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Nr. 55. Brașovt, Joi, 11 (23) Martie 1893.
Brașovu, 10 (22) Martie

Decă cineva vre să cundscă 
adevăratele sentimente, aspirațiuul 
și tendințe ale Maghiarilorii din 
dietă față cu poporele nemaghiare 
și cu cultura loru națională, n’are 
decâtu se asiste la discusiunile 
loru asupra bugetului culteloră și 
alu instrucțiunei publice, seu se 
urmărescă cu atențiune însemnă
rile stenografice despre decursulă 
acestora discusiunî.

Pe tăremulO culteloru a fostQ 
de astă-dată mare divergență de 
păreri în camera ungurescă din 
causa programului bisericescu-po- 
liticb alu guvernului, pe care unii 
nu’lQ aprobă de loco, alții nu’lu 
găsescu destulu de lămurită și în
destulătorii, vrendu să provăce prin 
oposiția loru căderea actualului 
ministeru, ca să vină ei cu ai loru 
la cârmă; der pe tăremulu ins
trucțiunei publice s’au unitu erășl 
cu toții, guvernamentalii și oposi- 
ționalii, dându din nou espresiune 
viuă nisuințelorâ loru solidare de 
a sugruma învățământul!! națio
nală alu popăreloru nemaghiare 
în scopulu înaintării intereseloru 
loru de maghiarisare.

Ședința de Luni a dietei ne 
dă o icănă a sentimenteloru, aspi- 
rațiuniloră și tendințeloru, de cari 
se conducă tote partidele maghiare 
în lupta loră contra culturei na- 
țiuniloră nemaghiare.

Mai întâiu s’a ridicată ună de
putată din stânga estremă spre a 
se face ecoulă articuliloru apăruți 
în „Egyetertes“ despre „dacoro- 
mânismă“, dintre cari reprodu- 
cemu unulă mai nou in numerulă 
nostru de a<țl. Acestă „dacoromâ- 
nismă“, 4'9e elu, care se cultivă 
prin nisuințele unei Lige, ce să- 
mănă cu Schulverein-ulă germană, 
și prin nisuințele întregei popora- 
țiuni române, a devenită pericu- 
losă. Se vede, că ideia de stată 
maghiară n’a putută prinde rădă

cină la Români. Elu nu vre se 
facă responsabilă pe guvernă pen
tru acestă rău, der fiind-că esistă 
răulă, guvernulă și dieta trebue 
să lucre pentru delăturarea lui.

Pretinsulă „periculăa, de' 
a vorbită aici Kossuthistulu, a dată 
nutrementă desbaterei ce a ur
mată și în care nu s’a tratată, de- 
câtă numai de cestiunea cum se 
se lățescă mai multă și cu mai 
mare succesă învățămentulă ma
ghiară și cum să se restrîngă și 
să se zădărnicescă mai bine in
strucțiunea națională a popâreloră 
nemaghiare.

Deputatulă Buno se jăluesce, 
că dintr’ună bugetă de peste 400 
de milione, Ungaria numai 7 mi- 
libne cheltuesce pentru instrucțiu
nea publică și de aici 1 milionu 
și 600,000 pentru instrucțiunea po
porală. D lă Csaky trebuia să ceră 
sume mai mari în interesulă în
vățământului maghiară. Propune, 
ca ministrulă se facă ună tablou 
despre șcâlele câte ar mai fi de 
lipsă și despre sumele ce le-ar re- 
cere înființarea loru.

Caracteristică este ce i-a răs
punsă ministrulă Csaky. Elă a a- 
rătată mai întâiu, că bugetulu in- 
strucțiunei s’a mărită în anulă 
acesta cu 500,000 fi. și a arătată 
apoi ce sume mari jertfescă co
munele pentru scopulă învățămân
tului și pe lângă comune confe
siunile. Problema statului este der 
împărțită între confesiuni și co
mune, de aceea statulă nu e silită 
a jertfi sume așa de mari pentru 
învețământă.

Și dreptu mulțămire, pentru 
că confesiunile și comunele, cari 
suntă în cea mai mare parte ne
maghiare, aducă atâtea jertfe ușu- 
rândă problema statului, d-lă Csaky 
pune tăte în mișcare ca să se ma- 
ghiariseze asilele de copii și șed- 
lele poporale și se laudă cu re- 
sultatele dobândite.

Fiindcă a fostă vorbă de ins
pectorii reg. de șcdle, cărora li- 
s’a încredințată „orescerea popo- 
rului“, s’a vorbită multă și despre 
cestiunea inspecțiunei asupra șc6- 
leloră poporale. Șovinismulă ma
ghiară înțelege sub „inspecțiune“ 
nici mai multă, nici mai puțină, 
decâtă succesiva sugrumare a des- 
voltării autondme a șcdleloră ne
maghiare.

Acesta a dovedit’o contele Ap- 
ponyi pledândă pentru o înăsprire 
a supra-inspecțiunei statului asu
pra scoleloră, cari, după elă, nu 
suntă decâtu nisce „pepiniere pen
tru tendințele antinaționale și duș
mane statuluiu. Apponyi propuse 
să se înființeze pe lâDgă autori
tățile școlare disciplinare ale con- 
fesiuniloru și autorități discipli
nare concurente ale statului, cari 
să supraveghieze scâlele confesio
nale din punctulă de privire ală 
unității de stătu și naționale ma
ghiare.

Ministrulă Csaky s’a grăbită 
a declara, că consimte cu direc
țiunea indicată de Apponyi și cu 
ideile, cele-a desvoltată elă ; adause 
însă iute și de grabă, că și în pro- 
iectulă de lege pentru salarisarea 
învățătoriloră elă a propusă ună 
felă de autorități disciplinare, cari 
să concureze cu cele confesionale.

Așader concurență și atacuri 
pe tâtă linia numai și numai pen
tru a împiedeca și zădărnici des- 
voltarea învățământului confesio
nală ală națiuniloră nemaghiare. 
Cum să nu ia în asttelă de îm
prejurări nemulțămirea și amără
ciunea Româniloră și Slaviloru 
dimensiunile cele mai amenință- 
tore ?

CRONICA POLITICA
— 10 (22) Martie

Parlamentul^ unguresoă a ajunsfl să 
fia cuprinsa de sgâroiurl. Afacerea Tisza- 
Asboth a provoratti scene fărte sgomotose 

între „părinț’i patriei". Ședința de alaltă
ieri a camerei s’a ooqpatfi cu faimdsa 
notă, din 1884 a lui Țisza cătră Papa. 
Contele Karolyi Glabor provooâ pe mi- 
nistrulti de oulte să îndrumeze pe inspec
torii șoolatiol ca să înfiuințeze asupra edu
cației tinerei generații ața, încâtii ajun
gând odinidră în dietă, să nu se pdrte, cum 
s’a purtată, „ună omft comună*  degradată 
din rangulă dețgeneralfi (Tissa),pe care îlă 
apasă acuse fdrte grave, der totuși nu 
s’a clarificată ... Noi nu putemfi suferi, 
ca elă să fiă pesentă aici, pănă ce nu 
va fi ourățită. Pănă atunci mergă la G-est 
și la Roma, să facă acolo politică .... 
Numele lui nu-lă voiu mai pronunța nici
odată, și credă că nici țâra nu!" Cuvin
tele lui Karolyi au produsă agitațiă ne- 
descriptibilă. Mai mulțl deputațl liberali 
au făcută să circujeze o listă prin care 
cerură ședință închisă în afacerea acâsta. 
Sera a fostă o mare întrunire la olubulă 
liberală. Membrii conferenței au adusă 
ovațiunl furtundse lui Tisza. Mai întâiu 
vorbi A. Pulszky, apoi Weekerle și 
Csernatonyi, cari ou toții esprimară pă
rerea, oă voră trebui luate mijldoe depre- 
cauțiune, ca astfelă de insulte să nu se 
mai întâmple. Podmaniczky cjise, că ata
curile lui G. Karolyi n’au putută să 
svânture din pieptulă nimenui stima 
adâncă și alipirea, oe-o are față de Colo- 
mană Tisza.

