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Adunări oprite.
Brașovii, 11 Martie v.

Astă vâră, când în mai multe 
părți s’au oprită din chiar senină 
pacînicele întruniri culturale ale 
despărțâminteloră Associațiunei 
ndstre transilvane, pe când în cele 
mai multe părți s’au putută ține 
în tâtă liniștea, amu (jisO, că li
bertatea de întrunire la noi este 
pusă la discrețiunea organeloră ad
ministrative.

Acolo, unde șoviniștiloru dela 
putere le Bare ceva în nașă, înce- 
teză starea de dreptă pentru ce
tățenii nemaghiarî și este înlocu
ită de forța brutală și de celu 
mai condamnabilă liberă arbitriu. 
Ear când acele autorități, cari 
suntă în prima liniă chiămate de-a 
susține și pă^i libertățile publice, 
le calcă tocmai ele în piciore sub 
ună pretextă șovini stă seu altulă, 
nimeni nu le trage la răspundere. 
Așa se întâmplă, că ceea ce este 
permisă într’u parte a țerei, în 
cealaltă parte se interzice.

Acesta este anomalia stăriloru 
de astăcjl la noi, cari pentru na
țiunile nemaghiare nu mai oferă 
nici cea mai mică garanțiă de 
dreptă și de libertate, ci le espune 
la bunulu placă alu stăpânire! de 
rassă, ce se esercită prin nisce or
gane conduse de ură și de patimă 
în contra ori cărei manifestări de 
viață națională în sînulă popdre- 
loră nemagbiare.

Și fiindcă guvernulă ungurescă 
nu este în stare, ori chiar nu vo- 
iesce, să pună la ordine și se pe- 
depseacă pe organele sale, cari 
calcă în modă arbitrară libertă
țile publice, acele aparițiuni anor
male se repetă și dau totă mai 
multă nutrementă stărei anarchice, 
ce-a întrodus’o șovinismulă păti
mașă ungurescă în conducerea ad
ministrației.

Ceea ce s’a întâmplată astă- 
veră față cu unele dintre adună
rile nâstre culturale, se întâmplă 

și acuma față cu unele dintre a- 
dunările nostre de protestare în 
contra programului bisericescu-po- 
liticu ală guvernului. Anume, în 
comitatulă Albei inferiâre și în 
comitatulă Selagiului au fostă 
oprite patru adunări de alegători, 
ce aveau se se întrunescă 4^e^e 
acestea.

La începută credeamă, că se 
va fi întâmplată vre-o greșală 
de formă la anunțarea acestoră 
adunări înaintea autoritățiloră pu
blice, der acum vedemu, după 
cum ni-se comunică cu deosebire 
din Șimleulă-Silvaniei, că avemă 
de a face și aici cu nisce măsuri 
arbitrare ale administrației ungu 
rescl. Mai marii comitateloră Să- 
lagiu și Alba inferiâră nu voră ca 
Romanii de acolo să țină adunări, 
și de aceea, fără multă ceremonia, 
le oprescă.

Acestă procedere este curată 
despotică, după calapodulă mus- 
călescă, der ea totuși se pâte în
tâmpla sub „liberala" ocârmuire 
a domnului Hieronymi, pe care 
unii âmeni naivi, din sînulă nos
tru îlă credeau capabilă de-a In
troduce o eră mai suportabilă pen
tru naționolitățî.

Amu văcjută deja probe des
tulă de convingătâre din partea 
acestui „liberalismă", în modulă 
de procedere față cu adunările 
slovace. Ce mirare der decă spi- 
ritulă de „toleranță" fisolgăbirăescă 
s’a straplântată acum din comita
tulă Turoță în Sălagiu și în Alba 
inferiâră, când în pressa și în 
dieta ungurescă se variază mereu 
tema despre elementele slave și 
române dușmane statului ? Și cum 
ar cuteza ministrulă de interne 
Hieronymi se se opună acestui 
curentă, tocmai în nisce momente, 
când posiția întregului ministeriu 
este atâtă de amenințată?

Stămă rău der în tâtă privința 
cu pretinsa direcțiă moderată și 
conciliantă a domnului Hiero
nymi, și suntemă curioși a vede 

cum va răspunde densulă la re
cursurile ce i-s’au înaintată din 
Abrudă, Alba-Iulia, Șimleulă-Sil
vaniei și Zelău.

Ori cum va fi însă răspunsulă 
ministrului de interne, faptulă căl- 
cărei brutale a libertății de întru
nire în amintitele comitate este și 
va rămâne o viuă dodadă despre 
starea tristă de nedreptățire și de 
despotismă în care se află a4î 
Românii.

Intr’unu stată de dreptă, or
ganele administrative, cari ar co
mite asemenea fapte de ilegalitate 
și de netoleranță vădită, ca celea 
din Sălagiu și Alba inferiâră, ar 
fi trase în judecată și aspru pe
depsite. In statulă ungară însă, 
unde dreptulă și dreptatea suntă 
înlocuite cu liberulă arbitriu, scimă 
din esperiențe triste, că cei pe
depsiți suntă totă numai hoții de 
păgubași.

Acesta însă se nu ne descu- 
ragieze, ci să stămă neclintiți pe 
basa de dreptă și de libertate, 
protestândă cu putere totă mai 
mare în contra despotismului, care 
mai curândă seu mai târcfiu va fi 
spulberată de dreptatea causei ce- 
loră asupriți.

Apetitu șovinistu maghiarii.
— Din dieta ungurâscă. —

Dieta ungurăsoă se ocupă, ou desba- 
terea speoială a budgetului pentru culte 
și instrucțiune publică. Amfi arătată în 
primulă nostru erticulă de ieri, oe pre- 
tensiunl șovioisto-absolutistioe ridică acum 
domnii maghiari din dietă față de învă- 
țămentulfi nostru confesionale. Pentru 
importanța desbaterilorfi din ședința dela 
20 Martie, dămtt adl ună estrasă din 
vorbirile, ce s’au rostită.

La Dosiția „direotoriloră supremi de 
studii" luă ouvântulfi

Al. Szaesvay. Elfi nu-șl p6te înohi 
pui, în împrejurările de față, realisarea 
unei politice culturale maghiare. Budge- 
tulfi de oulte e mai mică chiar și decâtfi 

altî României. Elfi oalifioă de-o bdlă a 
sooietății maghiare și a culturei maghiare 
aparițiunea, că sub influința politioei ma
ghiare, amenință totuși panslavismul^, 
daooromânismulO, apoi oa furii ale viito
rului .* sooialismulfi internațională și ul- 
tramontanismulă. Vorbesoe mai pe largii 
de dacoromanismti, și Z10e» elfi s’a 
formată în patultî caldă alfi oulturei ma
ghiare. De aici a trecută în România, 
unde a crescută și er a fostă străplân- 
tată în Ungaria, ca aici 6ă se lățâsoă, 
Daooromânismulfi aoesta, apărată și în
grijită de poporațiunea română, a de
venită periculosă, er ideia de statfi ma
ghiară n’a oâștigată nici ună terenă la 
poporațiunea nemaghiară, care pășesce 
acum cu pretensiunl politice deosebite. 
Vorbitorulă nu vre să susțină, că pentru 
negligențele ivite ar fi responsabilă nu
mai guvernulă actuală, căci ele suntă 
negligențe seoulare și suntă părtașe la 
ele tote guvernele trecute, tdte dietele 
ba ohiar întregă societatea maghiară. 
Răulfi esistă și elfi trebue vindecată, oăcl 
deja proximus ardet Tjcalegon, er mai 
târziu nu va fi modă de lecuire. Atrage 
apoi atențiunea ministrului de culte la 
articulii din „Egyetârtes" publioațl sub 
titlulă „Daooromânismulfi și politica oul- 
turală maghiară", unde se arată în vii 
oolorl, cum s’a desvoltatfi, pe basă cul
turală, daooromânismulfi.

