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Nr. 37. 1893.

Brașovii, 17 Februarie v.
Se duce vestea de zelulă u- 

nică în telulu seu, ce-i caracteri- 
seză pe deputății unguri. Se 4ico, 
că nici într’o dimineță ședințele 
dietei nu se potu deschide la timpu, 
din causa numărului insuficientă 
alu deputațiloru presențl, cari seu 
că mergu prea târcpu la ședințe, 
seu că nu mergO de locu, așa că 
președintele se vede silită a-i tracta 
ca pe nisce studențl negligenți dela 
universitate, amenințându-i mereu 
cu cetirea catalogului.

împrejurarea acesta caracteri- 
seză în modulă celu mai tristă lipsa 
de interesă, cu care suntu trac
tate afacerile țerei din partea mem- 
briloră din parlamentă. O fdiă ma
ghiară din capitală îșT esplică pro
veniența acestei triste aparițiuni 
din lipsa totală de devotamentu 
a d-loră deputațî, pe cari îi clasi
fică în mai multe grupuri, cari de 
cari mai înjositdre. Despre' unii 
4ice, că pnvescă mandatulu de 
deputată ca unu simplu mijlocu 
de traiu; alții folosescă acestă 
mandată pentru îmbogățirea re- 
surseloru de câștigă; o a treia ca- 
tegoriă de deputațî folosescă in- 
fluința loră de mandator! ai „na- 
țiunei“, ca se facă specule și se-și 
adune averi, intrându în tergă cu 
unii și cu alții, pentru a-le câștiga 
posturi grase ; alții erăși portă nu
mele de deputată numai pentru a 
.apuca la câte-ună osă de roșă, 
pentru ca se p6tă trăi de pe-o 4i 
pe alta.

Ve4î bine, că după o classifi- 
•cațiă în atâtea grupuri, nu mai 
p6te fi mare numerulă deputați- 
loră restanți, cari nu facă parte 
■din esistențele condamnabile înși
rate aci și cari ar fi a se numera 
în șirulă patrioțiloră cu adevărată 
devotam entă pentru binele pa
triei.

Motivele, de cari este condusă 

fbia ungurescă, când aruncă acăstă 
umbră tristă asupra parlamentu
lui maghiară, sântă în adeveru 
fdrte palpabile. Numerdse suntu 
dove4ile, ce le-au dată și conti
nuă a-le da în privința acesta de
putății unguri, cari păru a fi mai 
preocupați de interesele loră per
sonale, decâtu de promovarea cau- 
seloră publice.

Esemplu este cestiunea îmbu- 
netățirei diurneloru loră proprii. 
Intr’ună momentă, când „națiu
nea" țîpă, că nu ajungă banii 
pentru înființarea „Kișdedovuri- 
loră* ; când foile unguresc! se 
plângă, că învățătorii loră pierii 
de făme; când ele strigă, că mas- 
sele de funcționari mai mici suntă 
înfundate în datorii, din a cărora 
pricină „suntă nevoite" a recurge 
la mituiri și defraudări; în fine, 
când de t6te părțile se constată, 
că din lipsa de bani „națiunea11 
sufere, demoralisația cresce, jude
cătorii despbiă partidele etc. etc.: 
— ce facă dre „părinții patriei?11 
Facă ceea ce facă toți câți ur- 
mărescă scopulă de a se căpătui: 
umblă să-și voteze câte-ună adausă 
de 800 fi. la diurnele loră de pănă 
acum.

Nu e mirare, decă în asemeni 
împrejurări, însă-și foile unguresc! 
privescă în membrii parlamentului 
maghiară nisce esistențe proble
matice, nisce esistențe recrutate 
în mare parte din șirulu elemen- 
teloră, ce umblă numai după că
pătuire.

Nici că ne putemă mira de 
asta, pe câtă timpu mandatele de 
deputațî se câștigă prin corum- 
peri și mituiri. Se asigură, că nu 
este cercă electorală, ală căruia 
mandată de deputată să fi costată 
mai puțină de patru mii floreni; 
mandatele celorlalte cercuri au 
costată totă câte 10, pănă în 20, 
ori chiar 80 de mii fior.

Sub astfelă de împrejurări, mai 
păto fi 6re vorba de ună parla
mentă cinstită ? Mai p6te-se ci
neva mira, că înse-și foile uagu- 
rGșoi cjassifică pe deputății loră 
în totă atâtea grupuri de specu
lanți, cari folosescă mandatulă de 
deputată numai pentru a se că
pătui pe sine și pe ai săi?

Astfelă stândă lucrurile, este 
ușoră de înțelesă proveniența atâ
tor ă legi vitrege și atâtoră pla
nuri monstruăse, câte se croescă 
în parlamentulă ungurescă, mai 
alesă față de noi, de Nemaghiari. 
Proclamarea principiului de neto- 
leranță față cu popdrele nema
ghiare și huiduirea ndstră din 
funcțiunile publice este binevenită 
pentru cei ce veneză căpătuirea 
propriă.

Să nu ne mai prindă mirarea 
der, decă în parlamentulă ungu
rescă găsimă atâta entusiasmă pen
tru. totă ce tinde la eschiderea 
nbstră de pe tăremulă vieței pu
blice, pe care ei atâtă de bine se 
fericescă și căpătuescă.

Mirare ne este numai, că în sî- 
nulă unui poporă întregă, cum 
este poporulă ungurescă, nu se 
găsescă și bărbați de aceia, cari 
să va4ă fatalele consecințe ale a- 
cestui îngrozitoru sistemă de de- 
moralisațiune și să întrevină, pănă 
când încă nu e cu totulu prea târ- 
4iu, pentru îndreptarea răului.

CRONICA POLITICA.
— 17 Februarie.

Privitorii la „autonomia catolică11 
oetimă în „Budapesti Hirlapu dela 28 
Februarie următdrele: „Se scie, că oo 
misiunea de 15, însărcinată cu afaoerea 
autonomiei catolice a primită propunerea, 
ca guvernulă să fiă îndatorată de-a con
voca. pănă la finea anului curentă Con- 
gresulă catolică. Comisiunea a însărcinată 
pe deputatulă guvernamentală Kammerer 

Erno, oa să aștârnă acâstă propunere gu
vernului. Deputatulă Kammerer a și fă- 
out’o acesta, și după oum suntemă in
formați, guvernul» a primită propunerea 
comisiunei de cincl-spre-c^ece.'*'

*
ț)iarulă săsescă din Sibiiu „Sieb. D. 

Tagblatt“ se ooupă în artioolulă de fondtt 
din 28 Februarie cu legea de naționa
litate, despre oare 4’oe» c& nu e aplioatfc 
de guvernulă unguresoă, apoi amintesc© 
o mulțime de oasurl, cum slujbașii gu
vernului îșl faoă ună merită din neres- 
peotarea acestei legi fundamentale spre 
paguba popâreloră nemagliiare. Apoi 
termină astfelă: „In Ungaria mereu s’a 
vorbită de „împăcarea naționalitățiloră.“ 
Der nici ună' omă ou minte nu-șl va 
ougeta aoâsta așa, că naționalitățile ar 
voi sâu ar pute sS renunțe la desvolta- 
rea individualității loră. Er unde esistă 
o individualitate etică, acesta trebue să 
se manifesteze în v»oța publică. Acesta 
a reounosout’o de facto și de jure legea 
naționalităților^. De aceea nici o națio
nalitate nu p6te suferi sâ fiă scdsă de 
pe terenulă acestei legi Mai puțină o 
putemă suferi noi. De aoeea fiă consta
tată înoă odată, oă legea nu este apli- 
oată nici față ou noi și oă este datorința 
nostră să griji mă, oa sâ fiă aplioată.u

*
In ședința din 21 Febr. n. c. a clu

bului conservatorii din parlamentulu 
austriacă, contele Hohenwarth a adusă 
la cunosoință, oă guvernulă în înțelegere 
ou celelalte partide a fixată deja pro
gramed pentru aotivitatea camerei de- 
putațiloră în acâsta sesiune, oare ar avâ 
să dureze pănă în 24 Martie a. o. In urma 
aoestui programă senatulă imperiala va 
discuta afară de bugetă, legea privitore 
la victualii, oonvențiunea comercială cu 
Serbia, câteva proiecte de lege privitdre 
la căile ferate și unele legi mai puțină 
importante. După [Paști voră fi convo
cate pentru o sourtă sesiune acele diete 
provinoiale, cari voră esprima dorința, 
oa să fiă convooate. In jumătatea a doua 
a lunei lui Maiu se voră întruni delega-
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Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

