 MurGștt-LudoșG . .

Țagu-Budateleofi . . . .
• ■

Trenă 
de 

poradn.

I
3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25 1-20

Trenă 
accele-
rată persdn-

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15

6.20 7.20

Trenă 
de

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4 17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54
6.24
7.02 '
7.17 •
7.46 i
7.57
8 08 
8.30'
8.40
9.05
2.21 (
5.50

-Oșorheiu - R.-săs.

Copșa mică 3.- 10.57 7.10
Șeioa-inare 3.31 12.22 7.43
Loamneș 4.15 12.40 8.27
Ocna 4.46 12.50 8.59
Sibiiu 5.10 2.26 9.23
SbÎ»B08B —

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8 02 5.09 L0 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeica-raare 905 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

I uucorue?

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu 

Regh.-săs.

2.35 8.20 2.41
3 26 9.11 3.27
5.07 11.39 5.14
5.50 12.20 5.3
7.15 1.15 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- C u cord ea

3.-

Regh.-săs.
Oșorheiu \

Ludoș 
Cucerdea

3.44
5 14
5.20
7.-
7.47

9.35
10.05
12.51
1.15

3.22
5.05
5.54
7.41
8.25

Simeria (Piskî) Petroșeni || Petroșeni-Sinierta (PisîT)

Aradia—'Tiiaișora || Tiiaiis6i*a—Aa*a«lii

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
Strei u 6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40
Hațegfi 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
Pui 8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegfi 8.36 1.54
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradu
Vinga
Timișora

1.11! 8.15 :
2.46 9.46,
3.50 10-55.

6.15 11.30 5.58 Timișora 8.-
7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02
8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44

Simeria (Piski) —Hunedora

00
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

'Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.56
. Cerna "' "" "
> Hunedora

11.13
11.48

5.03
5.38

10.08
10.32

Hunedora—Simeria (Piski)

Hunedora
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Orasov—SKernești

Brașov 
iZerneștl

Htârnestî—

4.558.35
10.28 6.36

v
Ghirișu 
Turda

Gliirișu—Tiarda rrurdn-&hiBiMU
7.48110.35 3.4oi 10.241 Turda 4.50l 9.30 2.30 8.50 Zernesci 5.00 12.20
8.08110.55 4.—110.44| Ghirișu 5.10| 9.50 2.50 9.10 Brașov 6.29 1.44

UBrunyov—Ck.-Oș orliein.SiglaișoB’a—4Moi*lieiu || Odorheiu—SigiiișoM’a

Careii-mari—BSel&w || Kelău—‘Careis-mark

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișdra. . . 10.52

■

3.15
6.10

Brașovu
Uzonfi 
S.-Georgiu
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.26|

Oareii-marI 
Zelău. .

5.45| Zelău . . . ,
11.— Careii-marI . .

1.56
7.03

| C8>.-Oșoriiaeiu—Brnșov.

Tîota i Numerii încuadrațl cu linii grăse însemnăză drele de nâpte.

ICh. Oșorheiu
S.-Georgiu 
Uzonfi
Brașovfi

4.30
6.53
7.00
8.25

2.45
5.30
5.45

Tipografia A. MUREȘIANU.


