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„Bazata" ese în flft-oareji 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fi., pe ș6se luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe and.

Pentru România și străinătate:
Pe uni and 40 franol,pe șăee 
luni 20 fr., pe trei luni ID fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. coleotorl.

Abonamentnlu jentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
TSrgulu Inului Nr. 30 otaglulu 
I.: pe unu anu 10 fi., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unt and 
12 fi., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Uni esemplard 5 or. v. a. 
său 15 bani. At&tu abonamen
tele cfttu și insorțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 89. Brașovti, Vineri, 23 Aprilie (5 Mai)

Din causa sfintei sărbători, de mâne, 
diarnlu nn va apără pănă Sâmbătă săra.

„Semnele timpuluâ“.
Brașovii, 22 Aprilie v.

Pre când foile maghiare suntu 
estasiate de bucuria din inciden- 
tulCî visitei monarchului la Buda
pesta, pe care o interpreteză în 
favorulu politicei maghiarismului 
cutropitoru, pe atunci națiunile ne
maghiare suntu din nou alarmate 
de strigătele resboinice ale șovi
nismului cutezătorii, care se pre- 
gătesce acuma, cu ajutorulu în
tregului aparatti „constituțională", 
a da o nouă lovitură din cele mai 
grele intereseloru lorii de vieță.

Impresiunea, ce au fâcut’o în 
sînulu naționalitătiloru desbaterile 
ultime asupra faimosului proiectă 
de lege alu d-lui Csaky, care sub 
masca ajutorărei materiale a în- 
vețătoriloru atacă libertatea și 
chiar esistența scbleloru nbstre con
fesionale, este câtă se pbte de rea 
și deprimătore.

Ca se ne convingemâ, că așa 
este, n’avemu decâtu se cetimu 
ceea ce scrie organulu naționalii 
săsescu „Sieb. d. Tageblatt" în 
numărulu său mai nou, sub ti
tlului „Mobilisare în contra șcb- 
lelorh poporale cc nfesionale". Decă 
chiar și Sașii ardeleni, cari au re
nunțată la oposițiunea loru numai 
ca să potă încheia o pace putredă 
cu guvernulu uugurescu, decă — 
cțicemu — chiar și acestu poporu, 
care a făcută și face atâtea con
cesiuni maghiarismului domnitoră, 
recunăsce acum, că situațiunea e 
grozavă de seriăsă, atunci în a- 
devăru lucrurile au ajunsă forte 
departe.

După ce arată, că ceea ce s’a 
vorbită în cț’lel® din urmă în dietă 
e de natură a provoca cea mai 
mare iritațiune în sînulă naționa

li tățiloră nemaghiare, pentru-că 
fanaticii naționali se pregătescă a 
da o lovitură de morte bunului 
ultimă, der și celui mai scumpă, 
ce a rămasă încă naționalitățiloru 
nemaghiare, scăleloră loră popo
rale, — fdia săsescă constată, că 
prin proiectulă de lege asupra re- 
gulărei salaniloră învățătorescl, 
statulă câștigă de faptă o influință 
decisivă asupra scdlei poporale, ba 
devine stăpână peste ea. Declama- 
țiunile oposițiunei, care se preface 
a ave milă față cu învățătorii, ce- 
rendă urcarea minimului salarii- 
loră loru, n’au altă scopă, decâtă 
a lua șcblele poporale din mânile 
confesiuniloră. Scopuiă este pre
facerea scăleloru confesionale în 
scdle de stată. Greza Polonyi a 
cerut’o acesta de-a dreptulă, ceia- 
lalțl vorbitori oposiționall au ple
dată în altă chipă totă pentru 
acestă ideală.

Vorbirea lui Apponyi o nu- 
mesce „Sieb. Tagblatt" ună non 
plus ultra ală elocuenței sofis
tice, cjiceudă, că vorbitorulă nu 
de geaba și-a făcută educațiunea 
în scbla Iesuiților dela Kalksburg. 
Densulă pornesce dela tesa, că în 
scblele confesionale se crescă nu
mai „dușmani ai națiunei ma
ghiare" și ajunge la resultatulă, 
că aceste scole trebue nimicit^ 
moți vândă acesta și prin lipsa de 
unitate de rassă a Ungariei, care 
pretinde propria apărare.

Mai departe se încercă a face 
unele complimente ministrului 
Csaky pentru-că în vorbirea sa „a 
căutată totuși întru cât-va se păs
treze punctulă de vedere ală mo- 
derațiunei, ală prudenței și alu 
cinstei". ț)icecăel a persistată la 
minimulăde 300 fl. ală salariiloră, 
a refusată de a estinde dreptulă 
disciplinară ală statului necondi
ționată asupra tuturoră școleloră, 
a avută chiar curagiulă a se în- 

trepune pentru politica de națio
nalitate a lui Deak și în fine a 
amintită cu recunoscință presta- 
țiunile și jertfele aduse de confe
siuni pe tăremulu instrucțiunei, 
poporale și continuă apoi așa:

„Der cu tdte aceste declarări 
ale ministrului de instrucțiune, 
chiar și desbaterea de pănă acuma, 
privitbre la învățătorii poporali, 
conține germenele de nouă con
flicte și grave îngrijiri. Căci mi- 
nistrulu de instrucțiune cu tote 
astea a cedată întru atâta contelui 
Apponyi, că a recunoscută nece
sitatea revisuirei legei școlare dela 
1868...