I.
Multă vreme trecură nori negrii și 

groși dela munții Albani peste Campa
nia romană, în fine sbrele de după amiadl 
sfâșia vălulă întunecosă ; lupta între lu
mină și întunereoă se terminase, în și
ruri negre alergau norii în dosulă mun- 
țiloră și peste Monte Cavo se lăsa ar- 
oulă păcei. Primele racje ale sdrelui lu
mina veianda osteriei*)  din Nemi, care 
zăcea pe munții Albani, de unde puteai 
privi tâtă Campania; lumina auriă da 
iederei vechii zidiri o ooldre vercjuiă mai 
deschisă și făoea ca picăturile de ploiă 
de pe vițele de viă, încă neînvercjite, să 
străluoescă, ca nisce diamante. La pâlele 
stâncei, care se preoipita aprdpe de os- 
pătăriă, strălucea, în cadrele întunecase 
ale craterului, oglinda de smaragdă a 
lacului. Dincolo, pe o înălțime piezișă 
zăceau casele din G-enzano, încă în întu- 

nereoă ; la orizontă lucea marea ca o 
fășiă argintiă.

Aerulă de priinăyeră, oare umplea 
natura, înveseli și pe bătrânulă domnă, 
care apăru în ușa ospătăriei și proba ou 
îngrijire, că bre mai plouă. Era ună bă
trână venerabilă, ou fața rasă, ou ochi 
albaștri plini de vioiciune și ou părută 
albă oa zăpada, care unduia sub căciula 
de mătase negră. Acestă oăoiulă, de care 
nu se lipsea nici odată în călătoria, și-o 
luâ josă din capă, în respectă față de 
natură, și tfise: „Aurelian, fiulă meu, cjeil 
ne voieecă binele; putemă cina în li
beră.11

Aureliană era ună tînără slăbuță, 
înaltă, asupra verstei oăruia puteai fi la 
îndoielă, căol statura sa cam plecată și 
fața palidă, ’lă arătau mai mare de 30 
de ani, dâr oohii săi mari albaștri și 
gura sa juvenilă, adumbrită de o barbă 
blondă, îlă arătau a fi de vre-o două
zeci de ani. Elă se apropia de tatălă 
său lângă marginea verandei. „O, ce sâră 
admirabilă,11 esolamâ elă încântată, „nu 
suntemă ferioițî, că putemă faoe călă
toria acâsta? Pe mine mă îmbată podâba 
Italiei. Tbtă aoestă frumseță o gustă din 
t6tă inima, ca și când ași voi să-mi 

aducă o parte în odăița mea de studiu.“ 
Bătrânulă zîmbi; gândurile sale aler

gau în altă direcțiune și cu degetulă 
scanda versulă unei strofe litâne pe o 
placă de marmură. „Da, numai în o ast
felă de țâră a putută prospera arta olas- 
sicău, răspunse elă după câtva timpă. 
„Clima și pămentulă suntă doi factori 
importanți ai istoriei oulturale.u

Aoâstă oontemplare ar fi folosită 
pentru vre-o espunere soiențifioă, dâoă 
atențiunea sa n’ar fi fostă atrasă în altă 
parte. La ootitura drumului apărură două 
figuri călare pe măgari, la privirea oă- 
rora fața bătrânului se întuneoâ. Noii 
sosiți erau ună domnă bătrână și o damă 
tînără, celă dintâiu forte remarcabilă prin 
pioidrele sale lungi, cari atârnau pănă 
aprope de pământă.

La statura ososă aparținea o față, 
caro lipsită de barbă și de sprâncene, se 
compunea din sbâroiturl, oa ună perga- 
mentă. Pălăria o purta oălărețulă în 
mână, peruca sa castaniă, în parte în- 
gălbinită, se dase la o parte și lăsa să 
se vedă pe la temple ună pufă albă. O 
umbrelă, oarea concura în mărime cu 
călăuzulă italiană, care tropota pe lângă 
măgari, întregea echipamentulă călăto

rului, care acum cu o lovitură de bas- 
tonă puse măgarulă în trapă și-’lă în
drepta spre treptele verandei.

întâmplarea îi aduse la o întâlnire 
pe acești doi bărbați, oarl de ani de tjile 
se ocoliseră unulă pe altulă. Consilierulă 
școlară Scharfenberg vedea în profeso- 
rulă Burgers ună fostă amică, pe oare 
o dispută filologică îlă făcuse celă mai 
crâncenă inamioă ală său. — Ore numai 
filologia să-i fi certată? Certa dura, de 
oând Scharfenberg a fostă chiămată dela 
gimnasiulă din Hagerstadt, unde lucrase 
împreună cu Burgers, oa directoră gim- 
nasială la Dickendorf; gurile rele sus
țineau, oă Burgers, oare ou tote meri
tele sale aștepta înzadară o avansare, ar 
fi amărîtă de invidiă. Der ori oum ar fi, 
cârta între ambii învâțațl, oarl erau so- 
ootițl între cele dintâiu autorități pe te
renulă filologiei clasioe, se isca din oausa 
unei oestiunl sciențifice și făcu oolosală 
sensațiă în lumea filologioă a G-ermaniei.

Pentru publiculă fără învățătură nu 
prea era acesta lucru de înțelesă er oei 
profani îșl băteau jooă, dâr totuși amicii 
filologiei clasioe soiau să aprețieze serio- 
sitatea luptei. Consilierulă șoolară Sohar- 
fenberg era urzitorulă teoriei asupra
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țiunile, er la tomnă erășl dietele într’o 
sesiune ordinară. Senatulă imperială va 
reînoepe apoi luorările sale de abia în 
luna lui Noemvre.

*

țliarulă rusesoă „Moskovkija Vjedo- 
mosti“ vorbindă despre soirile tenden- 
țiose ale pressei berlinese asupra Ru
siei, serie, că aoeste soiri sensaționale 
suntă fabricate în Berlină. Guvernulă 
germană, care a espulsată pe ună co
respondentă rusesoă din causa unei soiri 
neadevărate asupra Sultanului turoesoă, 
nu face nici ună pasă în oontra soiriloră 
revoltătdre asupra Rusiei. Așa, în tim- 
pulă din urmă din partea germană s’a 
pornită în Parisă o campanii, oa prin 
calumniarea representantului Rusiei să 
desfaoă pe acesta de alianța cu Franoia. 
Der guvernulă franoesă a respinsă aoeste 
oalumnii. Foile germane însă trimeteau 
și mai departe soiri false, cu deosebire 
„Kolnisohe Ztg." și „Kreuzzeitung". Gu
vernulă germană nu întreprinse nimică 
în oontra acestei prooederl, și numai 
după ce „depeșile" din Petersburg fa
bricate în Berlină, se publioară pe strade, 
îșl esprimâ guvernulă germană regretele 
sale față de ambasadorulă rusescă. Aoâsta 
însă s'a întâmplată la ordinulă direotă 
ală împăratului Wilhelm. In Europa, 
Zioe, foia rusâscă, nu se află o a doua 
preseă, oare să se ocupe atâtă de sistema
tică și de orânoenă ou răspândirea de 
soiri tendențidse asupra Rusiei, oa 
pressa germană. Dăoă imperiulă ger
mană doresce raporturi mai favorabile 
ou Rusia, atunci trebue să intervină, oa 
caraoterulă tendențiosă ală pressei ger
mane să se sohimbe. Atunci i-se va pute 
lua și lui Bismarok posibilitatea, ca să 
se provoce la aceea, că „noulă cursă" 
a agravată raporturile între Germania și 
Rusia.

Din parlamentulu austriacă.
(Urmare).