La posiția „inspectorilorfi școlari" 
luâ celfi dinteiu ouvântulfi

Bano Jozsef, care după o sourtă re- 
flexiune asupra desbaterilorfi trecute a 
politioei biserioesol, face o asămănare 
între dotația diferiteloră portofolii și între 
sporirea loră și constată cu regretă, că 
instrucția poporală este negligeată de 
totfi. Rbgă apoi pe ministru să stăruâsoă 
a se îmulți bugetulă pentru oulte și ins- 
truoția publică, oa să potă pune mai 
multă grijă pe învățămentulfi poporală, 
pe kisdedovurl și pe starea materială a 
învățătorilor^. Așterne apoi următorulă 
proiectă de resoluțiune: „Considerândfi, 
oă învățămentulfi din asile, din șoâlele 
primare și mai înalte e fdrte negligeatfi, 
ministrulă de oulte să arate, de oâte 
asile, șoâle poporale și institute de în- 
vățământă ar fi lipsă, oa să pfită eorăs-
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In gura chîțîloru.
Novelă de A. Oscar Klaussmann.

I.
In anulă 1882 se afla oorveta M. S. 

„Freya" în portulfi din Boston, pentru 
ca să faoă unele reparaturi. Forte arare
ori se întâmplă, ca o oorabiă germană 
de răsboiu să intre în porturile nord- 
amerioane, se evita acesta din motive po- 
litioe. Corveta „Freya" însă ajunse într’o 
furtună vehementă nord-vestioă și sufe
rise strioăciunl atâtă de însemnate, în
oată trebui să intre în portulfi oelă mai 
apropiata. Ea era designată spre Ama- 
rica-sudică, der în călătoria ei fu oprită 
de furtună.

Deși cjiua și noptea se lucra la oo
rabiă, totuși petrecerea trebui să dureze 
aprdpe două săptămâni, și căpitanulfi cor
vetei „Freya" se afla, împreună cu ofi- 
oerii săi, într’o rea disposițiune , deoreoe 

eseoutarea mandatului său fu întârziată 
în modfi neprevăzuta.

Era Duminecă, soldații prânZiră pe 
bordfi, și acum se înșirară pe bordfi, Bub 
comanda unui oficerfi, cei conoediațl, cari 
pentru prima 6ră, de când sosiră la cor
vetă, aveau voiă să mârgă în portă pe 
uscată.

Primulă oficeră se duse în oaiuta că
pitanului, pentru oa să raporteze aoes- 
tuia, că s’a făoută inspecțiunea oonoe- 
diațilorfi pe usoatfi. Căpitanulă părea, că 
nu e de locfi înțeleBfi cu acestă ra
portă.

„Nu creZl", Z’8e rifi cătră primulă 
oficerfi, „cu câtă neplăcere trimită 6me- 
nii pe uscată. Aoeste porturi nordameri- 
oane suntă totdeuna perioulose pentru 
soldații noștri. Număroșii Germani, oarl 
loouesofi aici,[au așa de rară ooasiune să 
vedă o oorabiă germană de răsboiu, în
oată nu mai potă de buouriă, oâud ast- 
felă de soldați vină pe uscată. Crede mă, 
eu soiu, cum stau lucrurile. Germanii pri- 
mesefi pe soldați ou bucuriă, îi duoă după 

aceea în locuințele loră său în cârciu
mile cele mai apropiate și le dă acolo 
Btâtă de beutfi, încâtCi în sourtă vreme 
toți suntă beți tună. Bagă de semă, 
când astăZl oonoediații voră fi iuațl de 
pe luntrii, oăol nu vei mai avă niol a 
treia parte din ei; o parte va veni în 
oursulă nopții ou bărol închiriate, ună 
numără dintre soldați îi va aduoe mâne 
poliția, pentru că au făoută prostii pe 
usoatfi, er reBtulfi pite nu lă vei mai ve
de niolodată".

„D le căpitenfi", observa primulă o- 
fioeră, „espresfi am admoniatfi pe sol
dați și înainte de t<5te asupra perioulu- 
lui. Credfi totuși, că ar fi prea aspru lu
cru, oa să nu mergă soldații de loofi pe 
usoatfi. In oursulă Z^0!01^ din săptă
mână suntă ocupați pe bordfi, și le ră
mâne numai Z* ua de Duminecă li
beră".

„Ai t6tă dreptatea" răspunse oăpi- 
tanulfi. „Nici pe departe n’am avută în 
gând fi să le interZicfi âmenilorfi petre- 
oeriloră. Der bagă de sâmă, noi amân

doi, vomfi fi mai tare supărațl din causa 
acestui lucru."

Căpitanulfi trecu printre șirele ma- 
troBilorfi îmbrăoațl în haine de paradă și 
esaminâ cu îngrijire hainele flăcăruia. 
Deodată i-ae întuneoâ fața și aprdpe su
părată s întdrse cătră primulă ofioeră 
ou întrebarea: „Și Angermann merge la 
uscată ? Dâr nu vorbesol seriosfi d-le 
locotenentă de capitanfi. Angermann are 
arestfi de bordfi, dedreoe în primulă 
portfi englesfi a provooată o oârtă ; 6re 
să-lă lăsămă acum aici în aoestfi ținută 
perioulosfi ? Nu nicl-odată !“

Primulă ofioeră trebue să fiă repre- 
sentantulfi intereseloră soldațiloră de pe 
bordfi, și locotenentulă de oapilană Win
ter de pe „Freya" împlinea aoâstă da- 
torință în modă consoiențiosfi.

„Carol Angermann , firesoe, oă are 
arestfi de bordfi, domnule oăpitană", Zise 
Winter. „Der densulă în totfi timpulfi că
lătoriei s’a purtată bine, de altmintrelea 
elfi este celu mai harnică dintre soldați, 
der e puțină cam arțăgosfi. Eu, ou tfită 
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punde cerințelorfi de acji; mai departe 
să arate în câtă timpii, în oe proporțiă 
și ou oe cheltuieli ar pute să le înfiin
țeze și de-odată ou bugetulfi pentru 1894 
să presente unii planii dietei.“

Ministrulă Csaky cpoe că ori câta 
ar voi să realiseze din aoeea la oe i a 
atrașii atențiunea antevorbitorulii, totuși 
n’ar pute să înființeze într’unii ană 1000 
de KișdedovurI și 1000 de șoâle popo
rale, ohiar și dâoă ar dispune de ohel- 
tuiell; l’ar împiedeca lipsa puteriloră di- 
daotioe. Reounosoe, oă suntă înoă co
mune fără de șooll, der și numărulă aoes- 
tora soade. Se observă îmbunătățire în 
oeea oe privesoe învățarea limbei ma
ghiare. Niol ela nu ține de satisfăoâtâre 
aotivitatea de pănă acum a inspeotori- 
lorii de șoâle. Primesoe proieotulfi de re- 
soluțiune alfi lui Bano, cu tote oă ar ave 
unele esoepțiunl oontra lui.