*

ț)iarulă „Politik" din Praga sorie 
sub titlulă „0 intervențiune maghiară 
în America nordică", următdrele; „Băr
bații maghiari „liberali" nu se îndestu- 
lesoă ou aceea, oă lasă popdrele nema
ghiare să guste din liberalitatea loră, ei 
voescfi acum să și esporteze câte ceva 
din „libertatea loră".... Foile slovace din 
America nordică de multă li suntă Ma- 
ghiariloră ună spină în ochi și așa se 
adresară ei autoritățiloră americane cu 
rugarea, ca aceste să suprime întru oâtva 
acestei foi. Der o pățiră Maghiarii. „New- 
Yorker Staats Ztg" anunță despre acesta 
sub titlulă „Acesta nu merge aici" ur- 
mătorele: „Oficiulă polițienescă din Pits
burg a fostă oficială provooattt de că-

F01LET0NULtT „GAZ. TRANS."

Unii Românti mântuitorii
ală vieței lui Michael Brekner de Brukenthal.

— Unii episodă istorică. —

In suplementulu dela Nr. 5788 
alu lui „Sieb. Deut. Tageblutt" 
din Sibiiu, dela 22 Decembre 1892, 
amu aflatâ publicații de d-lu Fr. 
Schuster, sub titlulă „Aus dem 
Leben Michael Breitners von Bruken- 
thalA, unO episodu istorică destulă 
de interesantă, pentru ca sâ fiă 
cunoscută și de publiculă nostru, 
cu atâtă mai multă, că eroulu 
acestui episodă e ună bravă ță
rână română, ală cărui nume însă 
din fatalitate nu ni-se împărtășesc© 
din partea autorului. Ar fi însă 
de dorită, ca vre-unulă din băr
bații noștri cărturari de prin păr
țile Nocrichului să sciricescă de 
pe la 6menii mai bătrâni din acele 
locuri după numele acelui Ro- 
mâpă, ca să se păta constata în 
modă autentică pentru istoriogra
fia nâstră.

După câteva observări întro- 
ducetdre irelevante, autorulă epi
sodului continuă espunerea sa în 
modulă următoră:

In matrioula oelorO botezați în se- 
oolulfi alo XVII, în opidnlti NocriohG 
între oei năsouțl e indusO, ou data de 4 
Iulie 1676 : Michael, fiulh judelui re- 
ge8Cii Miohael Brekner. Dup& termi
narea 8tudielor0 sale juridioe, junele M. 
Brekner primi o funcțiune în serviciulîî 
comunei sale natale, trecu repede gra
dele inferidre și pe la începutulQ seco
lului alQ XVIII-) ea elfi era învestită cu 
demnitatea de jude regescO, tocmai pe 
când rebeliunea lui R âk o ozi |străbătuse 
și în Traneilvenia.

Aoi la începută disposițiunea nobi
lime! fusese favorabilă împăratului Leo
pold I, der mai târziu deveni ostilă 
din causa politicei biserioesol a guver
nului. O parte însă a nobilimei, cum și 
națiunea săsâsofi, rămaseră credincidse 
lui Leopold.

Franoisch Rakoczi II se aliase ou 
Curuții din Ungaria de nordQ și deja pe 
la 1704 căduse întrega Transilvania în 

| manile lord, afară de cetățile săsesol. Ei 

se îndeletnioeau acum a nimici bunăstarea 
nemțescă prin omorfi, raptft, spoliere și 
inoendiare. Unulii din detașamentele de 
ouruțl îlti oomanda oontele Forgaoh, 
oare era bogată în proprietăritO în Un
garia. Curuții străbătură prin tdte loou- 
rile și n’a fostă oruțată nici paolnica 
vale a Hortobagiului. Cetele sălbatice și 
desfrânate erau temute, ca și pestilența, 
și când într’una din (fii0 80 răspândi în 
Nocrichă soirea, că se apropie de aoelă 
opidă o oetă de CuruțI inoendiarl și spo
liatori, era lucru prea firescâ, că looui- 
torii, inoapabill de-a se apăra ei singuri, 
să hă cuprinși de o frică panioă. Ne 
fiindfi ei în stare să apere mioulă cas- 
telâ ală biserioei, se deoiseră a fugi. 
Așa luâ fiă-care ou sine câtă putu, sed- 
seră vitele de prin grajduri și căutară 
adăposti sigură în întinsele mlăștinl ale 
Hortobagiului, coperite ou trestișă înaltă, 
unde oei ce nu erau cunoscători ai lo- 
ourilorO, nu-i puteau urmări. Pentru că 
oelO ce, neprevăzătorii și fără oonduoere, 
totuși ar cuteza să între pe acolo, se 
înglddă, fără mântuire, și se espune a 
plăti ou viâța ușurința sa de minte.

Brekner, care provooase pe oetățenl 

să rămână vitejesoe la postulă lorO și 
să pună miculO oaetelfi alo biserioei în 
stare de apărare, rămase aoolo număi 
ou puțini inși și aștepta pe inimioO li
niștiți și ou sânge reoe, asemenea sena- 
torilorfi romani.

InimioulO și apăru în ourândfi, nă
văli omorândO, spoliândti și tăoiunărindO 
în opidO și în urmă duse în prinsdre pe 
eroiculQ jude regescO, oqje cu aodstă 
ooaeiune îșl perdu una oohju.

Contele Forgach, purțânda o viuă 
îngrijire pentru interesele sale private, re- 
fleota, și nu fără cuvânta, a pută folosi cât 
mai bine pe număroșii prisonierl din 
Transilvania, ca lucrători pe moșiile sale 
din Ungaria, și așa oei mai mulțl din 
ei au fosta duși acolo. Cu ei era și ju
dele regesott din Nooriohfi. Elfi era tra
tata pe pioiorfi egala ou ceilalți priso
nierl și la începută trebuia să facă ca și 
ei lucruri grele, pănă oe prin o întâm
plare, aoum ne mai ounosoută, contele 
Forgaoh desooperi bogatele lui cunos- 
oințe și oa bărbatd, care se pricepea la 
interesele sale, se și deoise îndată a în- 
orede lui Brekner instruirea celorîi doi 
fii ai săi.
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tră guvernulă austro-ungară, ca să su
prime f6ia slovaoă ce apare aoolo sub 
titlulCi: „ Amerikansko Slovaneke Noviny“. 
Rugarea a fostă făcută prin mijlooirea 
Consulului austriaoă, care în urma unui ar
ticula alo acestei foi a fosta provooata 
e interveni, dedrece acela articula con
ținea una ataca vehementa în contra gu
vernului austro-ungară. Deși oonsululă 
soia, că o astfela de intervenire nu pâte 
avea niol suooesă, totuși intră în legă 
tură ou poliția. Firesce, oă primi una 
răspunsa negativa și guvernulO ungu- 
resoa a trebuita să se mulțumescă cu a- 
ceea, oă esemplarele numitei foi sosite în 
Ungaria au fosta arse în modă solemna! 
Se nasoe întrebarea, că 6re nu s’a pu
tută evita una astfela de blamagiu pen
tru monarohiă? In oficiulă de esterne 
ar fi trebuita să se seie, oă în America 
nu e terenO pentru „arborii de libertate" 
maghiari.