Dep. Gregr (oontinuând’): Noi amă 
trimisă membrii în parlamentulă aus
triacă și aoesta a fostă pasulă oelă mai 
fatală, ce l’au făoută politicii noștri; a- 
oesta a fostă ună pasă, care a fostă în
soțită de urmările oele mai mari și mai 
grave; oare a adusă mari pagube popo
rului boemă. De trei Z®°I de ani se luptă 
poporulă boemă, ca să îndrepta aoestă 
pasă greșită ală politiciloră săi și să sou- 
ture jugulă, în care a intrată fără ohib- 
zuâlă și de bună voiă. (Aplause la Ce
hii tineri). Pănă aoum însă nu a suooesă 
acesta. NumăroșI și puterniol suntă ad
versarii poporului boemă și loră le stă 
la disposițiă mijlocele de putere ale sta ■ 
tului și în aplicarea aoestoră mijlooefață 
de poporulă boemă nu prea se purcede 
oonsciențiosă. Se pare, că în Austria, 
totă este permisă a se faoe în contul po

porului boemă, aiol nu valoreză nici le
gile, niol drepturile, și niol morala. (A- 
probărl la Cehii tineri.)

Dep. Spincicl: Și față de CroațI se 
purcede astfelă.

Dep. Dr. Gregr vorbesce apoi des
pre alegerile în ținutulă mariloră pro
prietari boemi, unde guvernulă de atunol 
a întrebuințată tote mijlâoele de pre
siune și de corupțiune, pentru ca să pro
cure viotoriă partidei constituționale în 
dieta boemă. Acțiunea acesta a guver
nului constituțională de atunol rămâne o 
pată rușinâsă în istoria mai nouă a Aus
triei și poporulă boemă nu o va uita niol 
odată.

Se Zice) domnii din stânga îm
pingă pe ministru președinte, oa să pro
cure din nou majoritatea partidei con
stituționale in dieta boemă. Acesta ar fi 
o interesantă ilustrațiune pentru minis- 
teriulă împăoărei și ală pactului, decă ar 
voi să însceneze alegeri, ca cele din timpulă 
mariloră proprietari boemi. Și la ce au 
folosită tdte aoeste volnicii? Nu pote fi 
niol vorba despre o recunosoere, despre 
o verificare a oonstituției în poporulă 
boemă. Poporulă boemă nu a recunos
cută mol odată acesta oonstituțiune și 
nici nu o va recundsce niol odată. (A- 
plau8e la Cehii tineri.) Elă a privită în 
totdeuna acestă oonstituțiă oa o nedrep
tate strigătore la cerii și oa ună aetă voi 
nioă, care a fostă săvârșită în oontra ce
lui mai sfântă dreptă ală țerii sale.

Der nici în majoritatea oelorlalte 
popdre ale acestei monarohii nu a prinsă 
rădăoină a- estă constituțiă. Majorita
tea acestora stă streină față de aoesta. 
ba chiar ostilă. îmi voră arăta p6t“, par
tida stâugei germane. Ea a fostă ade- 
nărata mumă a acestei coustiruțiunl, pe 
oare doresoe a o susțină; dăr ce este 
partida acesta ? Ea reprezintă numai o 
mioă fraoțiune a poporațiunei germane 
din aoestă monarchiă. Ea represintă nu
mai oâteva minorități în unele țerl din 
acestă monarchiă și are să mulțăme^că 
esistența ei numai ordinei nenaturală și 
nedreptă a alegeriloră, der o constituții, 
care li s’a impusă cu puterea poporeloră 
monarohiei în contra voinței loră, oare 
trebue susținută prin o ordine eleotorală, 
prin măsuri polițienesol și prin ba
ionete....

Dep. Dr. Vașaty: Și prin înșelă
ciune.

Dep. Dr. Gregr: O astfelă de con
stituțiă e rea și niol odată nu va prinde 
rădăoină în poporele Austriei. Dintre 
tote popdrele acestui stată de sigură, că 
poporulă boemă este acela, care sufere 
mai multă sub acestă oonstituțiă. Când 
M. S. esmise în anulă 1860 diploma din 
Ootomvre, poporulă boemă sălta de bu- 
ouriă și tdte inimele băteau pentru nobi- 
lulă domnitoră, oăol poporulă boemă ve
dea în diploma din Ootomvre aurora u- 
nui viitoră mai bună, finea umilirei și 
robiei sale. Căci în aoesta diplomă se a- 
flam cuvintele regelui său, oă numai ast
felă de ihstituțiunl și stări de dreptă, 
oarl corespundă consoiinței de dreptă 
istorice, potă garanta puterea monarohiei 
austriaoe.

Ce este însă consoiința de dreptă 
istorică a poporului boemă ? De sigură, 
oă nu altoeva, deoâtă consoiința, oă re- 
gatulă Boemiei mai înainte a fost*  ună 
stată independentă, înfloritoră și glo- 
riosă, oare și după alăturarea sa la Aus
tria sub soeptrulă casei de Habsburg, 
și-a păstrată neatârnarea sa autonomă 
pănă în timpulă oelă mai nou, că aoeste 
i a fostă garantate prin tratatele și ju
rămintele cele mai sfinte ale regiloră, și 
a oeloră din casa de Habsburg și că a- 
oesta independență și după dreptă i se 
cuvine și pănă în Z ua de aZl.

„oonstrucției simetrioe a lirioei olassioe 
în generală și a odeloră Horațiane în 
specială" — o teoriă, pe care nimenea 
altulă nu o oombătea mai vehementă, ca 
tocmai profesorulă Burgers, care rămase 
ordinariulă classei înteiu, și aruncase 
mănușa fostului său amică. Soharfenberg, 
deși în fondă ou inimă bună, în cestiunl 
filologice nu suferea împotrivire. Elă 
răspunse prin ună ataoă vehementa în 
oontra oomentariiloră poetului romană 
Virgilă, în oare Burgers îșl depusese 
quintesența soiinței sale, și pentru ca să 
dea disputei sale teoretice o sanoțiune 
praotioă, începură ambii savanțl să sodtă 
reoiprooă cărțile loră din studiile școla- 
riloră loră ; edițiunea lui Virgil de Bur
gers, oare era introdusă aprdpe în tdte 
gimnasiile, nu era permisă ca să treoă 
pragulă classeloră lui Soharfenberg ; în 
clas8a primă a lui Burgers era strictă in
terzisă folosirea ediției la poesiile lui 
Horațiu, de Soharfenberg,

(Va urma.)

In loculă reaotivărei dreptului pu
blică ală corânei Boemiei urma consti
tuția din Febrt arie și din Deoemvre. Ni 
se faoe imputarea, oă noi voimă să con- 
struimă ună regată propriu și indepen
dentă ală Boemiei, să sobtemă Boemia 
din cadrele monarohiei austriece. Aoâsta 
este o suspioiune neîntemeiată și mali- 

țiosă, căol pe oând noi basămă îndrep
tățirea dreptului nostru publioă pe tra
tate și aote de stată valabile, ne provo- 
oămă între altele și la sanoțiunea prag- 
matioă, despre oare în diploma din Oo
tomvre se Zic®> că este o neolătită lege 
fundamentală de stată și de rassă. Sano
țiunea pragmatică este însă aoea lege, 
oare cuprinde unirea și oomplexulă tu- 
turoră țeriloră aoestei monarohii sub 
soeptrulă oasei de Habsburg. Nouă așa- 
deră, oarl ținemă striotă la aoeste tra
tate, du ni se pdte împuta, oă voimă să 
clătinămă unitatea statului.

(Va urma.)

SOIRILE QILEI.
— 17 Februarie.

Academia română în sesiunea sa vii- 
țâre va prooeda la alegerea a patru 
membrii. Suntă două loourl vaoante în 
seoțiunea istorioă, unulă în secțiunea li
terară și unulă în seoțiunea soiențifioă. 
Sesiunea generală se va desohide la 25 
Februarie.

—x—
t Maria Rosetti, soț'a marelui pa

triotă și bărbată de state română C. A. 
Rosetti, a încetată din vieță în 13 Fe
bruarie. Beposrtta a fustă o femeiA, mo
dele de iubire, devotamentă și patrio 
tisrnă. înmormântarea se va faoe în Bu 
curescl pe spesele olubului liberalo. Fa
milia răposatei a oonsimțită la aoesta- 
ou condițiune, oa înmormântarea să fiă 
câtă de simplă după oum era dorința 
d-nei Rosetti, și oa ună singură preotă 
să oficieze.