Contele Alb. Apponyi înoă primesoe 
proieotnlti de resoluțiune alfi lui Bano. 
Fiindă vorba de iDspeoțiunea asupra 
șoâlelorfi poporale, și mai aleșii de aoeea, 
oă inspeoțiunea de acjl nu pote împie- 
deoa niol ohiar introducerea în șoâle a 
tendințelor» contrare statului, mulțl au 
fostă de părerea, oa învățămentulii să 
se pună esolusivfi în mâna statului. Elfi 
nu află de luoru praotioă aoâstă reformă, 
dâr suntă alte mijlâoe, oarl promită suo- 
oesă. Astfelă este revisuirea art. de lege 
28 din 1876 în sensulă, oa autoritatea 
de inspeoțiune, stabilită în acestă lege, 
să se estindă și asupra învățătoriloră 
oonfesionall. Mai urgentă ar fi să se pre- 
oiseze esoesele și delictele învățătoriloră, 
mai alesă acelea, pe oarl învățătorii le 
comită, în deoursulă funcțiunei lorfi, față 
cu punctul» de vedere alu unității de stată 
și naționale. Din oausa acesta ar fi de 
lipsă, oa autoritățile ooDfesionale să co- 
munioe guvernului regulamentele loră 
disciplinare și să dea garanții, oă le și 
observă coreotă din punctă de vedere ală 
statului. Aoesta însă nu e destulă. Și ou 
privire la puterile didaotioe aplioate la 
școlele confesionale, stătută — față ou 
esoesele și deliotele cari lovescă în 
ideîa lui — trebue să influințeze autori
tăți concurente pe lângă cele confesionale, 
oarl să aibă dreptă de influență asupra 
tuturora puteriloră didaotioe a oonfesiu- 
niloră deopotrivă. (Aprobări generale) 
Deliotele disciplinare, cari suntă de na
tură curată pedagogică, der mai alesă 
oele de natură bisericescă, se țină de 
oeroulă respectivei autorități confesio
nale; aoele deliote disoiplinare însă, oarl 
atingQ punotulă de vedere ală statului 
și oelă națională, să le pedepsăscă autori
tățile disciplinare concurente, adeoă de 
stată, deoă oele confesionale n’o facă. 
Mai statorindu-se și un dreptă de veto 
față ou preparandiile confesionale și cu 
aplicarea învățătoriloră, s’ar pută împie
deca uneltirile contra statului și tendin
țele antimaghiare. Făoendu-se aoestea ar 

purtarea sa oea bună, nu l’așl fi pusă 
între conoediațl, deoă n’ar avea rudenii 
de aprâpe în Boston. Elă mi-a spusă, 
oă aici trăiesoe fratele mamei sale oa 
fabricantă în Pearlstreet și s’a rugată ou 
stăruință, să oapete voiă a visita pe un- 
ohiulă său, deâreoe e vorba de o afaoere 
în privința averei.“

Căpitanulă păru că șovăesoe, dâr 
apoi c|ise: „Ei, d-le loootenentă, pe răs
punderea d-tale va putâ merge densulă 
pe usoată. Der deoă se va arăta ne
demnă de încrederea, oe o ai d-ta în 
elfi, atunci va trebui să ounâscă întrega 
asprime a disciplinei pe oorabiă și a le- 
giloră. Eu nu voiu oonsidera de looii 
purtarea sa bună de mai înainte, deoă 
va cuteza să provooe erășl o încăerare 
pe usoată. Angeimann nu va mai părăsi 
atunci de locfi oorabia în totfi decursulfi 
oălătoriei nostre, măoarfi să dureze și doi 
anT. — Insemnă-țl aoesta Angermann! 
Asemenea și voi ceilalți. Conoediulfi, oe 
vi-s’a înouviințată astădl, este numai o 
probă; dâoă veți face prostii pe uscată, 

pută progresa învățămentulă de stată 
ohiar și acolo, unde ideia de stată ma
ghiară este mai multă ataoată.

Ministrulă Csaky se buoură și ia 
spre soiință propunerile lui Apponyi.

Dacoromânismulu
și politica culturală maghiară.

(Urmare după Egyetertes).
Tare ar greși cela oe ar orede, oă 

acestă Ligă culturală română ar fi luoru 
așa de paclnioă, oa Emke, oare se mul- 
țumesoe ou repararea biserioelorfi ce se 
surpă și a șcâlelorfi negligeate, ou înfi
ințarea de kisdedovurl și biblioteol po
porale, ou remunerarea oâtorva dasoăll, 
cari arată progresă în propunerea și în 
vățarea limbei maghiare; oare edă scrieri 
periodioe asupra ounosoinții țării, oare 
diD lună în lună dă soootâlă despre în- 
oassările ce faoe, despre oapi^ală, despre 
intrate și eșite. Despre aoestea în oer
oulă Ligei nu se pomenesce. Problemele ei 
suntă cu totulă de altă natură. Nime nu 
scie, afară de cei inițiațl, oâțl bani are 
ea, unde și spre ce soopurl îi folosesoe. 
Der niol ună Română nu întrebă de a- 
cesta, ci dă Ligei bani ou deplină înore- 
dere. Din timpă în timpă, ea dă, oe-i 
dreptă, câte ună raportă, der în aoesteH 
nici ună rendă nu se sorie despre intrate 
și eșite.

Ligă însă e neobosită. Agenții ei 
„dela Nistru păn' la Tisa11 se află pre
tutindeni. Pe Valahimea din Maoedonia, 
oe numără aprâpe ună milionă, a ou- 
prins’o în timpulă mai nou ună puter- 
nioă curentă națională. Apostol» Mărgă
rită, Teodoră Burada și alții nu numai 
pe Românii Macedoneni i au adusă la 
oousciinta de sine, oi au oâștigată pen
tru oausă și opinia publioă și pe guver- 
nulă din România. Guvernulă română 
ou multă tactică și viclenia a esoperată 
îu ConstantinopoJe, oa organele ofioiâse 
ale imperiului otomană să părtinesoă în 
Maoedonia tendințele române in biserică 
și șoâlă, față ou grecismulă intra domi
nium de pănă aouma. La sprigiuulă lui 
Hasdeu, oelă mai mare limbistă română 
în viață, s’a înființată societatea alba
neză Drita în fruntea oăreia stă istori- 
oulă și exministrulă de oulte Vasile A. 
JJrechiă. Societatea acesta a înființată în 
anulă treoută în BuourescI prima șoâlă 
româno-albană, ală oărei scopfi este cres- 
oerea de dasoall pentru Albanezii din im- 
periulă otomană, oa astfelă, oum a disă 
Hașdeu la serbarea deschiderei șoâlei, 
„ou ajutorulă limbei și a oulturei ro
mâne să scâtă pe acestă națiune soră 
din întuneoimea egiptenă a spiritului 
greoă-fanariotioă, oum a soosă Lazară la 
1816 pe Românii din Muntenia11.

Față cu patria nostră, Liga nu se 
mulțumesoe numai ou oalumniarea Ma- 
ghiariloră înaintea străinătății și oa să 
oâștige pressa francesă, belgiană, ita- 

atunci vă stricați nu numai vouă, ci și 
oamaracjilorii voștri, oarl vorfi voi în 
ourendfi să mârgă pe usoată. — Iți mul- 
țămesoă d-le locotenentă, dă drumulfi 
soldațilorfi de pe bordă.u

Căpitanulă părăsi bordulfi, pentru ca 
să mergă în oaiuta sa. Subofioerii oon- 
oediațl însoiințară primului oficeră pe cei 
ooncediațl de pe bordă și ourendă după 
aoeea marile bărci ale corăbiei „Freya“ 
aduseră pe ooncediațl la peninsula, pe 
oare se afla vechiulti Boston.

Sergentulă majoră însoți pe soldați 
pănă la looulă de debarcare, spunendu-le, 
oă la 8 âre sera bărcile vorfi fi din nou 
la țărrnfi, pentru oa să i aducă pe bordfi. 
Încă odată admoniâ elfi pe soldați în 
numele căpitanului și a primului ofioerfi, 
oa să nu treoă peste termină ; apoi băr
cile se întorseră la corvetă.