*
ț)iarula englesa „Standard" află din 

isvora sigura, că nota rusâscă privitâre 
la sohimbsrea constituției bulgare nu va 
stator limitele Drocederei Rusiei în a- 
cesta afacere. Măsuri se vora lua numai 
după oe va sosi Giers, ministrulă rusesoă 
de esterne, care actualmente se află în 
Italia, de undo apoi sa va îutdrce acasă 
prin Berlin și Viena. Se Jioe, oă Țarulă 
e forte supărata, așa oă s’ar fi esprimata 
odată. „Tatăla meu nu a eliberata Bul
garia de sub jugula Turcilora, pentru ca 
acum să cadă în manile dinastiei catolioe 
Bourbon orleaniste !“

Dacoromânismulu
și politica culturală maghiară.

(Urmare vedl Nr. 37.)
XIII

Nisuințele Ligei culturale.
Nu vreu să des volta, ce mare pro

gresa au făcuta Românii din România 
dela unirea prinoipatelora, der mai alesă 
dela 1864, pe terenulă oulturala, națio 
nală și în vieța de stata. Este cunoscută 
istoria politioă modernă a acestei țări. 
Fiă-oare oetitoră de 4iare scie, câ t®ra 
acăBta este una regată constituțională, 
oe progresâză grozavă, și are instituțiuul 
moderne de stată și sooiale curată de
mocratice. Invățămentulă de tâte gra 
dele se află în mâna statului și elă este 
obieotă de mare îngrijire atâtă ală par
lamentului, câtă și ală țării întregi. In- 
tregă bugetulă anului curentă ala Ro
mâniei se urcă la 174 milione franci, din 
care pentru portofoliulă de instrucția se 
vine 18,553,946 franci. Creda, că decă 
tragemă o paralelă între bugetulă ro
mână și ală nostru, resultatulă nu va fi 
pre măgulitoră pentru noi. Acesta o și 
folosesoă oontra nâstră olevetitorii noștri. 
In Replica studenților^ români univer-

Prin aoesta, sârtea lui Brekner se mai 
înbunătăți încâtva. Preste c|i e'ă da ins
trucția copiiloră de oonte, der oând 
sosea săra și instrootorulă îșl împlinise 
datoria, era dusă erășl în șopronulă cons
truită anume pentru prisonerl și ghin
tuită peste nopte în aceeași liniă ou oon- 
prisonierii săi, de ună lantă lungă. Luni 
întregi a durmită atunci pe pămentulă 
vertosă tatălă lui Samuel Brukenthal.

Se întâmplă însă într’o 4b oa unu* 
Română oomprisonieră din G i ș a s a 
inferior ă, oare durmea pe același aș
ternută ou prea învățatula jude regesoă, 
să-i succâdă, aflându-se la luoru pe 
câmpă, să fugă neobservată de nimeni 
și după o lungă pribegire să se reintoroă 
la loculă său natală.

Prin oe și-a soiută oâștiga Brekner 
favorulă aoestui Română, nu o putemă 
soi, faptă însă e, oă acesta nu multă 
după reîntdroerea sa acasă apăru îna
intea multă îngrijatei soții a lui Brek
ner, o fiică a preotului din Nocrichă 
lohann CoDrad, oare împreună ou cei
lalți se refugiase și ea în bălțile Horco- 
bagiulDi, ’i făcu împărtășiri despre lo- 
oula, unde se află bărbatulă ei, și se 

sitari din Ungaria cetesoă ou privire la 
aoesta următârele: „Mai fiă-care stată 
folosesce câte 10, 15, 20% dm venitele 
sale anuale pentru soopurl de instruc
țiune. România, ună stată mică, c’o po- 
porațiă abia de 7 miliâne, dă pentru 
soopurile acestea 15 milione, pe oând 
Ungaria cu estensiune mai mare și cu 15 
milione de loouitorl, nu jertfesoe deoâtă 
6,173,018 fl. pentru scopuri de ins- 
truoțiă."

Lăsândă la o parte tâte celelalte, 
voiu să observă numai atâtă, oă prinoi- 
pii'e junimiștiloră au aijl aprâpe pe de
plină valârea loră întregă în tendințele 
8ciințifioe și culturală-politice române. 
Vedemă acjl pretutindeni semnele vred- 
nioe de băgată în semă ale tendințeloră 
spre serioBitate și temeinicia. Tote ra
murile literare suntă puse în mișoare. 
In cerculă universitățiloră din Bucuresol 
și Iași ne întelnimă cu tendințe, oarl 
merită cea mai mare atențiune. Cu ună 
cuvântă, acjl nu mai aparține lumei bas- 
meloră a vorbi de adeverată literatură, 
știință și cultură română. Este de inte
resă a sci, oă în tâte aoeste mișoărl 
sciințifioe și literare jâoă rolă dintre 
oompatrioții noștri români oelă puțină 
50%.

E forte firesoă lucru, deoă în acti
vitatea oulturală a României fârte mulțl 
dintre oompatrioții noștri români, cari 
jooă rolă însemnată, faoă totă posibi- 
lulă, oa să atragă inteligința și faotorii 
politici din România în lupta activă și 
agresivă a Româniloră din Ungaria în 
contra statului maghiară.

Prima încercare a fostă fundarea așa 
numitei nSocietatea CarpațU, oare într’a- 
devâră n’a fostă nimioă alta decâtă irre
denta română. Societatea aoesta însă n’a 
fostă decâtă organulă câtorva tineri și 
politici români ultraiștl și a câtorva d’a- 
riștl și profesori originari din Ardei. Toas- 
tulă provooătoră ală senatorului Grădiș- 
teanu, ținută în Iași, oontrabandarea în 
potriva nâstră a proclamațiiloră revolu
ționare făcute de Sdcășeanu, Ciurcu, și 
Ocășanu au dată ansă la intervenire di
plomatică, ală cărei sfîrșită a fostă, că 
guvenulă Brătianu i-a espulsată. Este 
interesantă a soi, că irredentiștii aceștia 
au fostă elevii gimnasiului gr. or. din 
Brașovă.

După fiasculă „Societății Carpațl*  nu 
mai decâtă alțl ârnenl iau firele aoțiu- 
nei. Mai de odată ou „Reuniunea ma
ghiară de cultură din Ardâlă" (Kultur 
egylet) se înființâză „Liga pentru unita
tea culturală a Româniloră* . (Aid gre- 
șesoe autorulă: Kulturegyletulă s’a for
mată în 1885, Liga însă abia în 
1881). Sooietatea aoesta 4>ce> că de ea 
stă departe ori ce irredentismă. Eu nu 
vrea altceva, deoâtă a uni pe Români 
în cultura națională română, locuesoâ ei, 

oferi, oa sub anumite condițiunl sâ mân- 
tuesoă pe judele regescă.