—x—
Convențiă oomercială intre Franoia și 

România, țîiaruiui „Timpulti" i sesorie din 
Parisă, că negooiările între d. N. Kre- 
țulesou și guvernulă Republioei franoese 
pentru înoheierea unei oonventiunl oo- 
mercisle între Franoia și România suntă 
terminate, că tote amănuntele uonven- 
țiuuii suntă definitivă stabilite. E pro
babilă, că oonvențiunea va fi semnata 
în primele Z’l® «I® aoestei săptămâni. 
Îndată după aoesta d. N. Krețulescu va 
veni la Buourescl.

—x—
Lela universitatea din Budapesta. Pen

tru semestrulă ală doilea au fostă îns
criși 2703 ssoultători solvențl și adeoă 
87 teologi, 1565 juriști, 761 mediciniștl, 
162 filosofi și J28 farmaciști. Afară de 
aceștia, s’au mai înscrisă 506 aBoultătorf, 
cari suntă eliberați de taxa șoolară la 
ună louă: 3209 uscultătorl înscriși. In 
prima jumătate a anului a fo.-tă numă- 
rulă ascultetoriloră de 3601.

—x—
Generalului Lahovary, ministru de res- 

belă ală României (a semnată coutrao- 
tulă ou fabrioa Steyr pentru furnitura a 
111.000 arme Mannlicher, modelă 1893. 
Aceste arme voră avă tdte modificările 
introduse în urma esperiențeloră fâoute 
în anulă trecută. Data predărei tom- 
pleote a întregei furnituri e fixată pe 31 
Deoemvre 1893. Acestă numără de arme 
împreună cu cele 8000 d^ja primite, va 
forma primulă aprovisionamentă. S’a 
adoptată numărulă de 119,000 spre a fi 
seriată pe trei mii.

—-x—
Archiducele Albrecht, împlinesoe în 

Aprilie n. o. 30 de ani de când p6rtă 
bastonulă de mareșală, oea mai înaltă 
demnitate mili'ară în Austria.

—x—
Societatea de lectură a studențiloră 

dela șodlele medii române gr. or. din 
Brașovă, va țină o ședință publică Du
minecă în 21 Februarie st. v. in sala 
oea mare a gimnasiului. Inceputulă la 
brele 3 p. m. Ofertele marinimdse se 
primescă ou mulțămită și se voră ohita 
pe cale publică. Programa este urmă- 
tdrea: 1) Cuvântă de deschidere. 2) Be
cker: „Despărțirea* , coră bărbătescă. 3) 
V. Alexandri : „Hodja Murad pașa*,  de
clamată de I. Maximă. 4) Labitzky: 
„ Visulu păstoriței* , idilă, eseoutată de A. 
Lemenyi (viol. I), M. Dima (viol. II) si 
acompaniata la piană de A. Popă. 5) 
„Ana Domna*  de V. Alexandri*,  analisă 
literară de I. Priou. 6) Antonă Pană: 
„Pira mojicdscă* , deolamată de Oct. Vas. 
7) a) O. Miiller: „Rugăciunea*,  b) G. 
D,ima: „Sunt soldată română*,  oorurl 
bărbătescl.

—x—
Cremațiunea in Viena. Oonsiliula oo- 

munală ală capitalei Austriei a primită 
întruna din ședințele sale, oererea socie
tății „Flamme" de a se arde oadavrele, 

în looă să se înmormânteze. Decisiunea 
aoesta a făcută mare sensațiă în Viena,

—x—
Ună dară ,,patriotică“. Din Berlin se 

anunță: Proprietarulă Rugge din Doe- 
bentz, lângă Spandau, a dăruită moșia 
sa împăratului Wilhelmă pentru oa să 
întemeieze acolo o tabără naare â la 
Chalons.

—x —
Milan și Natalia. Din Belgrade se 

anunță : Regina mamă Natalia se va duce 
singură la Yalta, pe când tatălă regelui, 
Milan, deocamdată va petreoe înoă In 
Franoia. Natalia va petrece apoi mai 
multă vreme în România la principesa 
Moruzzi, o rudenia a ei. Ună numără 
mare de dame din societatea din Peters
burg voră trimite reginei Natali o 
adresă de felicitare din oausa împăoărei 
sale cu Milan.

—x—
La conferența sanitară din Dresda 

statnlă română va fi representată orin 
d. Emilă Ghica, ambasadoră Ja Ber
lină. Tbte statele voră n representate prin 
ambasadorii loră din Germania, uumai 
Franoia și Germania voră ave și oâte 
ună representantă teohuioă, cari voră fi: 
Dr. Brouardel pentru Frauoia și Dr. Koch 
pentru Germania.

—x—
Panama și Panamino. Din Parisă se 

sorit-, că în adunarea departamentului 
VIL s’a ținută, în 24 Februarie, o adu
nare de alegâtuil în oare Andrieux a 
ținută o vorbire, îndreptândă grele ata
curi oontra lui Ferry și Carnot. Andrieux 
a promisă, că în ourendă va da publici
tății întregă lista persdneloră compromise 
în afacerea Panama. In lista acesta, se 
Zioe că figurezi parte din membri 
camerei.

—x—
Conferințele ce se voră țină la „So

cietatea geografică română*  în luna Martie 
suntă: D. G. I. Lahovary: Darea de 
sâmă anuală asupra mersului Societăței 
geografice re mâne. Gr. Stefănesou: Patru 
Zile în Castelulă Rusohmor (Anglia). G. 
D. Theodoresou: Despre condioa din 
Nuremberg. Gr. Tooilesou: Valurile ro
mane din Dobrogea. Ionescu GioDă : 
Dacia Catarinei Ii-a. Th. Burada: O 
călâtoriă la Românii din Bithinia (Asia- 
mioă). C. Chim: Rectificarea rîuriloră 
din Remania. Demetresou-Agraru : Ddlulă 
mare și vița amenoană. I. Nauiană 
Geografia Eoonomioa a României.

Dacoromânîssiiulu
și politica culturală maghiară.

(Urmare.)

In șodle limba română se propune, 
oa fiindă mama și b»sa limbei clasice 
latine, er soopulă oultivărei limbei este: 
a apropia câtă se pâte mai tare limba 
română de cea latină. Direoția aoesta 
a început’o Clainu a făout’o să trium- 
feze Cipariu, er disoipul'i aoestuia au 
dus’o pănă la absurdă. Vasilie Urechiă 
publică în Nr. din Maiu ală revistei pe- 
riodioe „ Convorbiri Literare*  nisoe re- 
minisoențe asupra tinerimei din anii ur
mători revoluției din 1848, în oare Zio® 
între altele: „Academia s’a deschisă.... 
der în loculă veohiloră profesori, au 
fostă chiămațl alții, mai alesă din Ar- 
ddlă. Generală-inspectoră era neuitatulă 
Treboniu Laurianu. Cu dirigerea inter
natului (?) a fostă însărcinată ună altă 
ardelenă, Patriciu. Sohimbarea aodsta a 
fostă salutară în multe privințe pentru 
șoolă, dâr tendința ei a fostă, să strioe 
o întregă direcțiă în oultivarea limbei 
române. Din Zi Zi 80 înrădăoina în 
liceu mania ardeleuesoă, de-a ne înourca 
limba, sub pretextă, că trebue s’o faoemă 
mai asemSnătore ou latinesca". Șodla 
filologioă din Blașiu, numai de dragulă 
latinității, era aplicată a susține o orto
grafia, oare este mai grea deoâtă orto
grafia englesă (???) și față ou limba esis- 
tentă, a orea una, pe oare poporulă ro
mână n’o înțelege. Loră nu le era ne
cesară limba, ca ou ajutorulă ei sâ 
ndioe poporulă română la ună nivelă 
culturală mai înaltă, ci ca prin o min
ciună soiențifioă, să infiltreze și să oon- 
solideze în poporă ideia daoo românis
mului. Este interesantă a Boi, oă minis- 
teriulă unguresoă de oulte, prin oărțile 
didactice edate pentru șcblele poporale
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române, a stata în servioiulă aoestei di
recții. Am în mână Abeoedarulă lui Gâs- 
pâr, ediția dela 1871. Cine soie româ- 
nesce, aoela vede la prima privire, că 
acesta e scrisă în limba daooromână 
■Cipariană. De sigură, oă nu ouintențiă și 
nu din ușurătate s’a întâmplată aoâsta, 
ci din neorientarea, oă statuie maghiară 
a devenită inconscientă sprijinitorulă 
daoo-românismului.