(Va urma.) 

liană, englesă și germană pentru causa 
românismului oontra nâstră,—pe oare te- 
renă, potă cjice, a secerată succese de 
mirare, astfelă de suooese, cari ar me
rita atențiunea guvernului de esterne un- 
guresoă și ală monarohiei,—oi de faptă 
ea se amesteoă și în afaoerile biserioesol 
și șoolastioe ale Româniloră noștri. La 
înoeputulfi lui Maiu treoută am cetită în 
cjiarulă „Lupta'1 următârea soire.- „Par- 
teniu Cosma, Nioolau Străvoiu și Ludo- 
viofi Ciaco au sosită în capitală oa, la 
însărcinarea Metropolitului Mironă Ro
manul», să ridioe suma de 150,000 fraud, 
ce ministeriuifi de culte s’a obiolnuită a 
da șoâlelorfi din Ardâlă. Este soiută, oă 
Parteniu Cosma este oumnatulfi (?) fai
mosului „Român Miron“, acestă uneltă 
ârbă a guvernului unguresofi. Se pâte, 
oă Take Ionescu le va da suma aoâsta, 
pe care „Român Miron11, o va folosi în 
Ardelfi. de a împiedeca prin ea duoerea 
Memorandului la Vienau. După trei cjile 
Parteniu Cosma a declarată, oă elfi n’a 
mersă la Buouresol în afaoerl politice, oi 
în afaoerl oomerciale și oă n’are niol ună 
felfi de împuternicire dela Metropohtulă, 
âr oeilalțl domni ou atâtă maivîrtosănu 
potă fi tovarășii lui de oălâtoriă, ou oâtfi 
unulă dintre ei, L. Ciaoo, nu esistă în 
Ardelfi, oa advooată, ni I maghiară, niol 
română. După ce nu am aflată suma din 
cestiune în bugetulă de oulte; pe oâtfi 
s’a putută însă am ceroetată și m’am 
convinsă, oă da faptă, guvernulă ro
mână, tocmai la îmboldulfi Ligei, dă din 
fondulfi de disposițiune oâte 150,000 fro. 
anuală pentru soopurl oulturale Rornâ- 
niloră din Ardâlă, der nu prin Metropo- 
lită, oi prin Ligă.

(Va urma).

scikile șîlei.
— 11 (23) Martie.

Adunări de protestare. Adunarea ale- 
gâtoriloră români din orașulă și oo- 
mitatulă Brașovului, în oestiuuea 
căsătoriei oivile obligătore și a matriou- 
leloră de stată, se va tine, după oum 
amă anunțată, mâne (Vineri) la 10 
âre a. m. în sala Hotelului Nr, 1. — 
Sâmbătă în 13 (25) Martie vorfi ține 
adunare alegătorii români din oeroulă 
Trăsoăului în Câmpeni în sala hote
lului mare la 11 âre, er Luni în 16 (28) 
Martie se va ținâ în Lugosă o adu
nare de protestare a oerouriloră Lugo- 
șului și Zorlențului mare in sala hote
lului „Concordia11 la 1 oră d. a.

—x —
Bine s’a purtattL „Magyar Hirlapu 

aduoe soirea, oă în oomuua Tornya 
din Ungaria, unde loouesoă împreună 
Români, Șerbi și Maghiari, oei din urmă 
au voită să însele pe oei dinteiu, ca să 
serbeze și ei 4lua de 15 Martie. Locui
torii româul și șerbi au și subsorisfi câlele 
de invitare pentru „ospâțulă maghiară11. 
Aucjindă însă de acesta bravule învăță 
toră română de-acolo d lă George Pe
tr o vi ol a desmentatfi pe Români și pe 
Șerbi sâ nu ia parte la serbarea ungu- 
resoă. Ei au și uscultatfi de sfatulfi bi- 
nevoitură ală învățătorului și au refu- 
sată cu toții invitările. Fâia ungurâsoă 
înjură pentru acestă faptă lăudabilă pe 
învâțătorulfi română, noi însă nu pu- 
t6ină decâtii sâ-lfi aprobămă diooodO) că 
bine s’a purtată !

—x—
Bestrîngerea „libertății11 prisonierilcrti 

de Stată. Din Seghedină se telegra
fică foilorfi unguresc!, că ministrulă de 
justițiă a dată o ordinațiune oătră di- 
reotorulfi închisorii de stată, oare cu
prinde disposițiubi de râstrîngerea a „li
bertății11 prisonieriloră. Ordinațiunea 
prevede măsuri stricte în oeea oe privesoe 
tratarea ou prisonierii, apoi atingerea 
loră ou lumea esternă și în genere eu 
visitele, oe li-se faoă. De aioI înainte 
ooncesiune pentru a se putâ faoe visita 
unui prisonieră din „oustodia honesta* 1 
se va da din partea direotorului închi
sorii numai pe lângă oonaițiunile oele 
mai grele. Ordinațiunea ministrului a 
causatfi mare constemațiă în „mănăs
tirea11 din Seghedină,

—x—
Partida liberală în descompunere. „Bu- 

dapesti Hirlapu dela 21 Martie aduoe 
soirea, oă în partida guvernamentală luoru- 
rile mergă râu. Elementele divergente în- 
cepfi totfi mai multă a se grupa și a se 

da pe față curente, oarl de loofi nu ga- 
ranteză viitorulfi partidei. Afacerea Tisza- 
Asbot a făoută oa olioa tiszuistă sâ fiă 
fârte opărită. Râu le-au căcjută tisaiști- 
loră râcâla și reserva ou care Weokerle 
l’a servită pe Ti.-za în afacerea lui ou 
Asboth. Weckerle a putută susținea so
lidaritatea în partidă numai sub cvventă, 
oă proieotulfi căsătoriei oivile nu va vă
tăma principii de oredință. Se așteptă 
dâră proieotulfi, oare dâoă nu va fi oon- 
formă asigurăriloră date, atunci 40 de 
deputațl vorfi eși din partida guverna
mentală. Deoă Weckerle va fuaiona ou 
Apponyi, atunci Tisza ou aderenții sSi, 
30 la numâră vorfi forma part'dă deo
sebită ou numele de partidăliberală.

—x—
Patriarchulil BrankovicI decorații. 

Cetimfi în „Neinzet11, oă Maj. Ha a de- 
ooratfi pe patriarohuiă sârbă Brmiko- 
viol ou ordinulă „Corâoei de fieră11 
olasa I — pentru „mente11.

—x—
Condamnați in procesulii Panama. O 

telegramă din Pansă cu dată de 21 
Martie aduoe soirea, oă ourtea ou jurați 
a condamnată pe Carol Lesseps 
(fiulă) la 1 ană pe Blondin la 2 ani 
și pe Bai hau t la 5 ani inobisâre și 
750,000 franol amendă. Ceilalți șese aou- 
sațl au fostă aohitați.

—x—
Tramvay electricii în Sibiiu. Minis

trulă ung. de oomeroiu a dată d lorfi 
Thalmann, fișpană, și Dr. Woltf, conce
siunea pentru construirea liniei pentru 
tramvay eJeotrioă, care sâ lege gara 
ou orașulă și ou alte localități din 
giură.

—x—
Colera in Parisii. Din Parisfi se scrie, 

oă la Lonent (departamentulă Morbikau) 
s’au oonstatatu o mulțime de o as uri 
de col eră. In cailele treoute au murită 
6 persone. Cașuri suspeote de coleră 
s’au constatată și în împrejurime.

—x—
Asociațiune de anarchistl- „Neue fr. 

Pres8eu primesoe din Genf (Elveția) soirea, 
oă acolo s’a formată o mare asooiațiune 
de anarchiștl, oarl întrețină o corespon
dență intimă cu anarohiștii din Franoia, 
Germania, Italia, Spania și Anglia.