După oe condițiunile lui au fostă 
accepiate, elă ceru sâ ’i se dea oei mai 
buni doi oai din grajduiă judelui re
gescă, o modestă sumă de bani de chel
tuială și o pilă bună. Cu acestea Româ- 
nașulă nostru o porni ia drumă. Pe ună 
cală călărea elă, er pa oelalaltă îlă du
cea de freu alături, și după multe oco
luri ajunse în fine sdravână și sănătosă 
la moșia oontelui. Elă ascunse caii în- 
tr’ună tufișă desă de răchite și provă- 
cjută în de ajunsă cu merinde; elă aș
tepta acum sosirea nopții favorabile. In 
fine într’o nopte întunecată și furtunosă, 
legă oaii bine și pornesce spre șopronă 
într’ună timpă, pe când oum bine soia 
elă, că străjile durmeau și prisonierii e- 
rau legați de lanță. Ajunsă acolo pene- 
vâijute, elă deșteptă din somnă pe ju
dele regesoă, taiă cu pila veriga de 
lanță și fericită ajunge ou cela mântuită 
in desișulă de răchite și plâoă în galopă 
puternioă spre patria loră.

Sigură, că în dimineța următdre 
Forgach va fi primit soireafiespre fuga in
structorului său ou o scrâșnire tiranioă 

ori unde și în ori oe stată. Ea n’are 
de-a face cu raporturile politioe ale Ro- 
mâniloră, oarl trăesoă pe teritoriu streină, 
deoâtă numai în punctulfi încâtă aoei 
Români suntă împiedecați în desvolta- 
rea loră oulturală națională. Sentimen
tul ă frățcsoă și consciența aparținerii la 
același sânge demandă, ea Românii din 
România liberă sâ șl ridice glasulă n fa- 
vârea frațiloră Români apăsați, oa na
țiune, înoâtă acesta o permită raportu
rile politioe esterne fără de periclitarea 
esistenții statului română. Ea n’are ten- 
d'S țe politioe, ori irredentiste, pentrucă 
nu vrea anexarea la România a terito 
riiloră loouite de Români, oi numai pro- 
gresulă oulturală ală frațiloră loră în di- 
reoțiă națională. Mai multă este atacată 
progresulă culturală ală Româniloră din 
Ungaria, fiindcă numai aici elă stă față 
în față o’o direoțiă desnaționalisătâre, 
spriginită de tote mijlâoele statului, — 
cu maghiarisarea. Când Liga spriginesoe 
în’ direcția aoesta pe Românii din Un
garia, nu oomite nimioă râu în potriva 
monarohiei Habsburgiloră, fiindoă este In 
interesulă aoestei monarohii, a sa preface 
într’o astfelă de monarohiă federalistică, 
în oare tote națiunile oe-o loouesoă, sâ șl 
afle ună ceroă politioă, oare să le ga- 
rauteze independența națională.

Take lonescu, aotualulă ministru de 
oulte ală Româuiei a publioată anulă 
treoută o scriere volantă despre politica 
esternă a României, în oare 'între altele 
cjioe următdrele: „Și monarchia habs- 
burgioă, din causa popâreloră sale nu- 
mârose deosebite pr^n limbă și datini 
este naturală, că trebue sâ stea sub in
fluența descompunătâre a principiului na
țională, și totuși fiăcare din aoeste ele
mente aruncate înoâoe și înoolo în modă 
atâtă de împestrițată, oauta sâ reounâRcă, 
că unirea loră pe o ore-care basă este o 
neoesitate neîulătorabilă. Spre norocirea 
loră ele și au acâstă basă, aflată deja de 
multă, adecă alăturarea poporațiunei cu 
mai multe limbi și ou tradiții absolutiste 
monarchioe, la corână. Pe basa acestei 
uniuni Austria uu numai oă a stăpânită 
pi a și progresată. Deși ideia aoesta nu 
pâte ouprinde așa de ușoră terenă în 
Ungaria, din oausa obstinației Maghiari- 
loră, totuși ou timpulă ea îșl va ajunge 
țînta, fiindcă Ungaria este prea slabă de 
a sta pe propriile ei piciore și astfelă ou 
timpulă ea necondiționată trebue sâ de
vină ună stată federalistină — ori tre
bue sâ se pustiasoă; — a treia alterna
tivă nu se pâte da.®

Conducătorii Ligei cJicO, că atunci 
oând ei luoreză pentru străformarea Un
gariei într’ună stată federativă și poli
glotă, ei și ou Românii din Uugaria nu 
pretindă niol ună luoru nou, aeâreoe tot- 
deuna Btatulă maghiară, ohiar și în oul- 
mea înflorirei sale, n’a fostă, deoâtă ună 

de dinți, der despre o urmărire a lui nu 
se soie nimioă și așa judele regesoă și 
bravulă Românașă ajunseră tefârlînNo- 
orich, unde domnia o buouriă generală 
pentru mântuirea iubitului domnă.

Românulă din Gișasa inferiâră însâ 
și desoedenții lui au avută în urmă In- 
totdâuna intrare liberă în oasa lui Brek
ner și au fostă, precum și o condițio
nași mântuitorulă, primiți totdeuna in 
modă ospitală și bogată dăruițl".

NouS nu ne vine a crede, că 
bravulu și generosulu nostru Ro- 
mânașu se-șî fi condiționată așa 
ceva dela celă, pe care l’a mân
tuită cu atâta devotamentă desin- 
teresată, ci aceea, ce a făcută 
Brekner și familia sa pentru Ro
mânulă nostru, n’a fostă, decâtă 
împlinirea unui postulată ală celei 
mai elementare recunoscinfe, care 
nu pdte fi condiționată, pentru-că 
ea se înțelege de sine.

Nu multă după mântuirea sa 
a fostă Brekner nobilitată. Elă a 
murită la 1736.

i.—g.—b. 

stată poliglotă ou structură federale, nici 
nu tindă In ceea ce ar periclita esistența 
lui, fiindcă este ohiar în interesulă na- 
țiunei maghiare, oa mulțumindu șl națio
nalitățile prin autonomia pretinsă de ele, 
sâ-șl asigureze esistența pentru alțl o 
miiă de ani, și prin acesta și monarchia 
habsburgică. Actroarea statului unitară cu 
limba maghiară eilesce pe naționalități, 
sâ caute ajutoră la inimioii Maghiariloră 
și ai monarohiei. Astfela deră susținerea 
pe viitură a politicei maghiare este ună 
perioulă statornioă pentru monarohia 
habsburgioă și pacea enropână. Din oausa 
aoesta cestiunea română din Ungaria nu 
este numai o cestiune, ce intereseză pe Ma
ghiari, ci este și o cestiune europenă. Miș
cările române din Ardelă nu potă avă 
altă soopă, deoâtă a susțiuâ acâstă ces 
tiune mereu la ordinea (filei-

(Va urma).

SCWilE ȘILEl.
— 10 (22) Martie.