Eu credă, oă aoâsta niolo-dată nu 
B’ar fi întâmplată, decă ar fi fostă în 
niinisteriulă de culte, ori în administra
ția instruoțiunei: direotori superiori seu 
inspectori școlastici, oari, fiă chiar și 
numai superficială, să fi avută ounoscință 
despre mișoănle literare și sciențifioe ale 
RomânilorD. Aoeia de sigură ar fi soiută, 
că înoă prin anii 50 a înoepută în Bu
covina o mișcare, oare punândă orto
grafia română pe base fonetioe, s’o rupă 
cu sorierea etimologică din Ardelă, și 
că în Iași s’a formată o partidă literară 
și politică (Junimiștii) sub conducerea 
lui Tdu Maior eseu, Petre Carpii, Negruzzi 
și Pogoră, oari își pună de țintă de-a se 
lupta contra aoelei direcțiuni minoinose 
sciențifică și culturală, pe oare au înau- 
gurat’o și au făout’o viotoridsă toomai 
compatrioții noștri.

Pentru a se orienta în aoestă ces- 
tiune n’aveau să oetesoă nici „Convorbi
rile Literare'1 din Iași, oi numai clarele 
române din patriă. Din detunăturile și 
înjurăturile turbate ce le îndreptau Blă- 
șienii, apoi Barițiu, Băbești, Vulcanii și 
Alesandru Romană, oontra așa numițiloră 
ooamopolițl, ar fi putută soi, despre ce 
este vorba. Ar fi putută înțelege, că 
aoele prime sbioiurl, ce le aplica aoelă 
grupă curagiosă și mereu orescătoră 
asupra teoriei latinității, nu era iertată 
sciinței maghiare și politioei culturale 
maghiare să le lase nefolosite.

Să oitimă numai „Criticele'1' lui Titu 
Maiorescu, apărute la 1874, der scrise 
ou ani înainte, și vomă vede, cu ce ou- 
ragiu moraiă și cu oe ougetare critică 
solidă impută lui Șiucai, Petru Majoră, 
oă au falsificată istoria; apoi redaoto- 
riloră Dicționarului de Buda și lui Tre- 
boniu Laurianu, oă au falsificată etimo
logia română și că numai oelă orbă nu 
vede, că edifioiulă naționalității române 
nu se reejimă pe o basă în mijloculă oă 
reia se află falsitatea: „In fine suntemă 
siliți a întreba pe acești domni: dâcă 
oredă ei ore, că are soiința o astfelă de 
naționalitate, care e capabilă a face din 
erdre adevără numai pentru aoeea, oă 
erdrea vine dela autoră română ? Ori de 
esemplu pe Aoademia soiintifică din Bu- 
oure8ol, care în ce țeră oultă n’ar pută 
fi decâtă focularulă nesoiinței preten- 
țidse, deoă pite fi ea punotulă oentrală 
ală adevăratei soiințe, oelă puțină până 
unde ourgă valurile Dâmboviței? său 
oă teoriile filologice ale lui Gipariu — 
cari înaintea ori și oărui filologă apu- 
senă n’ar pută însemna altceva decâtă 
ună lungă lanță de greșeli — să potă 
fi bune și ooreote, fiă chiar și numai 
între oele două Târnave ? ori că drep- 
tulă publică ală lui Bărnnțiu — oare și 
înaintea unui astfelă de juristă, care abia 
este introdusă în sciințele juridioe, nu 
suută deoâtă o țesătură de interpreturl 
greșite, er înaintea soiinței neîngăduitore, 
nisce oonfusiunl — pdte fi 6re tabla le 
g‘lorii de drepții română, cela puțină pănă 
în țermii Bahluiului? Că ore eorierile lui 
Pralea, Tăută, Cichindealu, Seulescu, Den- 
sușiunu ș. a. — cari în alte țări ar fiis- 
vdre nesecate de citaț’i pentru foile umo
ristice — suntă ele destulă de bune, 
pentru „lepturariulă" lui Pumnulă, oa din 
ele să se hrănesoă mintea tinerimei 
române ?u.

Deoă directorii noștri superiori și 
inspectorii de ședja ar fi avută câtă de 
puțină orientare în mișcările literare și 
culturale române, câtă de frumosă ară 
fi putută ei folosi spiritulă și tendințele 
oritioei partidei junimiste pentru îndrep 
tarea oevașl mai coreotă a tendințeloră 
oulturale ale Româniloră din patriă. Cei 
.ce ocupă posturi mai înalte în adminis

trația instruoțiunei trebue să fiă mai multă 
— cu deosebire în astfelă de locuri es- 
puse ale statului, num suntă părțile ț^rii 
ndstre locuite de Români — decâtă biu- 
rocrațl, seu simpli meșteșugari, oail își 
împl’nescă ou dibăciă partea meohanică 
a meșteșugului loră. Acești funcționari 
superiori, trebuiau să fiă 6menl ou spi- 
rită de propriă inițiativă și cari să eser- 
cieze o influință de directivă asupra 
mișcăriloră culturale; apoi să fiă apțl 
pentru deslegarea problemeloră de na
tură așa de înaltă, caii nu potă descrie 
în îndrumări ofioiale și în ordiuațiunl. 
Administrației didaotioe maghiare nu tre 
buia să-i fiă iertată a se mulțămi ou 
controla mechanioă a învățământului ro- 
mâneBoă, oi toomai cu ajutorulă ounos- 
oinței mai adânci a limbei, literaturei și 
oulturei române, trebuia să pătrundă în 
sentimentele Româniloră și eă influin- 
țeze în modă oonviDgătoră asupra aspi- 
rațiuniloră loră politioe și naționale. N’ar 
fi trebuită, ca din punctă de vedere ală 
formei și maohinalicesoe să oontroleze, 
dăcă ee învață, și cum se învață limba, 
literatura și istoria maghiară în șodlâle 
române? — oi trebuiau să se înger Jze 
în modă activă și în studierea limbei, 
literaturei și istoriei române, și înoă în 
deplină ounosoință a obieotului.

Luoru firesoă, oă neounosoerea limbei, 
literaturei și a mișoăriloră române își 
are urmările ei regretabile. Aoesta este 
oausa, că în șodlele române și neromâne 
de ani de 4*1®  au putută decurge ast
felă de lucruri, cari n’ar fi avută locă 
acolo, niol măoară din punctă de ve
dere ală simplei oontrole meohanioe. 
Charta daooromânismului așa numita 
Dacia modernă, a trebuită s’o denunțe 
ună diarietă buouresceană, oa să pdtă fi 
oprită în șoolele române din patriă. Con
trolarea cărțiloră didaotioe române, din 
punotă de vedere ală statului, înoă a 
fostă fdrte slabă, ășa că în anii trecuțl 
s’a ivită necesitatea de a se oensura 
tote cărțile didaotioe române. Că oe 
telă de oărțl e’au putută folosi în cei 
25 ani de viață constituțională în aceste 
școle, credă, că în privința acesta cen- 
sorii respectivi ai consiliului didaotioă au 
putută sâ adune date interesante. Pe 
oâtă soiu eu, singuratioi funcționari ad
ministrativi și persdne private au pro
testată, pe oalea pressei, oontra folosi- 
rei aoestoră oărțl, dâr în oei 25 de ani 
treouțl, nime n’a fscepționată ofioioeă 
aoeste cărți.

PrOpriEtiră I>r. Aurel Mureșiiaiiu.

RSdSCt&rS fESPOllScltlillî 1 Gtre^orlu MwSorâ.