— x—
Mortalitatea în Brașovii. Din 12 pănă 

în 18 Martie n. o. au murită 18 persâne 
și adecă: 3 de tuberoulosă, 1 de oatarfi 
de intestine și 14 de alte bâle. Prin ur
mare se vine pe 1000 locuitori pe ană: 
28.5.

Adunarea din Caransebeș^.
CARANSEBEȘ^, 7 (1 ■) Martie 1893.

Joi în 4/16 Martie a. o. s’a ținută 
în Caransebeșfi adunarea alpgătorilorti 
dietall din oeroulă administrativă alfi 
Caransebeșului și alfi Teregovii spre a 
se dechiera față de proiectele de lege 
referitâre la căsătoria civilă, la introdu
cerea matnculeloră și la recepțiunea Jido
vilor».

La 11 âre din 4’> alegătorii, venițl 
din oele mai îndepărtate comune în mare 
numâră, înoâtă nu mai puteau înoăpâ în 
sala destulă de spațiâsă a Sooietății ro
mâne de oântărl, se oonstituiră alegendfi 
de președinte pe d-lă Ioană Ionașă, 
âr de notară pe d-lfi Dr. Petru 
Barbu.

Președintele salutândă alegătorii, le 
espuse pe sourtfi soopulfi oonvooării, apoi 
dete ouventulfi P. O. D. Protopresviterfi 
Andreiu Ghidi u, oarele în modă sis- 
tematioă, obieotivă și oonvingâtoră traotâ 
cu multă dibăoiă materia, oombătendfi 
ou argumente neresturnabile oele trei 
proieote de lege și arătândfi ou deose
bire, oum oăsâtoria civilă este în oontra 
dogmelorfi și așe4âmintelorfi nostre bise- 
rioescl, oum ea vatămă credința și slă- 
besoe morala poporului. Cu privire la 
matrioulele de stată, dovedesce, oă acestă 
instituția ar lovi în simțulă religiosă alfi 
credincioșilor noștri, ar micșora înorederea 
poporului, ce a avut’o în matrioulele bi
serioesol, fiind-oă ele s’ar purta de per
sâne, oarl nu suntă de religiunea nâstră 
și într’o limbă, oarea poporulă n’o înțe
lese; ba părinții niol numele prunoilorfi 
lorfi nu le ar mai ounâsoe. Afară de 
aoestea, întroduoerea matriculeloră de 
stată ar aduoe ou sine noi și grele sar- 
oinl asupra țârii, oăcl pe oând preoțimea 
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nostră pdrtă astăzi matrioulele „gratis“, 
diregătorii, cari voră purta matrioulele 
de 8tatO, voră fi plătiți din bugetulO sta
tului, oare bugetă ană de ană va fi în- 
săroinată spre aoestă soopă cu mai multe 
miiione de florini.

Deepre reoepțiunea Jidoviloră, între 
altele, vorbitorulă arată perioolulă, ce 
a’ar naeoe pentru biserioa nâstră, dăoă 
aoestă artioulă de lege ar regula treoe- 
rile confesionale reciorooe între creștini 
și Jidovi în înțelesnlă art. de lege 53 
din 1868, și deoă ar admite căsătoria în
tre creștini și Jidovi.

Totă așa au oombătută numitele 
proieote cu mare suooesă domnii Ioană 
Nemoi ană, Dr. Iuliu Olariu și 
Ioană Lințu, aducendă fieoarele alte 
nimerite argumente și ilustrândă causa 
fieoarele din altă punotă de vedere.

Tote vorbirile au foBtă desă între
rupte de vii aprobări.

Dup’acestea adunarea a votată în 
unanimitate următorea:

BESOLUȚIUNE:
Adunarea alegetoriloră dietalî 

din cerculă administrativă ală Ca
ransebeșului și ală Teregovii, pro- 
testeză serbâtoresce în contra că
sătoriei civile și în contra introdu
cerii matriculeloru de stată.

Ca privire la reoepțiunea Jido
viloră, încâtu aoestă proiectă de 
lege ar conține disposițiunl, cari 
ar vătema creștinismulu peste totă 
și în specială ar vătăma dogmele, 
candnele și instituțiunile bisericii 
nbstre dreptă-măritore gr. or , adu
narea de asemenea se declară în 
contra proiectului.

In fine președintele înohee adunarea 
ou o cuvântare, în oarea între altele 
cjioe, oă alegătorii nu numai oă au drep- 
tulă de a se aduna și de a-șl da pă
rerea în cestiunl de importanță politică, 
dâr trebue să facă aoăsba și din da- 
torință oătră patriă; pentru ca dieta, 
oând decide în oestiunl mari, precum 
suntă și cele de față, să soie: cari suntă 
Jipsele și oarl suntă dorințele poporului; 
căci numai așa va pute aduoe legi folo- 
sitdre țării, decă va fi în dephuă cuuos- 
oință de causă.

Coresp.

Jidovii și maghiarisarea.
In ședința din 17 Martie a dietei 

unguresc! fiii lui Moise și Levi s’au im 
părtășită de mari complimente. Ne suntă 
înoă în viuă memorii cuvintele oe le a 
esprimată depntatulă Polonyi în dietă, 
când a vorbită de reoepțiunea Evreiloră. 
Este soiută apoi și aceea oe a răspunsă 
organulă de frunte ală guvernului „Pes
ter Lloyd“. Polonyi a voită deci să se 
rectifice. Elă 418ei °â ia ou buouriă spre 
sciință faptulă, câtă importanță au dată 

.Jidovii vorbirei lui din parlamentă; re- 
ounosoe, oă ei multă au făcută pentru 
causa maghiarisărei, der totuși nu suntă 
încă aoolo unde i-ar plăoe lui să i vadă. 
'I-ar piăce adecă, ca în schimbă pentru 
reoepțiune ei în comerciu și la bursă să 
.nu se mai folosăscă de limba germană, ci 
de cea maghiară.

MinisriulO Weokerle răspun^endă 
<|ise, că atunci când guvernulu vre să 
aducă o lege asupra liberului esercițiu 
religionară, confesiunea mosaioă nu se 
păte pune sub aceeași lege, ca oelelalte 
confesiuni, oi trebue să se respeoteze 
starea de faptă, ou esoepțiunea, oă 
„vomă recunosce religia mosaicdu. Asta nu 
însemnă, cji80 “ai departe d-lă Wec- 
kerle, că pretensiunile ndstre față de ji- 
dovimea din patriă, in ce pnvesce lă
țirea limbei maghiare, să nu ni-le urcă mu 
în măsură mai mare. Eu suntă oouvinsă, 
oă pentru acea jidovime — pe care o 
putemă acusa cu ori și oe, der numai 
ou aoeea un, că s’ar fi dată înapoi dela 
tendințele ndstre naționale — ar fi de 
prisosă, ori chiar destulă aceiă impulsii 
moralii, care l’a oâștigată din vorbirile 

aucjite aiol. Jidovimea îșl va face ddtoria 
pe trrenulii maghiarisării, acele datorii, 
cari în unele privințe suntă și ale e<, 
fiind-că unele ramuri de ocupațiune, cum 
e d. e corner ciulii, este în așa mare mă
sură în mâna ei, încâtu maghiarisa rea 
acestuia aternă numai dela maghiarisarea 
Jidovimei. A merge însă așa de departe, 
înoată de astfelă de oondițiunl să le- 
gămă noi drepturile, oe vremă să dimă 
Evreimei — eu din parte-mi țină de 
ună luoru nepermisă. Noi trebue să mă- 
surămă cu aceeași măsură ori oărei con
fesiuni și decă față de oelelalte nu sta- 
bilimă astfelă de pretenții, atunci nici 
față do Evreime nu putemă s’o fa- 
oemă.

Mai trebue oomentară?

ACADEMIA ROMANA.
Sesiunea generală din anulu 1893.