„Nici do Dumnezeu nu ne tememii." 
Este soiută, oă la 19 Martie n. kossu- 
thiștii din Budapesta au serbată (fina de 
15 Martie 1848. O mare adunare a fostă 
îu Pesta, s’au ținută vorbiri înfooate, 
s’au golită pahare de vină și șampania 
și multe „eljenurl" kossuthiste au spartă 
aerulă. Intre alții vorbi și nouțele Karolyi 
Gabor. Elă cjise între altele: „Btatulă 
oere dare, der nu dă dreptă da alegere. 
Decă le place sângele nostru, atunci tre
bue sâ avemă și voturi. Voiu folosi 
prima ocasiune, ca atâtă îi numele meu, 
câtă și ală soțiloră mei de prinoipii să 
facă in dietă o propunere față cu întro- 
duoerea sufragiului universală. „Noi nu 
ne sfărmămă capulă cu aceea, dăcă oei 
de susă ee supără. Aoeia trebue să se 
tema, pe cari națiunea e supărată. Noi 
nu ne temernU de nime, nici chiar de Dum
nezeu*.  Făcu api i propunerea oa sâ se 
trimită din adunare o telegramă lui 
Kossuth, ce^a ce s’a primită și B’a făcută. 
— Contele Karolyi a mersă mai departe 
chiar și deoatu împăratule germană, care 
de Dumnezeu totuși se teme.

— x—
Cătră alegătorii români din comita- 

tulti Timișă nubiioâ „Luminătorulă" ună 
apelă subscrisă de d uii protopopi: G. 
CrepiuneBou, V. Hamsea, I. Pinoiu, Dr. 
Tr. Putiol, A. Drăgană. Apoi redaotorii 
și advooații: P. Rotariu, I. V. Bareianu, 
E. Ungurianu, I. M. Roșu, Dr. L. Si- 
monă, G. Lazară, Dr. A Novacii, V. 
Papă. Preoții: I. latină, V. Prohabă, V. 
Traila, G. Gaspară, L. Șiepețianu D. 
lorga, G. Lupșa, P. lanou, G. Rusu, Al. 
Crăoiuneecu și P. Căprariu. In aoestă 
apelă se învită alegătorii români din oo- 
mitatulă Timișului să ia parte în numâră 
câtă mai mare la adunarea publică, ce 
se va țină îu Fabrioulă Timișorii, Joi în 
18 (30) Martie.

—x—
Președinte alii camerei austriace, în 

looulă lui Dr. Smolka, a fostă alesă cav. 
de Clumeclcy, cu 249 voturi. Cehii tineri 
și Croații s’au abținută dela votare. Nou 
alesulă președinte mulțămi între, aplau- 
sele camerei, pentru încrederea și on6rea 
arătată.

— x—
Cord opritil. F6ia serbesoă „Branik*  

aduce soirea, că autoritățile unguresol 
din Neoplanta n’au dată permisiune oo- 
rului ruseaoă Slavianskij eâ cânte. F6ia 
serbescă îșl esprimă ou dreptă cuvântă 
adânca sa indignațiune pentru aoâstă 
faptă neoalifioabilă a autoritățiloră un- 
gurescl din Neoplanta.

—x—
Londra și Vaticanulii. Din Roma se 

telegratieză, oă între Vatioană și Londra 
se facă acum tratări seriose pentru res
tabilirea raporturiloră diplomatioe. Se 
vorbesoe, oă Vatioanulă va trimite în 
Londra ună internunoiu, âr Anglia va 
trimite pe lângă soaunulă apostolioă 
ună ministru investită cu deplină putere 
de a representa interesele englese.

—x —
Banohetil în onorea lui Strossmayer. 

In 19 Martie oposiția croată a dată în 
Agram ună mare banchetă în ondrea 
episcopului Strossmayer, din incidentulă 
(filei sale onomastice,

—x—
Alb XI congress alii corpului didac

ticii românii se va ține la Galați, în (fi
lele de 22, 23 și 24 Martie v., în oare 
se va discuta: Metodulă de predare ală 
sciințeloră naturale în învâțămentulă pri
mară. înscrierile se facă la d-lă seoretară 
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C. C. Dobresou, profesorii la liceulQ Sf 
Sava, strada soaune 47,

—x—
Descoperire archeologioă. In filele 

trecute s’a aflatO în Hatvană, pe terito- 
riulă fabrieei de zaharO, o săoure din 
^pooa de bronza.

—x—
In contra Evreilorfi. DId Berlina se 

‘telegrafieze : Conservatorii din Reichstag, 
voră să faoă propunerea, oa guvernulă 
să presinte ună proiectă de lege, care 
să opreaoă imigrația Evreiloră în Ger
mania, pentru oei ce nu sunta supuși 
^germani.

—x —
Tergfi de săptămână în Zernesoi. Mi 

nistrula ung. de comeroiu a autorisatil, 
oa în comuna Zernesoi din comitatula 
'Făgărașului, să se țină tergă în fift oare 
săptămână.

—x——
Musica militară, va da und oonoerta 

în sala hotelului „Europa", Dumineoă în 
■26 Martie n. o. Din interesantula pro
grama amintima ou deosebire Nr. 4: 
Rugăoiunea Desdemonei din op. „Othello" 
și nr. 7. „Aus vergangenen Zeiten", fo- 
istorice din albumă de Botger. începui 
tuia la 7„8 bre săra. Prețuia de întrare 
.30 cr.

—x—
Concerts (Liedertafel.) Reuniunea ger

mană de cântări, din looO, va da una 
oonoerta Sâmbătă în 25 Martie n. o. în 
sala hotelului Centrala Nr. 1 sub oon- 
duoerea prof. Rudolf Lassel. Inceputulfi 
la x/28 ore sera. Programa este intere
santă și variată.

Societatea geografică română sub 
Augusta presidențiă a M. S. Regelui și a 
Alteței Sâle Regale Prințului Ferdinand, 
Conforma art. 13 din statutele Sooietății, 
subsemnații, în numele Comitetului, au 
ondre a oouvooa pe toți domnii sooie- 
tarl a se întruni în adunare generală 
la 13, 14 și 15 Martie 1893 la bre 
sera, în sala de ședințe a Senatului.

Ș-dințele vora fi presidate de Ma
iestatea Sa Regele.

Programa lucrăriloră; In cjiua de 
13 Martie, 8’/2 bre sera: 1) Darea de 
semă anuală a d-lui seoretară generala 
George I. Lahovari; 2) D-lă Stefănesou 
Grigore : Patru c}ile la Castelula Rushmor 
în Anglia; 3) D nula Teodorescu Dim. 
G.: Cronica din Nîirnberg; 4) D-lfi To- 
cilesou Grigore: Valurile romaue din 
Dobrogea.

In (Jiua de 14 Martie 8'/2 ore sera: 
1) Raportulă asupra luorărilorO puse la 
oonoursa (patru elaborate); 2) D-lă Io- 
nesou-GionO: Daoia Caterinei II; 3) Dlă 
Burada Theodora: O oălătorie la Ro
mânii din Bithinia (Asia mioă); 4) D-lfi 
Kiru: Rectificarea oursului rîuriloră mari 
ale țării.

In c]iua de 15 Martie bre sera: 
1) D-ld Nacienă I.: Geografia eoono- 
mioă a României; 2) D ld Dimitrescu- 
Agraru (Ploescl): Deluld mare și vița 
amerioană; 3) Presi’ntarea și aprobarea 
soootelelord pe anule 1892; 4) Votarea 
bugetului pe 1893; 5) Votarea mai mul
tora propuneri ale comitetului și votarea 
de noi membrii.

Buouresol, Februarie 1893.
Vioe-președințI: Generalii G. Mânu. 

Generalii C. Barozzi.
Seoretar-Generală: G. I. Lahovari,

NB. Tribunele și lojile din sala Se
natului sunta la dispo8iția publicului, 
oare ard dori să asiste la aoeste con
ferințe.