Lipsa de oontrolă mai adâncă a spi
ritului în oare suntă sorise aoeste cărți 
a causată, oă Vasile Lucaoiu, a putută 
funcționa la gimnasiulă reg. oatolioă din 
Satmară, pănă oând representanța oră- 
șenesoă a înoepută o mișcare oontra lui. 
Se pdte sâ fiu rău informată, der așa am 
aud'tă oă și după aoâstă pășire a repre- 
sentanței orășenesci, direotorulă și pro- 
direotorulă l’au luată în apărare, oa pe- 
ună omă cinstită și nevinovată, pen- 
tru-oă membri din representanță n’a
veau nici ideiă de tendințele române. Pe 
Grigoriu Silași, profesoră de limba și 
literatura română la universitatea din 
Clușiu, încă l’au lipsită de catedră nu
mai după soenele tumultuose oe le-a 
provocată tinerimea contra lui, oând a- 
poi a eșită la ivelă, oă ani de-arândulă a 
propagată daoo-românismulă...

(Va urma).

Apelu literarii.
(Urmare.)

33. Snoava pl. snoave. Unde se în- 
trebuințeză cuvântulă aoesta mai ou sdmă 
și ce anume înțelege poporulă sub dân- 
sulă? — Gam câtă de lungă, oaloulată 
după o odlă de sorisă, pdte sâ fiă snova 
și cam oe felă de cuprinsă trebue sâ 
aibă: seriosă seu mai multă glumeță, 
satirioă? — Cum se numesoe oelă oe 
spune snove? — Afară de adj. snovos 
sâ mai află și alte cuvinte năsoute din 
aceeași rădăcină? —- Ge deosebire e în
tre snovă și între oeea oe numesoă cei 
învățațl aneodotă? — Cum se numesoe 

sndva în alte părți locuite de Români?
34. Oum numesoe poporulă istorid-

rele acelea pe oari oei învățațl le nu- 
mesoă fabule, adecă oând vorbesoă între 
olaltă atari animale seu luorurl neînsu
flețite, bună dră: ooooșulă și găina, ou- 
culă și mdrtea, oâuele și lupulă, raoulă 
și brosoa, securea și pădurea ? eto. Se 
află în poporă multe istoriore de aoeBtea 
și în poesiă, ori numai în prosă ? —
Cari suntă oele mai răspândite?

35. Tradiția pl. tradiții. Provine ade- 
se-orl ouvântulă aoesta în gura poporului 
și cum ee mai rostesoe? — Ce însem- 
neză? Este tradiția o istorisire, oare să 
baeâză mai multă pe întâmplări și fapte 
istorice, ori și pe ună altă soiu de în
tâmplă rl ?

36. Cum numesoe poporulă istorid- 
rele acelea oari tratdză despre originea 
sâu numele unei looa'itățl anumite, bună 
dră: a uduî munte, delă, vale, părîu, 
poiană, stână eto. de esemplu: pietrele 
domnei, pietrele muieriloră (în Buoovina) 
verfulă omului (în alte țări).

37. Cum numesoe poporulă istorid- 
rele aoele, oari trateză o întâmplare din 
mâța vre-unui sfântă, sâu mai bine 4>8ă 
a oăroră obiectă de tratare e mai multă 
sdu mai puțină religioeă, bună-dră oele 
despre Marina, Sânt Ilie, Fooa, Sânt- 
Giorgiu, St. Nioolae, Sân-Petru, Sântă- 
Maria eto,

38. Păcălitură pl. păoăliturl. Ce în
țelege poporulă sub ouvântulă aoesta?
— Câtă e de lungă și oe felă de ou- 
prinsă are? — Cum se numesoe păoăli- 
tura ou ună altă termină poporală? — 
Afară de cuvintele Păoală, dela oare 
oredă, c< eă deduoe subst. păcălitoră, 
adj. păcălită și verb, a păcăli să mai 
află și alte ouvinte din aoeeașl rădăoină 
formate? — Cum să mai numesoe băr
batul ă sâu femeia, oari păoălesoă pe alțl 
dmenl ?

39. Cimilitura pl. cimilituri. Ce e 
aedsta? — Cum să mai rostesoe altmin
trelea? — Rostesoe-să unde-va și șimi- 
litură ori nu? — Cum sună verbală? — 
Ou oe felă de ouvinte se înoepă mai cu 
semă oimiliturile și ou oari ee sfârșesoă?
— Care e, după oredința poporului, ori
ginea oimilitur’loră ? — Cum se numesoe 
oelă oe spune oimiliturl? — La oe felă 
de ooaeiunl mai ou semă se spună oi
militurile ?

40. Esistă o deosebire ore șl oare 
între oimiliturl și gnioiturl seu ghicitori?
— Cum sună eingularulă dela gâoitorl ?
— De unde vine ouv. gâoitură și de unde 
oimilitură ?

41. pioala pl. 4loale« Ce înțelege 
poporulă sub ouvântulă acesta? — Cum 
se mai rostesoe elă altmintrelea? — 
Este dre-șl oare deosebire între dicală 
și 4i°ere> Șî apoi între amândouă și între 
proverbă ?

42. Proverbă pl. proverbe. E ou
vântulă aoesta poporală ori nu ? — Ce 
înțelege poporulă sub dânsulă? — Suntă 
proverbele fdrte usitate îu vorba de tote 
4ilele ?

43. Pilda pl. pilde. Ce înțelege po 
porulă sub o pildă? — Cine vorbesoe 
în pilde? — E pilda luDgă ori scurtă?

44. Ioona pl. iodne. Ce e iodna? — 
Cine și oum vorbesoe în iodne ?

(Va urma.)

Literatură.
A apărută :

„Noulft atacu asupra școleloru nos- 
tre,=politioă maghiară de instrucțiune." 
(Reproducere după „Telegraful Română"). 
Sibiiu, Tipografiia archidiecesană, 1893. 
— Formată mioă de 87 pag. Prețulă 
25 or. *

In tipografia dieoesană din Aradă 
a apărută: Legea de pensiune învețăto- 
1’dscă, tradusa și esplieată de Blasiu 
Codrenu, învățătoră română în Sân-Ni- 
oolau mioă (Kis-Szt. Miklos, p. u. Uj- 
Aradă). Formată mioă de 151 pag. Pre

țulă 1 fi. 5 or. trimisă franoată. Ouprin- 
8ulă: Legea din an, 1875 legea din 
1891; Regulamente, instrucțiuni și ordi- 
națiunl ministeriali.

DIVERSE.
Maxime. Politioa oeamare, oare scie să 

aștepte și să lucre, să oompune din răb
dare și curagiu. — G. M. Valtour; Des- 
potismulă își desâoă mijldoele pentru 
sucoesele sale și devoră de mai ’nainte 
propriulă său viitoră. —Mignet; Cea mai 
mare bucuriă a femeiei, după aoeea de a 
fi iubită, e aoeea de a asculta. — George 
Duruy'.; Suntă dmenl destulă de vani a 
orede, că au în totă looulă invidiatori, 
deși ei posedă puțină, ce ar fi demnă 
de invidiată. — W. Id; Oelă oe spune 
ceea ce soie, celăce dă ceea oe are, oelă 
oe face ceea pdte, nu e obligată la mai 
multă. — Alfred de Musset’, O femeiă oe 
are lipsă să fiă păzită, nu o mai merită. 
Ch. de Bernard; Când ajungemă la o 
etate oreoare nu rămâne decâtă oăsăto- 
rirea pentru de a reîntineri. — Eug. La- 
biche; Causeria e o promenadă liberă pe 
oâmpulă largă, în oare ea nu urmăresce 
nici ună scopă și-i plaoe să apuoe pe 
căi și drumuri întâmplătdre. — Bacon. 
Totulă e sohimbăciosă în lumea aoâsta 
și fidelitatea ună sunetă secă, eternă fi
delă în splendidă sublimitate ești numai 
tu grandidsă natură! Ferioe oelă oe se 
ținede tine și ți-se plică; elă nu seva împăr
tăși de durerea desamăgirei. Pentru fide
litatea și balsamulă tău a- și sacrifica 
totă. — Impirătesa Elisabeta a Austriei 
la Mehadia; Multe femei tiuere să potă 
asemăna ou ună frumosă vasă pentru 
flori, în oare să află flori vestejite și apă 
stătută. Feriți-vg de astfelă de femei, ele 
vă infeoteză moralioesue și vă ruineză 
fisioesce și materialicesce. — I. G. B. 
Omulă înfrumsețeză ceea ce iubesoe și 
sfințesoe ceea ce crede. — Ernest Renan; 
Speranța e imaginațiunea oeloră neferi
ciți — A. de Castine; E neoesară -ca în 
viață să’ți fiă puțină urîtă. — Sainte- 
Beuve. — Culese de Cămilă B,