Raportulă secretarului generală asupra 
lucrărilortt făcute în anulă 1892—93.

(Urmare.)
Publicațiunile Hurmusaki și cercetări 

istorice.
Marea publioațiune istorioă, care se 

face sub auspiciile Aoademiei și sub 
numele nemuritorului Eudoxiu Hurmu- 
zaki, a continuată și în anulă trecută a 
se desvolta atâtă prin tipărirea unoră 
volume nouă, câtă și prm procurare de 
dooumente istorioă de prin diferite ar
chive.

1. S’a înoepută tipărirea Tomului 
II, Partea 4, formată de dooumente din 
anii 1531—1575, adunate din diferite 
publicațiunl străine de d-lă Nio. Densu- 
șianu. S’au tipărită pănă aoum din 
aoestă volumă 20 odle ou 87 dooumente.

2. Volum ulă VIII, oare este 
formată din dooumente din archivele dela 
Veneția și din alte archive străine pre- 
oum și din ooleoțiunile Aoademiei de 
documente originale, începuse a se tipări 
înaintea sesiunei treoute. Tipărirea s’a 
oontiuuată sub îngrijirea d-lui Ioană 
Slaviol, și s’au tipărită colele 8—61. 
Aoestă volumă este aprdpe do a fi ter
minată și ouprinde pănă aoum 690 do
oumente din anii 1376 — 1640. Ună indice 
alfabetică ală materiiloră va termina 
volumulă, care va fi continuată de ală 
IX-lea formata din dooumente de aoeeașl 
provenință, dăr cronologioeaoe posteridre.

3. Dooumentele proourate din archi
vele și biblioteoele polone voră forma 
volumele I și II din Suplementulă II la oo- 
leoțiunea Hurmuzaki. Din aoeste doou
mente privitore la relațiunile țăriloră ro
mâne ou Polonia s’au tipărită, sub în
grijirea d-lui I6nă Bogdană, întregă vo
lumulă I de 82 odle ou 347 documente 
din anii 1510—1600. Dooumentele scrise 
în limba polonă suntă tipărite în textă 
originală ou traducere francesă.

Aoestă volumă, fiiudă ou totulă ter
minată, vi-se va presenta chiară în our- 
sulă sesiunei aotuale.

4. Volumulă IV ală Suplementului 
I a fo>tă formată din documente din 
întâia jumătate a seo. XIX, proourate și 
ooordonate de d. D. C, Sturdza-S sheianu 
și de mine. Am procurată o nouă serie 
de dooumente din epooa 1821—1848 și 
de aoeiașl natură, destulă de nutnerdse 
pentru a forma ună întregă volumă. S’a 
dispusă deol copiarea și tipărirea acestoră 
dooumente, cari voră forma volumulă V 
ală Suplementului I. Tipărirea s’a în
cepută în luna curentă Februarie.

5. în anulă treoută s’a continuată 
lucrarea oare se faoe de oâțl-va ani la 
Oonstantinopolă pentru a procura oopii 
de dooumente istorioe din archivele Pa- 
triarohiei și ale altoră instituțiunl orto
doxe greoe din Turoia.

Dooumentele oarl se procură prin 
aceste ceroetărl voră forma ună fdrte 
bogată materială istorioă de oelă mei 
mare preță pentru cundsoerea relațiu- 
niloră seculare ale țăriloră române cu 
instituțiunile biserioesel ortodoxe din 
Turcia.

6. Cercetările începute în aDulă 
1891 — 92 în arohivele dela Sibiiu de 
oătră d-lă arohivară Fr, Zimmermann au 
fostă continuate în anulă treoută 1892— 
93, și ni s’au trimesă în cursulă anului 
300 dooumente copiate și oolaționate. 
Luorarea continuă, și documentele în 
aoestă modă proourate voră arunoa tarte 
multă lumină asupra relațiuniloră țări
loră române ou veohiulă prinoipată ve- 
oină ală Transilvaniei și în specială ou 
bogatele și puternioile orașe săsesol Si- 
biiulă și Brașovulă de lângă granițele 
țârei nostre.

7. Din Fragmentele istorice a rămasă 
a se tipări volumulă VI în limba ger
mană, care este a se forma din note se
parate și diferite extraote de dooumente 
făcute de râposatulă E. Hurmuzaki.

Se va traduce româneBoe și se va 
tipări în anulă viitoră de d-lă lână Sla
viol tomulă II, oonformă disposițiuniloră 
luate în anii treouțl.

[Va urira.)

Cestionariii istoricii*)

*) Rugămii pe toți d-nii, cărora le zace 
la inimă luminarea faptei oră. mari și strălucite 
ale străbunilor^ noștri, și anume, rugămU pe 
toți bărbații noștri literațl, advocațl, preoți, 
profesori 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 seu la 3 întrebări va face forte 
bine să pună pe hârtiă informațiunile aceste și 
se ni le trimită cu poșta. In modulă acesta 
memoria multoră evenimente și fapte mari va 
trece și la posteritatea nostră.

de
Nic. Densușianu.

(Urmare).
85. Oe spună bătrânii, s’au găsită 

unde-va pe aoolo pietrii cu litere puse 
înoă din vremea vechiă ca semne de 
hotare ?

— c- formă au pietrile aceste și ce 
litere suntă pe ele ?

86 a. Ce felă de semne de hotare 
se numescă pe aoolo troieni?

86 b. Ce felă de obioeiurl are po- 
Dorulă pe aoolo, oând se pun6 semne de 
hotare ?

— este cumva obioeiulă să se facă 
atunci ceva ceremonii religiose, și dăoă 
se îi.grâpă ceva sub pietrii, ori sub 
movile?

87. Se află oumva pe aoolo în mij- 
loculă câmpuriloră de arătură arbori bă
trâni singuratici ?

— și dăoă se faoă oeva oeremonii 
aub arborii aoeștia la anumite cjita ?

88. Se afla prin munții de aoolo 
arături vechi părăsite?

— deoă arăturile aceste suntă aprdpe 
de vre-o oetate ruinată?

— și ce spune poporulă despre ele?
89. Se vorbesoe ceva pe aoolo, oă 

în orașulă seu în sătulă din apropiere 
să fi fostă în veohime vre-o magazie de 
bucate pentru cătane, ori pentru cașuri 
de tamete?

90. Se află pe acolo dâlurl de vii, 
și cum se numescă delunle aceste ?

91. Ce souneau bătrânii, cine a adusă 
mai mteiu în țera acesta vița de vie?

92. Se află pe delunle de aoolo vii 
părăsite, ori vițe de vii sălbătăcite?

93. Ce se înțelege pe aoolo sub nu
mirea de vii jidovesci?

94. Ce nume au pe aoolo diferitele 
feluri de struguri ?

95. Se află pe aoolo vre ună locă 
numită Pometu ori P,mărie ?

— și dăcă loeulu acesta este în apro
piere de ceva ruiue vechi?

96. Ce nume a" pe acolo diferitele 
feluri de pome, (mere, pere, prune, cireșe 
și persecl) ?

97. Ce spune poporulă, cine a adusă 
mai înteiu îq țâra aoăsta diferitele fe
luri de pome (mere, pere eto.) ?

— și de unde suntă aduse ?
98. Se află pe aoolo pomi străini săi- 

bătăciți, cari nu se mai cultivă în țările 
aceste, anume:

•— măslini sălbatici? — smoohinl 
sălbatici? — portooall (narancl) săl
batici? — lauri sălbatiol? — alftmâi 
sălbatici ?
99. Cultivă țărancele române pe 

acolo vermii de mătase?
— și decă pdrtă pe aoolo haine țe

sute ou boraugică ?
100. Se află pe aoolo vre-ună looă, 

ori vre ună eată numită :
— Alină? — Almașă ? — Arva ?
— Bistra ? — Bistrița? — Colună?
— Cuhna? — Câmpulă Româniloră?