ACADEMIA ROMÂNA.
Sesiunea generală din anulă 1893.

Raportula secretarului generala asupra 
lucrăriloră făcute în anulă 1892—93.

Urmare din Nr. 50 aid „Gaz. Trans.“

Publicațiunile Academiei

In cursula anului s’au făouta urmă- 
tbrele pnblicațiunl:

1. Din Analele Academiei s’au ti
părită :

a).  Tomulă XIV, ouprincleudfi Partea 
administrativă p desbaterile din anulă 
1891—93.

b) . Tomulii XII— Memoriile Secțiunei 
literare s’a terminata prin memorinld P. 
S. Ep. Ghenadie aid Rîmnicului despre 
„Două manusoriBe românesol din seoo- 
iuta xvn.“

c) . Tomulu XII—Memoriile Secțiunei 
istorice s’a încheiata prin terminarea ti- 
părirei numerbeeloră dooumente anexate 
la „Memoriulă asupra peribdei din is
toria Româniloră dela 1774 — 1786“ de 
d-ld V. A. Ureohiă. Pentru mai ușbra 
întrebuințare a bcgatului materiala de 
documente istorice cuprinse și anexate 
la acesta memoriu, s’a făouta și tipărită 
la finele volumului una indice cronolo- 
giod completa aid tuturora dooumen- 
telord.

d) . In Tomulă XIV—Memoriile Sec
țiunei literare s’a HpăritO memor’uld d lui 
membru corespondenta T. D. Speranță 
și aid d-lui B. P. Hasdeu despre Genea 
logia popbreloră baloanioe. Acesta vo- 
luma se va încheia cu discursula de re- 
oepțiune aid d-lui I. Vulcana despre fa- 
bulistulă Dimitrie Țiohindeald, discursă 
cetită în sesiunea trecută și ală cărui 
manueorisă se află încă la autord pentru 
revisiune și completare.

2. Nascerea și înmormântarea la Ro
mâni de d lu S. FI. Marianii a întrunită 
în sesiunea treoută voturile d-vostre pen
tru acordarea premiului Eliade-Rădulesou, 
la aid cărui concursă s’a presentatd. De- 
oisiunea luată de Academie în sesiunea 
din 1891, ca membrii ei să nu mai pbtă 
presenta luorările lord la nici und oon- 
oursd, a împedeoatd a se da d-lui Ma- 
riand valbrea premiului, care se aoor- 
dase luorărei sale înainte de a se cu- 
nosce numelui. In vederea însemnătăței 
lucrărei și după hotărîrea Academiei 
aoestă scriere a fostd tipărită, după ce
rerea autorului, în două volume deose
bite: „iSasoerea la Româul“ și „înmor
mântarea la Români".

3. Din lstoria lui Herodot, în tradu- 
oerea premiată a d-lui D. I. Ghica, s’au 
mai tipărită oblele 20—23, ajungândfi 
pănă la cap. 193 din Oartea I.

4. Din ooleoțiunea discursurilor^ și 
aloouțiuuilord rostite de M. S. Regele 
în cursulă înteiloră 25 ani de domniă 
(1866—1891), oonforma deoisiunei luate 
în sesiunea din 1890, s’au tipărită pănă 
aoum 10 oble. Lucrarea va oontinua și 
sperămd să fiă terminată în anula viitoră.

5. Au rămasă a se tipări în anulă 
viitorO :

a) Țâranulă română de d-lă Gr. G. 
Tooilesou, luorare premiată la 1892.

&) Catalogula monumenteloră epi- 
grafive și soulpturale din Museulă națio
nală de anticitățl, de d-lă Gr. G. To
oilesou.

c) Flore Dobrogei de d-ld Dr. D. 
Brândză, luorare premiată la 1887.

d) Tomulă II din Psaltirea publicată 
românesce la 1577 de Diaconul# Coresi, 
din care oolegulă nostru d-la B. P. Has
deu, însărcinată ou aoestă edițiune, a ti
părită primele 4 oble.

6. Din Etymologicum magnum Roma- 
niae oolegulă nostru d-lă B. P. Hasdeu 
a încheiată tomulă II, termioândă lite
rele A și Â. A înoepută apoi tomulă 
III, din oare făsciora 1, cuprincjendă 
litera B până la ouventulă Ban inclusive, 
este terminată și vi-se va presenta ohiar 
în oursulă aoestei sesiuni.

7. D-lă colegă V. A. Urechiă a oon- 
tinustă la tipografia Statului tipărirea 
scrierei sale Istoria culturei naționale. — 
Istoria Șrâleloră dela 1800—1684 scriere 
căreia Academia i-a aoordată în 1890 
premiula Eliade Rădulesou. D-lă Ureohiă 
a presentată tomulă II ală aoestei pu 
blioațiunl, ouprincjendd anii 1838—1848.

8. Daruri și schimbă de publicațiunl. 
— Pentru îndestularea oereriloră primite 
s’a decisă a se dărui în parte seu în to
tală publicațiunile Aoademiei următb- 
relord instituțiunl române de cultură: 
Seminariului istorico epigrafică dela Fa 
cultatea de litere din Buouresol.
Șcâleî centrale de fete din Buouresol.

Societdței de lectură a Institutului 
teologică din Arado.

Reuniunei învățătorilor# români dela 
Timișbra.

Reuniunei învățătorilor# gr. cat. dela 
Sibiiu.

Nouă relațiunl de schimbuld publi- 
oațiunilorO s’au stabilită ou următbrele 
instituțiunl șoiințifice străine :

Institut Național Genevois, Genâve.
Sociâte archâologigue OrUanaise, Or

leans.
Society francaise d' at châologie, Parisă. 
Școla superioră, în Sofia.

(Va urma).

Cestionariu istoricii*)

*) Rugămă pe toți d-nii, cărora le zace 
la inimă luminarea faptelorU mari și strălucite 
ale străbunilor^ noștri, și anume, rugămu pe 
toți bărbații noștri literațl, advocați, preoți, 
prof°sorl și învățători să binevoiescă a ne tri
mite răspunsurile sale la Cestionariulă de față 
îndată ce o personă pote să ne răspundă chiar 
și numai la 2 sâu la 3 întrebări va face forte 
bine să pună pe hârtiă informațiunile aceste și 
să ni le trimită cu poșta. In modulă acesta 
memoria multora evenimente și fapte mari va 
trece și la posteritatea nostră.

de
Nic. Densușianu.

(TJrmare).

II.
57. Ce spuneau bătrânii, de unde se 

trage nemulă nostru românesc# ?
— și cine a adusă pe Români în tă 

rile dcestea ?
58. Vorbiau oeva bătrânii, că stră

moșii noștri înainte de a veni aiol au 
locuită lângă mări, ori lângă locuri nă- 
sipose ?

59. Ce spuneau bătrânii, oum au 
venită strămoșii no-jtri aiol ?

— au venită ei ca țărani (plugari)?
— oa militari (oătane) ?
— oa păstori ?
— ca băiașl?
— ca luntrași, plutași, navigatori?
— ori ca neguțători ?
60. Ce se spune, pe ce drumuri au 

venită strămoșii noștri, când au descăle
cată dânșii mai întem în țera aoâsta?

61. Ce se vorbesoe oând au venită 
strămoșii noștri în țările aoeste au aflată 
dânșii aici pe alțl omeni, și cum au fostă 
primiți de bmenii aoeștia, bine ori rău ?