Asigurarea trupeloru elvețiană. — 
In urma autorisației oonsiliulni federală, 
departamentulă militară ală Elveției, a 
hotărâtă următdrele pentru a asigura tru
pele în casă de aooidente nenorooite. 
Soldații suntă asigurați din 4iua oând în
tră în miliție pănă se libereză. Călăreții, 
dresorii de oai și rândașii suntă asigurați 
pentru totă durata angajamentului loră 
ou o primă oare nu treoe peste 2 fr. 50 
b., der care valorâză în oasă de aooi- /- 
dentă 5000 de fr. Fiă-care ofițeră, sub
ofițeri și soldată trebue sS’și plătâsoă pri
ma (adică biletul de câștigă) ou 90 de cen
time. Departamentulă militară federală 
plătesoe toți banii pe câte trei semestre 
consecutive și pe urmă garantdză mai 
multe premii, cari se ridică pănă la 
70,000. Ofițerii suntă asigurați pentru 5000 
de fr. Ei au 5 fr. indemnitate pe fie-oare 
4i. Sub-ofițerii și soldații suntă asigurați 
pe, 3000 de fr. In oasă de nenorooire ei 
au câte 3 fr pe 4b

Pressa în Grecia. Grecii ne-au în- 
treoută ou gazetăria, 4'ce „Timpulă" din 
Buouresol. După o statistioă de ourândă 
publicată, suntă deja 131 de 4iare gre- 
ceșol, oari se publică în rfegatulă elenă 
și 35 în celelalte țâri orientale. In Atena 
suntă 51 de 4>are- Dintre acestea 9 
suntă 4itaice și tiragiulă unora din ele 
atinge oifra de 10.000. In fiă-care 4i se 
distribue în Greoia 55 —60 000 foi, adeoă 
ună 4iară la 30 locuitori. Sâmbăta, ti
ragiulă totală ală gazeteloră atinge oifra 
de 130.000, adecă o foiă pentru 12 lo
cuitori. Numârându-se în sfârșită și ga
zetele străine, cari se vândă în Elada, 
se vine ună 4‘arâ pentru 5 locuitori, 
ceea ce e rară și în țările cele mai oi- 
vilisate.
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Cnrsnlâ la bnrsa din Vier a
din 28 Februarie st. n 1893.

Renta do aură 4°/^ .... 116.90
Renta de hârtiă 5% ------ — —
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură..............................................122.90
dto argintii ------- 102.25

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de
ostii ungare [prima emisune- 120 20

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

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) • < —.—

Bonuri croato-slavone - . - ... —.—
Bonuri rurale-ungare - - - • 96.06
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă • ....... 97.50
Imprumutulii cu premială ungurescft 153.— 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului ... 144 75
Renta de argintii austriacă .... 99 15
Renta de hârtiă austriacă 98.80
Renta de aură austriacă 11750
Losurl din 1860 .... 149.—
Acțiunile băncei austro-ungare 992.—
Acțiunile băncei de credită austr, 397.—
Acțiunile băncei de credită ungar. ■ 333.50
Galbeni împărătesei - - ... 5.68
Napoleon-d’orI................................... 9.64’/,
Mărci luO împ. germane 59.27'/2
Londra 10 Livres sterlings 121.20

Otars afin pieței ■ <ii
din 1 Februarie st. n 1893.

Bancnote românescl Dump. 9 53
Argintă romănescă „ 9 47
Napoleon-d’orI „ 9.60
Lire turcescl „ —.—
Beris. fonc. „Albina14 6% —.—

Vend. 9 55
n
n

H

9.48
9.64

„ n &7o n 
Imperiali • • „
GalbinI - • - „
Ruble rusescl - „
Mărci germane - • „
Discontulă 6—8% pe ană

• — n •

5 58 5 63
— • h .

58.80 „ 59.10

Sosirea si Boarea muritorii
în Brașovti.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovâ la Pesta

Trenul îl mixtă: 4 ore 20 min. dimineța.
Trenulă aocel.: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă de persone: 7 ore 23 min. sera

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
TrenulH aooel.: 5 ore 15 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amerjl. 
Trenulă aooel.: 2 <5re 19 min. după am;

3. Dela Brașovu la Zernescî:
Trenulă mixtă: 9 dre 5 min. diminua. 
Trenulă mixtă: 5 ore 13 min. după am.

Dela Brașovil la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă mixtă : 5 dre 20 min. dimineța. 
Trenulă mixtă : 8 ore 50 minute a. m. 
Trenulă mixtă: 3 ore 10 min. după am.

Sosirea trenurilor^ în Brașovu: 
I. Dela Pesta la Brașovil: 

Trenulă de persone: 8 ore dimineța. 
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă aooel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera. 
Trenulă accel.; 10 ore 17 minute sâra;

3. Dela Zernescî la Brașovil. 
Trenulă mixtă : 6 ore 2 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovil.
Trenulă mixtă: 8 dre 25 min. dimindța. 
Trenulă mixtă: 5 ore 32 min. după am. 
Trenulă mixtă : 9 dre 25 min. sera.

O o o o o o o
Anunciuri

(inserțiunî și reclame) 
Suntti a se adresa subscri

sei administratiuni. In casulâ j 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scade*  
mentu, care cresce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

O O O O O O O

O

i *

i

9

i

3V
nr □ ț tw Turnătoria ăo fern si falirica ăe mașini

riJUJw A SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTAOU
FABRICA, ȘI BIROULă CENTRAL'S : BIROULG ÎN ORAȘă ȘI DEPOSITULO:
VI., Kiilso văczi-ăt VI., Podmaniczky-utcza 14,

Filiala depositului : VIII., Kerepesi-tit 77 sz.

Garnituri de treieratîi cu aburu și cu vârtejii (Gopel),
mai departe

Pluguri cu 2 și 3 feare patent. SCHLICK
distinse cu mai multe premii din cele mai mari

Pluguri Rayol patent.,
Pluguri cu unu ferfi sistemulu Rayol, 
originale Sclilick și sistemă Vidats. 

Unelte pentru lucrarea pămentului, 
grape și spărgători de bulgări.

< >

f

1

Mașini fle semânatn în rânduri „HALADAS1*,  patentate Sehlick.
și tdte mașinele agricole.

Mori pentru curățitulft cerealeloru, mașini pentru prepararea nutre
țului, mori pentru uruită.

Mașini originale americane pentru legată snopii și mașini pentru co- 
situlu bucateloră, mașini de cositu drba, drumuri de feru transportabile 
pentru câmpii etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuiu favorabile pentru plată.

< *

Prețurl-curente la cerere gratis și franco.
18-2.

A V I S U!
Prenumerațiunile Ia Gazeta Transilvaniei se potfl face și 

reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când vo- 

iescii ca espedarea se li-se faca după stilulu nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Tras?4

< >

©

♦...... ...... - • --- •

Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „Pilulele universale44 ale lui

1. PSERHOFER 
merită cu totă dreptulă numirea din urmă, deoie e în faptă snntă f6rte 
multe bdle, la cari aceste pilule au probată efectulă loră esoelentă.

De mai multe decenii suntă aceste pilule lățite și puține familii se 
voră afla la cari ară lipsi o mioă provisiune din acestă medicamentă de 
casă escelentă.

S’au recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule 
ca medicamentă de casă, ou deosebire în contra tuturoră enferințeloră, ce 
provină în urma relei mistuiri și < oustipații, precum: perturbarea in cir- 
culațiunea feriei, suferința de ficații slăbirea mațeloru, colica cu venturl, 
congestiunea la creeri, liăniorhoide (vina de aură) și e. 1.