— Pășunele Româniloră? — G-hiula?
— GinlescI ? — Horezft ? — La Leu ?
— La Vulturi! ? — La Oapulă Boului ?
— Posadă ? — Râmeaol ? — Romani ?
— Slivașă? — și oe spune popo

rulă despre loourile aoeste?
101. Se află pe aoolo vre-ună sată 

cu numirea de Șasă (ori Șază)? D. e. 
Șasa Vinții, Șasa Lupsii.

— și oe înțelege poporulă sub cu- 
ventulă Șasă ori Șază?

102. Ce ÎDțelege poporulă sub nu
mirea de linie într’ună sată dre-oare?

(Va urma).

Telejr. jart, a „Gaz. Trans.“
Coșiocna, 22 Martie*)  Adunarea 

alegetoriloră români din cerculă 
Coșiocnei a decursă în cea mai 
bună ordine. Cercetată a fostă 
peste așteptare, de ună numeră 
mare do inteligență și poporă. în
suflețire la culme. Adunarea s’a 
pronunțată unanimă contra pro- 
iecteloră de politică bisericescă 
ale guvernului, precum și contra 
proiectului privitoră la salarisarea 
învețătoriloră.

Zelau, 22 Martie*).  Adunarea 
alegetoriloră români din cerculă 
Zelaului, convocată pe 24 Martie, 
este oprită. S’a cerută dela mi- 
nistrulă de interne retragerea or
dinului de oprire.

Literatură.
A apărută:
Colecțiunea Șaraga â 1 leu volu- 

mulă. —In editura librăriei Frații Șaraga 
din Iași a începută să apară o ooleo- 
țiune de scrieri de-ale autoriloră noștri 
contimporani. Fiă-oare soriere cuprinde 
peste 250 pag., într’ună volumă tipărită 
ou îngrijire pe hârtiă bună. Costă ună 
volumă numai 1 leu și se află de ven
erare la tdte librăriile prinoipale din Ro
mânia. In fiă-oare lună ese de sub pressă 
oâte ună volumă din acăstă coleoțiune. 
Cele apărute pănă aoum suntă: 1) Elena 
Sevastos, povești; 2) N. A. Bogdană, po- 
Aeștl și anecdote; 3) Mihailă Oanianu, 
poeeii populare (doine); 4) N. Gane, 
poesii; 5) Logofâtulă Costache Konaki, 
poesii; vol. I; 6) Idem volum II; 7) Mi
hailă Eminescu, poesii oomplete.

Volumulă din urmă l’amă primită 
rjilele aoestea. După câtă e de volumi- 
nosă și bine eseoutată, prețulă lui, de 1 
leu, este în adevără forte neînsemnată. 
In oursulă acestei luni voră apăre: Nr. 
8: Sofia Nădejde, novele; și Nr. 9: A. 
Vlăhuță, novele. Alte scrieri ale autori
tară : N. lorga, Caragiali, N. Cane, Ma
tilda Cugler-Poni, Elena Sevastosă, A. 
Naum eto. etc. voră apără suocesivă ou 
același preță redusă, de 1 leu.

DIVERSE.
Prințulu Talleyrand fii deșteptată 

într’o ndpte printr’o împușcătură de pis- 
tolă și observă în mijlooulă casei pe 
servitorulă său cu pistolulă descărcată. 
Iutrebându-lă oe însemneză aoăsta, servi- 
torulă răspunse: — Măria ta, amfi obser
vată ună șdreoe în casă, și fiindu-ml 
tămă 8ă nu vă trezesoă, l’am împușcată.

Presența de spirits. Sully, minisirulă 
lui Ludvioă XIV, aștepta în oabinetulă 
de luoru ală regelui pentru a luora cu 
elă. După o scurtă așteptare fu oonoe- 
diată, (floendu-i-se să vină după masă, 
oăol regele are friguri. Sully râmase în
să și văflu eșindă din omera regelui o 
domnă tînără îmbrăcată în verde. Nu 
multă după aoesta eși și regele, oare se 
necăji rău, văcjândă pe [Sully. — „Sire, 
4ise Sully eu curagiu, credă oă frigurile 
v’au părăsită deja, oăol le-amă Ivătjută 
eșindă de la d-vostră și ooborându-se 
pe soară. Crenă oă putemă să lucrămă 
acuma.“

*) Sosite erl seră, după încheiarea foiei.
— Red.

PrOPriBlârh l>r. Aurel lUureșlanu. 
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Cursul la bursa din Viena
Din 22 Martie 1892.
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Sosirea și plecam irmim
în Brațovu.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovfl la Pesta

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

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulîî accel.: 5 ore 15 minute dimin. 
Trenulîî mixtă: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenulîî acoel.: 2 6re 19 min. după am.

3. Dela Brașovu la Zernesci: 
Trenulă mixtă : 9 6re 5 min. dimineți. 
Trenulă mixtă: 5 ore 13 min. după am.

Dela Brașovfl 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.

I
Sosirea trenurilorft în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovu:
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 accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera. 
Trenulă accel.: 10 ore 17 minute sera.

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

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

♦" "" —iMMM y    —I—Iiinina —— ir i i fea

Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „Pilulele universale^ ale lui

115 85
95.50

122.65

aură 4°/0 . .
ung. în aur 4y2%

argint 4l/2%
de ost. I. emis. 101.75

120.10„ » n 
„ „ III

75

75

n
n

ungare .
croatO'slav,

n

n ~— •

95.90

l î FER
Despăgubirea dijmei de vin . .
Imprum. ung. ou premii. . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghed 
Renta de hârtie austr. .

» argint „ .
„ aură „ .
din 1860 . . .

n
n 

LosurI 
Aoții de-ale Băncei austro-ung .

„ „ „ ung. de oredit.
„ „ „ aust. de credit.

Argint......................................
Galbeni imp..................................
NapoleondorI •........................
Mărci imp. germ............................ I
London (lire sterlinge) .... 
Rente de corâne austr. . .

n » n UDgară . . .

Cursul pieței Brasov.
Din 23 Martie 1893.

Bancnote rom. Cump. 9.55 Vând. 9.58
Argintă român. n 9-49 n 9.53
Napoleon-d’orl n 9.59 „ 9.63
Galbeni 5 60 „ 5.65
Ruble rusescl Ti 1.26'/2 n -L,—
Mărci germane n 58.80 „ 59.20
Lire turcescl • n
Scrisuri fonc. Alb. 6% 101.- „ —.—

n w r, 5% • n

| 100 care de fânu bună de rîtu |
se află de vendare

ijj) la Alexandru Moldo vanii proprietariu în Cliirileu Să 
(Kerelldll) comit. Ternavei-mici (Kia-Kuktillomegye).

Gara de trenft în apropriere. (P. u. Kerelld-Szt.-Păl.)
S 74<2-3- 9

Apa de Ruda

este după cum arată cifrele de mai josu 
apa amara cea mai cu efectti Și bogată în conținutulu ei, 

de pe Continents.
Ea conține 58'05 gr. părți constitutive solide și cu efectu 
în 1000 grame, 'o cifră care n’au întrecută nici o apă amară. 

Cumcă Apa-Victoria este cea mai bogată în conți
nută resultă din următârea analisă oficială.

în o mie grame
conținutul^ 

acid Magnesia
suma

părțiloră 
constitutive sare amară.

o

$

<)

o

<•

()

e

( >

< >

Rakdczy . .
Franz Josef .
Hunyady Jânos 
Elisabeth . .

59.05
53.53
52.29
41.73
26.29
32.72
23.21

39.39
23.06
24 78
18.44
8.04

12.12
10.96

• ■

Isvorulu Victoria din Buda.
»

n
n

Apă amară de Pilna
Saidschutzer . . .