62. Se vorbesoe ceva pe aoolo des
pre ună viteză ou numele de Trăianu seu 
Troian# ?

— ou cine s’a bătută densulă?
— și unde era soaunula domniei sale?
63. Prăzuuesce oine-va pe aoolo pe 

ună sfântă cu numele de Traian# ?
64. Se vorbesoe ceva în poporulă 

de aoolo despre o cetate mare ou nu
mele de Roma, și oe spuneau bătrânii 
despre cetatea aoesta ?

65. Se află cum-va pe aoolo vre- 
ună sată, vre ună oătună, ori looă, cu 
numele de Roma ori Ruma ?

66. Se aude pe aoolo în gura popo
rului cuventulă Râmleonă?

— și ce bmenl se înțelegă pe acolo 
sub numele Râmlenl?

67. Se află acolo la oine va vre-o 
cronică vechiă, scrisă ou mâna (netipărită), 
în oare să se spună de unde a'< venită 
Românii și oum s’au așezată ei în țările 
aceste ?

III.
68 Ce spuneau bătrânii, oum s’a 

întemeiată sătulă, tergulă seu orașul# de 
acolo ?

69. Ce obiceiuri erau pe aoolo în 
vechime, când se întemeia unde-va unu 
sată nou?

70. Se pomeneece oeva în poporO, 
oă atunci se înoungiura hotarulă satului 
cu o brazdă de plugă?

71. Se vorbesoe ceva în poporu, 
că atunol, oând au descălecată Românii 
aici, ară fi înconjuratei cine-va țera acâsta cu 
o brazdă de plugă ?

72. Se vorbesoe oeva în poporă des
pre ună plugu de aură sâu despre ună 
plugă de aramă ?

— ce brasde s’au trasă cu plugulft 
acesta ?

— și unde se află asounsă plugulă 
acesta ?

73. Ce spuneau bmenii bătrâni, oum 
au oâștigată strămoșii loră pământu
rile de arătură, fânațele și munții de 
aoolo ?

74. Se povestesoe oeva în poporă, 
oă odată s’ar fi împărțită între bmenl 
pământurile de arătură și de fânațe ?

— cum s’au făcuta împărțela a- 
cesta ?

— s’au trasă cumva pământurile la 
sorți ?

75. Ce se vorbeBce pe aoolo, în 
vremile veohl au avuta toți sătenii părți 
asemeuea de mari din pământurile de 
arătură și de fânațe?

76. Se vorbesoe oevu în poporă, că 
odată bmenii din satele de aoolo nu 
aveau să plătesoă stăpânirei nici ună 
felă de dare?

77. Oe spuneau bătrânii, oine a adusă 
mai îutâiu în țera aoesta grâulă și cele
lalte feluri de buoate ?

78. In câte oâmpurl e împărțită ho- 
tarula satului de aoolo ?

— și cum se numesoă diferitele 
oâmpurl de arătură, ori părți de ho
tare?

79. Se află pe aoolo vre-ună oâmpă 
de arătură, ori drumuri de hotare cu 
numiri cam asemenea cuvinteloră urmă- 
tbre: Deoumauus, Cardo, Limes?

80. Drumurile hotarului de aoolo 
se înoruoișeză cumva în mijlooula sa
tului ?

— și în oe direoțiune mergă?
— spre răsărita-apusa și mâcJMi" 

me4ănopte ?
81. In ce direoțiune mergO aoolo 

holdele seu pământurile de arătură cu 
capetele lord ?

— decă au una și aceeași direcțiune 
în tote oâmpurile de arătură?

82. Ce fela de proprietate de pă- 
mântă se înțelege aoolo sub numele de 
„moșO" și de „bătrâna"?

83. Ce fela de pământuri se înțe
lege acolo sub numirea de:

— agru? — curea? — delniță? — 
desetină? — falce? — funie? — 
holdă? — islasă? — imasă? — ji- 
rebie? — lână? — lază? — locă 
bătrânescă? — meșdină? — pă- 
mentO virana? — obrejă? — o- 
b^ațe? — ogora ? — pogonâ ? — 
pouorO (ponbre)? — rozora ? — 
sbrte? — efbră?
84. Ce înțelege posorulfi pe acolo 

sub numele de oodru de pămenta?
[Va urma,]

Literatura.
A apăruta:
Carte de cetire pentru clasa III 

gimnasială, reală și pentru școlele supe- 
ribre de fete, de Virgilă Onițiu, profe
sore. Editura librăriei Nioolae I. Ciurou, 
în BrașovO. Formată 8° de 189 pag. 
Prețuia 1 fl.

TelBjr. part, a „ta. Trans."
Șimleulu Silvaniei, 22 Martie. 

Adunarea alegetoriloru români din 
cerculu Șimleului, convocată pe 
24 curentă pentru a protesta în 
contra politicei bisericesc! a gu
vernului este Oprită, la ordinii, mai 
înaltu.

DIVERSE.
Cuin declară amorfi învâțații. — 

Doctorul#: Arată-mi pulsulă d-șbră. Bate 
ou 20 mai multa oa de obioeia. Intgomai 
oa ala meu. Așa der pota să credă oă 
mă iubești. Advocatul#: Te iubescă dragă 
Maribră, și te provooa să depui și d-ta 
o asemenea mărturisire. Matematicul#: 
Presupunerea e oă mă iubești. Documen
tarea e că și eu te iubescO. Resultatulfi 
finala: Oândâ dintre două persbne, una iu- 
besce pe oea-l’altă, atunoi ele se iubesoîî 
reoiprooO. Așa der noi ne iubima. Chi
mistul#: Dă-ml voiă d-șbră să mă combin 
așa de bine ou d ta, în oâtfi orl-ce ana- 
lisă să fie imposibilă. Filosoful#: D șbră 
dragă, multă vreme m’am îndoita despre 
existența reală a lumii, der aoum de 
vreme, ce d-ta escl lumea mea întregă, 
nu mă îndoiescă. Electricianul#: Auleo 
Marghiolițo, când te vădtt paroă-sh elec
trizata. Lasă să trecă dela mine la d-ta 
sohînteile electr!oe ale iubirel. Sociologul#: 
Am constatata oă în orașula nostru se oă- 
sătorescă pe săptămână în numără ro
tundă 30 de părechl. In săptămâna acb- 
sta nu s’au căsătorită de câtă 29. Haide 
să fimă noi a 30 păreche. Botanicul#: 
D-șdră nu vrei să prinzi rădăcini și să 
înftoresol în inima mea ?

PrOPri6tărO llr. Aurel îîlureșilauu. 

ROifiOtOrll rCSDOllSdililtt l Grețțoriu Muloru.
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Renta ung. de aură 4°/0 . • • 115.70

Cursul la bursa din Viena.

Impr. oăil. fer. ung .în aur 41/2°/(1 95.50n n » argint 4’/2% 122.85
oblig. îi n Ti de ost. L emis. 101.80

b n îi n n H n 120.10
n îl B Î7 n „ HI „ —.—

Bonuri rurale ungare ....
n n croato-slav. . . . 95.75

Despăgubirea dijmei de vin . . —.—
Imprum. ung. ou premii. . . . 97.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seglied. 154 75 
Renta de hârtie austr.................... 145.26

» » argiljt » .... 98.75
„ „ aurii „ .... 98.70

LosurI din 1860 ....................... 117.15

Sosirea 51 plecarea trenurilor®
în Brașovu.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovâ la Pesta

Trenulă mixtă : 4 ore 20 min. dimineța.
Trenulă accel.: 2 dre 18 min. după am.
Trenulă de persone: 7 ore 23 min. sera.