Prin proprietatea loră purificătdre de sânge au ou deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asupra boleloră ce isvoresoă din ao6sta, precum: 
gălbinaie, dureri de capă nervose ș. a. m. A-este pilule purificătore de 
-ânge lucreză așa de ușoră, înoată nu pricinuescă nici cele mai mid du
reri și peutru aceea le pdte folosi și oele mai slăbite persone, <hiar și co
pii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătore de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia „zum gold. R e i ch s a p f elu a lui I. Pserhofer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena, și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Unu sulă cu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr., trimițeudu-se nefrancată cu rambursă 
1 fi. 10 cr. Decă se trimite suma banilorh înainte, costă ună sulă cu pilule 
1 fl 25 cr. inclusive: francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr. 
4 suluri 4 fi. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 fi 20 cr. Mai puțină 
de ună sulă nu se pdte espeda.

NB. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub dife
rite forme și numiri, de aceea se face rogarea a cere anume Pilule pu 
ri fi că tore de sânge ale lui I. Pserhofer și numai acelea suntă veri 
tabile, h căi oră instrucțiune peutru folosire este rrovă4ut& ou isoălitura 
I. Pserhofer, și cari portă pe capaoulă cutiei totă aceeași isoălitură în co- 
ldre roșiă.

Dintre neuumăratele s irisori, prin cari consumenții acestoră pilule 
mulțămet-că pentru redobândirea sănătății d.opă cele mai varii și greie bdle, 
lăsămă sg urmeze aci puține numai, cu observarea, că orl-cine a întrebu
ințată odată aceste pilule, le recomandă mai departe.

«■

O
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Schlierbach 22 Oct 1888.
Știm. D-)e! Subsemnatul^ me rogă a-mi 

>’ ai trimite 4 suluri cu pilule purificătore 
de sânge cari în adevără suntă forte fo- 
lositore și escelente.

Cu dist. stimă Ig. Keurenter, medi-h.

Hr as che lângă Flddnic 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fostă voința lui D deu, 

că pilule D v. au ajunsă in mânile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: Mă 
recisemfi in patulă de le siă astfelă incâtă 
nu mai putemă lucra și a-șl fi sigură deja 
mortă, decă nu m’ară fi scăpată minunatele 
Dv. pilule. D-deu să ’ 6 binec ’vintese de 
mii de ori. Amă confiența, că pilulele Dv. 
ine voră face de totă sănătosă, așa pre- 
cumă a folosită și altora.

Theresia Kuiilc.
Wiener-Neustadt. 9 Dec. 1887.

Știm. D-le! In numele măt- șei mele de 
0 ani îți esprimă cea mai căldurdsă mul- 

țămire. Densa a suferit 5 ani de catară la 
stomach cronică și de apă. Vieța i era ună 
chină și sS credea deja de perdută. Prin 
interciplare a căpătată o cutiă cu escelentele

Dv Pilule purificatdre de sânge, și după o 
întrebuințare mai îndelungată s’a vindecată. 

Cu distinsă stimă Iosefa Weinzettel.
Eichengraberamt bei Gfiihl,

27 Martie 1889.
Știm. D-le! Subsemnatul^ se rogă a 

mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V, în 
adevăr folositore și escelente. Nu potă în- 
trelăsa fără ca să V6 esprimă recunoscința 
mea în privința valorei acestorii pilule, 
și le voi recomanda unde num’i să va pută 
tuturor suferindilor. Veautorisez, ca acestă 
a mea mulțămită s6 o folosiți după placă 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Haini.

Gotschdorf bei Kohlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D-le! Ve rogă a-ml trimite ună 
sulă cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificătore de sânge. Numai minunatelorh 
D-v. pilule am să mulțămescă, că amă scă
pată de o suferință de stomachă, care m’a 
chinuită 5 ani. Aceste pilule n’are să-mi 
lipsăscă nicl-odată și esprimă prin acesta 
mulțămirea mea cea mai culdurosă

Cu cea m«i mare stimă Ana Zivicki.
Liqueur din plante de Alpl,

machă. O buteliă 2 fl. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.
âlîfip JS HI p pi H O cel6 mai bună mijlocă în contra tuturoră suferințelorh
niiiaa aillul luaila, rheumatice: durerilorh la șira spinării, ju1 ghiuil, is 

chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la ui echi etc. 1 fl. 50cr.
..x.... —(je Qr> Romershausen pentru întărirea și conservarea

? vederei, in flacone originale ă 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr.
o sticlă 50 cr.

Esență pentru ochi
Minunatulu balsamu englezescu,

Til mtltl'U tlioni (Fiakerpulver in contra catarului, răgușelei etc. 
I I Cil UI I III UUII LI a LUOu! i cutiă 35 cr. cu trimiterea francată 80 cr. 
Franzbranntwein cu seu fără sare o sticlă 70 cr.

Balsam contra degeraturei S ȘȘ
rințeloră de degetură de totă felulă, precum și spre vindecarea raneloră forte învechite. 
1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.
M plen CQ|| CJociinrlhni+eoci !■» "“S remediu escelentă in contra cataru-
ntilbU btjll uesunoneiissaiz, )a stomachă, precum in genere in 

contra tuturoră sufennțeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă L fi.
Balsamu în contra gușiloru, □XXXlXS! 

terea fi ancată 65 cr.
flP vipfp (Picăturile din Praga) in contra stomacului stricată, mis- 

L.O U C Viu țel. tuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă de
casă escelentă 1 flaconă 22 cr. 12 flacoane 2 fl.

Prafuri in contra asudărei pîcioreloru. tură asudatulă pi- 
cioareloră și mirosulă neplăcută, conserveză încălțămintea și este probată ca ne- 
stricăciosă. Prețulă unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 76 cr.

'IDrîn î 11116 medicamentă de casă foarte cunoscută și es- 
UUUUIU V» y - il/H celentă in contra catarului, răgușelei, tusei spag-

modice etc. 1 i ticluță 5U cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 60 cr.
PnrnJU’lP-Tjînnnphîniri *■  Pserhofer, de ună lungu șiră de ani recunos- 
l umana I aililUUlIllilII cută de medici ca celă mai bună mijlocă pentru 

crescerea perului. Ună borcană elegantă adiusta^ă 2 fl.
PlflQtrU-linîvni'eniN de Pr°f- steudel, la rane din lovitură și impunsă, la 
I laoilU UlilVulOaiU, to th felulă de bube rele și la umflături învechite, ce 

se spargă periodică la picioare la degeth, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Ună borcană 50 cr., cu tri
miterea francată 75 cr.

Qarp linîvprcnla rrnrrinfiuo de w- Bullrich. Ună medicamentă de 
oai V UilIVUl Odld pUl<Jd.UVd casă escelentă contra tuturoră urmă- 

riloră digestiunei stricate precum: durere de capă, ameț61ă, cârcei la stomachă, acrelă 
in gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet-’; 1 fl.

Afară de preparatele aci amintite se mai află toate specialită ile farmaceutice in
digene și streine, anunțate prin torte dirrele austro-ungare și la casă, când unele din 
aceste specii nu s’ar afla in deposită se voră procura la cerere promptă și ieftină.

Trimiterile prin poște se efectueză iute, decă se trimite prețulă inainte; comande 
mai mari și cu rambursa a prețului.

I. PSERHOFER, farmacia „zum goSdenen Reichsapfel(( WIEN, I., 
Singerstrasse tio. 15.

Franco se efectueză acele comande numai d6că se trimite mai nainte și resp. 
porto poștală, in casulă acesta spesele poștale suntă multă mai ieftine, decâth la 

trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile suntfi a se privi numai acele pilule, a căroru instruc

țiune este prove^ută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari portă pe capaculu 
fiă cărei cutii totu aceiași iscălitură în colore ro’șiă
Susamintitele specialități se aiSă și în Budapesta Ia farmacistul 

I. von Torok, lAonigsgasse 18. 17,5—12

Tipografia A. MUREȘIANU.
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