_A_pa-"Vict©ria, se ca-petâ in. t6te "băcăniile. A
Proprietar: IGN. UNGAR și FIU.}?

Budapesta.

-O-O-O-O-O-0-Q-O-OO^i
63,4-10.

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potil face și 
reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când vo- 
iescO ca espedarea să li-se facă după stilulO. nou.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Administrat „Gaz. Trans.“

‘ >
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merită ou totft dreptulă numirea din urmă, deoreee în faptă snntă forte 
multe bole, la cari aceste pilule au probată efeotulă lord 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 esoelentă.

S’au recomandată și se recomandă de oătră mulțt medici aceste pilule 
ca medicamentă de casă, cu deosebire în contra tuturoră suferințeloră, ce 
provină in urma relei mistuiri și constipații, precum: perturbarea in cir- 
culațiunea ferici, suferința de ficații, slăbirea mațeloru, colica cu venturi, 
congestiunea la creed, liiiinorhoide (vina de aură) și c. 1.

Prin proprietatea ioră purificătore de sânge au cu deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asuprn boleloră ce isvorescă din acâsta, precum: 
gălbinate, dureri de capii nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătdre de 
sânge Im reză așa de ușoră, incâtă nu priclauescă nici cele mai mici du
reri și pentru aceea le p6te folosi și cele mai slăbite persdne, chiar și co
pii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătore de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia „zum gold. Reich sapfelu a lui I. Pserliofer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena, și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Ună sulă cu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr., trimițeudu-se nefrancată cu rambursă 
1 fi. 10 C1’. Decă se trimite suma baniloră înainte, costă ună sulă ou pilule 
1 fi 25 cr. inclusive! francare, 2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 fi. 35 cr., 
4 suluri 4 fi. 40 cr,, 5 suluri 5 fi. 20 cr., 10 suluri 9 fi 20 cr. Mai puțină 
de ună sule nu se pote espeda.

NB. Iu urina lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub dife
rite forme și numiri, de aceea se face rugarea a cere anume Pilule pu
ri fi că tore de sânge ale lui I. Pserliofer și numai acelea suntă veri 
tabile, a cărorfi instrucțiune pentru folosire este provădută cu isoălitura 
1. Pserliofer, și ca'l portă pe capaoulă cutiei totă aceeași iscălitură în co- 
lore roșia.

Dintre nenumăratele s risorl, prin cari oonsumet'ții aoestoră pilule 
multămescă pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bdle, 
lâsămă sfi urmeze aci puține numai, cu observarea, că orl-cine a întrebu
ințată od:it3 aceste pilule, le recomandă mai departe.

Schlierbach 22 Oct 1888.
Stim. D-le! Subsemnatulil mă rogă a-ml 

mai trimite 4 suluri cu pilule puiifmătore 
de sânge cari în adevără suntU forte fo
losită re și escelente.

Cu dist. stimă Ig. Neureuter, medi"ă.

Hr as ch e lângă Flddnic 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fostă voința lui D cleu, 

că pilule 0 v. au ajunsă in manile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: Mă 
recisemă 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 se 1 ă binecuvintese de 
mii de ori. Amă coufiența, că pilulele Dv. 
me voră face de totă sănătosă, așa pre- 
cumă a folosită și altora.

Theresia Kuiflc.

Wiener-Neustadt. 9 Dec. 1887.
Stim. D-le! In numele măt șei mele de 

1 0 ani îți espr.mă cea mai căldurăsă mul
țumire. Dânsa a suferit 5 ani de catară la 
stomacă cronică și de apă. Vieța i era ună 
chină și să credea deja de perdută. Prin 
întâmplare a căpătată o cutiă cu escelentele

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

Cu distinsă stimă Iosefa Weinzettel.

Eichengraberamt bei Gfuhl,
‘27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatulă se rogă a 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V. în 
adevăr folositore și escelente. Nu potil în- 
trelăsa fără ca să Vă esprimă recunoștința 
mea în privința valorei acestorti pilule, 
și le voi recomanda unde num«i să va pută 
tuturor suferindilor. Vă autorisez, caacestă 
a mea mulțămită să o folosiți după plăcu 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

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

Stim. D-le! V6 rogti a-ml trimite ună 
sulă cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificâtdre de sânge. Numai minunatelor^ 
D-v. pilule am se mulțămescă, că amă scă
pată de o suferință de stomachă, care m’a 
chinuită 5 ani. Aceste pilule n’are s6-ml 
lipsescă nici odată și esprimă prin acesta 
mulțămirea mea cea mai culdurbsă.

Cu cea mqi mare stimă Ana Zwicki.
L!?!!B“r.din. P|ante de A|P'-

0 O buteliă^2 fi. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.
ifirî IUI ce^ mn* bună mijlocă în contra tuturoră suferințeloră

• CI luaiia, rheumatice: dureriloră la șira spinării, junghiuri, is- 
_cmasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 60cr.

Qpr '£ flPtltflI nphl 4e ^r- Romershauien pentru intărirea și conservarea 
U Utilii, vederei, in flacone originale â 2 fi. 60 cr. și 1 fl. 60 cr.

Mmunatulu balsamu englezescu, o sadă 50 cr. 

Prafuri în contra tusei
Franzbranntwein cu seu fără sare o sticlă 70 cr. 

Balsam contra degeraturei L’
rmțeloră de degetură de totă felulo, precum și spre vindecarea raneloră forte învechite. 
1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.
Helso seu Gesundheitssalz,

contra tutuioră suferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă 1 fl.
Balsamu în contra gușiloru, £«££

terea flancată 66 cr.
Espntă flP VÎPtfl (Picăturile din Pragaj in centra stomacului stricată, mis-

. f.. _• VICIU, tuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă de
casa escelentă 1 flaconă 22 cr 12 flacoane 2 fl.

Prafuri în contra asudărei picioreloru.
cioareloră și mirosulă neplăcută, conserveză încălțămintea și este probată ca ne- 

_ stncăciosă. Prețulă unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr.
SlIPIlîli-S lit7lA/PnDl'înh un'i medicamentă de casă foarte cunoscută și es- 
” , ' pilfcWUyUilU'i celentu in contra catarului, răgușelei, tusei spag-

modice etc. 1 h ticluță 5(J cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr. 
'ilITIJIfîU. răriți .nhîriin de I. Pserhofer, de ună lungu șiră de ani recuuos- rUllldUd B dllIIUUninifl cută de medici ca celă mai bună mijlocă pentru 
crescerea perului. Ună borcană elegantă adiusta^ă 2 fl.
I'de prof. Steudel, la rsne din lovitură și împunsă, la 

» . J Ulii V UI oalU, tota felulă de bube rele și la umflături invechite, ce 
se spargă periodică la picioare Ia degetă, Ia rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Ună borcană 60 cr., cu tri- 
iriterea francată 75 cr.

Sare universală purgativă
riloră digestiunei str.cate precum: durere de capă, amețelă, cârcei la stomachă, acrelă 
in gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachete 1 fl.

Afară de preparatele aci amintite se mai află toate specialită ile farmaceutice in
digene și streine, anunțate prin to'te dinrele 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 rambursă a prețului.

I. PSERHOFER, farmacia „zum goldenen Reîchsapfelf( WIEN, I., 
Singerstrasse No. 15.

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

trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile suntn a se privi numai acele pilule, a cărorfi instruc

țiune este provedută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari portă pe capaculu 
fiă cărei cutii totu aceiași iscălitură în colore roșiă
Susainintitele specialit&ți se află șii în Kudngiesta la farmacistul 

I. von Toriik, Honlirsgasse l‘i. 17,9—1'2
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