2. Dela Brașovâ la Bucuresci:
acoel.: 5 ore 15 minute dimin.Trenulii

Trenulil mixtă: 11 ore înainte de amecjl.
Trenulă acoel.: 2 <5re

3. Dela Brașovu
Trenulil mixtil: 9 dre
Trenulil mixtă: 5 6re

Aoții de ale Băncei austro-ung . 148 50
n n n
n _ n n

Argint
Galbeni imp. . 
NapoleondorI • 
Mărci imp. germ.

ung. de oredit. 987.— 
aust. de credit. 409.50

................... 349.50

................... 5.70

...................... 9.641/,
........................ 59.35

19 min. după am.
Ia Zernescî:
5 min. diminâța.
13 min. după am.

Dela Brașovâ la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă mixtă : 5 6re 20 min. dimineța.
Trenulă mixtă : 8 ore 50 minute a. m.
Trenulă mixtă: 3 ore 10 min. după am.

London (lire sterlinge) . 12125
Rente de cordne auatr.

UDgară . . . 96.90

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Martie 1893.

Bancnote rom. Cump. 9.54 Vend. 9.58
Argintă român. B 9.48 B 9.53
Napoleon d’orl B 9.58 îî 9.62
Galbeni îl 5 60 B 5.65
Ruble rusescl îl 1.26>/2 B ■
Mărci germane B 58.70 B 59.20
Lire turcesol B —.— B —.—
Scrisuri fonc. Alb. 6°/0 101.- n —.—

n B n 5% B

O h © © © o ©

Sosirea trenuriloru în Brașovft:
I. Dela Pesta la Brașovu: 

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

2. Dela Bucurescî la Brașovu: 
accel: 2 ore 18 min. după am. 
mixtă : 6 ore 58 minute sera, 
accel.: 10 ore 17 minute s6ra.
3. Dela Zernescî la Brașovâ.

Trenulă mixtă: 6 ore 2 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 14 min. după am.

Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovâ.
Trenulă mixtă: 8 ore 25 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 5 ore 32 min. după am. 
Trenuliioooooooo

Trenulă 
Trenulii 
Trenulil

Trenulil 
Trenulil 
Trenulii

4.

mixte: 9 ore 25 min. sera.

■SS'—TVF

O Membru în juriu la Budapesta 1885. ©

Pentru sesonulti de primăvară!

de

Avem ondrea a recomanda P. T. publicu

fabricatele nostre proprii
lână curată precum stofe pentru rOCUI’i, 

pantaloni, pardesluri, în Cheviot și cheviot-
kaingarn. Atragemu cu deosebire atențiunea asupra 
stofei Kiam^arneheviot, care pdte concura 
cu fabricatele euglesesCl.

Ca ceva A O U recomăndămG stofele ndstre 
VICUAASjOISEA, cari suntu moi și elas
tice, și fîgureză ca nouveaute în colecțiile de mus
tre englesesci.

Cheviot de vară, metru dela 2 fi. 60 cr. în sus. 
Postavuri pentru ofleeri și alte uniforme, ple

duri de bărbați, garantate de lână curată, cu pre
țuri le fa bricei.

Pentru cercetare numerdsă ne rugămu
WILH. SCHERG & te

Brașov*.53, 5-6.

| Nuai fabricatul! propria, pentrn caro [araptaină.
M-

Strămutam localității de afacere.
Avem ondre a aduce la cunosciință pre stimatului 

pudic, că împreunându

afacerea nostră de croitori de bărbați 
purtata până acumu sub numele nostru Aroil Aa^y, 
tîrgulu inului Nr. 25 și {wlieorge Vass, Strada 
bisericii Nr. 6. o am strămutat*  in Strada 
vămii în localulu de sub Nr. 33.

Aducându acesta strămutare la cunoscința publică, 
fie-ne permisii a conta și de acumu înainte pe ajutorulu 
prea stimatului publicu și alu ruga, că și după acesta a 
ne onora cu comande.

In localulu nostru de nou arangiatu primim tot- 
felulu de comande pentru haine bărbătesci și le 
pregătimu după croielele și modele cele mai noue cu pre
țuri cât se pdte de reduse. Tot-odată recomandămu nu- 
merdsele stofe de țesături din patrie și din străinătate, 
precum și stofele ce le avemu în magazinulu nostru.

Pentru cercetare numerdse ne rugăm u
AAGY A? VAS.67,2-2.

I
l

I
8
O

I
61,6-12.

X

s
Fabrica de Portland-Cement

din BrașovU.
Recomanda escelentulu

Portland-Cement

ns

X

X

!! Rară ocasiune pentru dame!! X
Dela cea mai mare și renumită firmă de Confecțiune Q

Igna.cz Weinberger din Budapesta $
Amâ ondre a anunța onor, publicu, că vând ti în Q

de q
Și $

Q 
fi

piața de aici, tergulu inului Nr. 28, în

depositulu meu,
Jachete, Paletots, I>on Juans, totu felulti 
Oohnany, Cap și Plantate largi, precumu 
Costume gata

Cnx prețurile cele ir.ai eftine ale fabricei.

Cu distinsă stimă:

Alexander Gqldmann. X

PROBMJSEUE
■ ■ - ■ ■

8
X

societății pe acții pentru 
industria de Cognac

în Budapesta
fostu singure premiate cu dinstincțiunea cea mai inaltă 
cătră juriuiă esposiției internaționale pentru alimente, 

din punctti de vedere higienic
(Preș, consilierii de curte Prof. Vogel)

și recunoscute de următorii savanțl:
Prof. Dr. Angyăn,

n

n

ICteuAtlP* 
KEsnntnist 
gtUPUU’gT f/ll

UK.:,’ 'A '.-d

Prof. Dr.

r
n

Tauber.
diferitele mamfestațiunl, cari dovedesoă că aoes 

toră produse se cuvine rangulă întâi,
Dintre

Dr. KMy,
Dr. K&smărsky,
Dr. Kordnyi, 

Prof. Dr.

și stațiune centrală

de agricultură.

Dr. 
Dr. 
Dr.

Kovdcs, 
Muller, 
Heeney, 
Stiller,

reproducemă următoele:
Institute reg. ung.
a cliemicei regnic.

Ministrulfl reg. ung.
Nr. 1437/1882.

Din partea Laboratoriului ohemică reg. ung. se confirmă
ofioiosă, că destilarea societății pentru Cognac este întogmită 
după recerințele sanitare.

Budapesta, 23 Oct. 1892.

5

X

CU prețuri eftine, care se pdte transporta dela ori și 
care stația a Căiloră ferate.

DepourY la
I. L & A. H e s s h a i m e r și H Schmidt & C.

54. 4—10. Brașov*.

Representatulti directorului:
TOUT m. p.

Prin urmare se se ceră numai
produsele societății pe acții pentru industria 

de Cognac di Budapesta.
Se află de veiuțare în BrașovA la Domnii J. L. A. Hess- 

haimer, Henrich Zintz, Demeter Eremia Nepoți, Heinrich Wag
ner, Carl Irk, loanu Dușoiu și fiu.

X
X
X
I 52,2-6.
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