„In ce direcțiune s’ar face o 
asemenea revisuire a escelentei 
legi școlare, despre acesta nu ne 
lasă în îndoelă spiritele rele, cari 
acum au putere asupra opiniunei 
publice a rassei domnitbre. Po- 
pârele nemaghiare și și noi, Sașii, 
ne aflămă înaintea grelei și deci
sivei lupte pentru posesiunea bu
nului nostru celui mai scumpă, 
a șcdleloru poporale. Decă și aces
tea voră fi maghiarisate, atunci— 
piere Germanulă în acestă țeră. 
Ar fi o ușurătate condamnabilă, 
să vremă se escundemă, seu se ig- 
norămă, că situațiunea e grozavă 
de seridsă."

Organulă săsescă enumerândă 
diferitele reforme maghiariBătdre, 
ce suntă în ajună, termină cu în
trebarea forte semnificativă adre
sată conaționaliloră săi: „înțelege 
6re poporulă nostru semnele tim
pului?" '

Despre decursulă bălei ilustrului pu
blicistei, care ne-a părăsită sșa fără de 
veste, ni-se comunică din Sibiiu:

In săptămâna trecută, Miercuri, Gr. 

Barițiu a luată încă parte la o ședință 
a Comitatului Associațiunei și nu s’a 
simțită indispusă decâtă Joi sera, ddr nici 
atunci n’a dat atențiune simptomeloră re- 
celei de care suferia, oreejendă, că voră 
fi trecătore. Vineri și Sâmbătă însă a 
fostă silită să zacă în pată, și fiindă 
ohiămațl medici, aceștia au constatată o 
acută aprindere de plămâni. Dumineoă 
a avută fierbințelă mare, eră Luni și 
Marți se spera, că bolnavulă se va putd 
înoă reculege. In ndptea următdre însă 
erășl i-a fostă mai rău și Miercuri la 
ora 1 d. a. a adurmită de odată lină.

Pănă în ultimulă momenta a fostă 
la ounoscință deplină și a conversată 
din când în când ou oei din giurulă lui.

Osămintele răposatului voră fi așe
zate lângă cele ale fericitului A. Papiu 
Ilarianu, în cimiterulă bisericei unite din 
Sibiiu.

*
Astăcjr amă primită din Sibiiu ur- 

mătdrea telegramă:
Sibiiu, 4 Maiu. Delegațiunea 

Academiei Române, compusă din 
domnii V. A Urechiă, Olănescu, 
Sturdza și alțl doi, sosesce astădi. 
Mâne va sosi o delegațiune a So
cietății „România-Jună" din Viena. 
Cununi au trimesu: Associațiunea 
transilvană, mai multe subdespăr- 
țăminte ale Associațiunei, Insti- 
tutulă de credită și economii 
„Albina", Societatea femeiloră 
unite, Liga pentru unitatea cultu
rală, Mocsonyescii, generalulă 
Trapșa, Popu de BăsescI și alții. 
Capitalul^ din LugoșO țîne ac|I 
parastasft. Din Blașiu vine vica- 
riulu cu mare suită.

In numărulă viitoră vomă aduce 
mai pe largă date biografice Hin vidța 
laboridBă a lui Gr. Barițiu. Pentru as
tăzi reproducemă câte-va date, ce ni le-a 
oomunicată însu-șl și cari au fostă pu
blicate în numărulă festivă a-lă „Gazetei 
Transilvaniei" dela 1 Ianuarie 1888, pri- 
vitore latreoutulă „Gazetei" 1838-1850.

FOELETONULU „GAZ TRANS."

Femeia europeană.
de Paulă Mantegazza.

(Fin e).

Acum să înșirămf. câtvea schițe de 
femei europene.

Italiana e frumosă, când are pără 
negru, forte frumosă, când are fața pâr
lită de sore. Buze bine desvoltate suntă 
mai cu sdmă împreunate ou pără blondă. 
In Italia suntă fdrte multe tipuri.

Femeia italiană este bine făoută, ou 
forme plastice, sensuală, ou nașă celtică 
în Lombardia', blondă și palidă ca mar
mora în Veneția; cu forme divine antice 
în Bologna; aprdpe latină, ddr mai elas
tică ca Romana în Toscana, maiestetică 
și oa marmora în Borna', fdrte greoesoă 
în Neapole și Palermo. Femeia italiană 
ne oferă aprdpe tdte frumsețile Erei eu
ropene. De altmintrelea Italiana este 
iubitore de artă, pasionată, fără sciință, 
modestă, în genere mai puțină credin- 
oidsă, oa surorile ei europene, deoreoe 
mai în totdeuna e măritată, fără ca să fi 
iubită ; ad eseorl forte nenorocită, dedrece 
îi lipsesce ancora de scăpare a divor

țului. Ea place cu deosebire bărbațiloră 
din nordulă Europei, fiindcă aoeștia află 
în ele calitățile și nurii, ce nu-le află la 
propriele loră femei.

Francesa, pisică și șerpe, palmieră și 
viorea, slabă și gingașe la părere, fără 
frioă și oțălită în contra influințeloră io- 
curiloră mari de dragoste, plină de gra 
țiă, chiar și decă nu e frumosă, întreită 
femeiă și întreită de seducătdre. Nasulă 
mică și impertinentă, liniile gingașe ale 
oorpului, gurița admirabilă de frumosă 
o faoă ddmnă de iubita și seducătdre. 
Ea e amabilă, plină de spirită, cochetă, 
în cele mai multe cașuri infidelă și acesta 
din același motivă ca și Italiana. Eae mai 
influentă decâtă acesta, fiindcă e mai cultă 
și estraordinară de simpatică și de în- 
cântătore. Chiar și limba elastică și 
fluentă, oe o vorbeece, are ună farmeoă 
înoântătoră și ună timbru sonoră.

Spaniola este splendidă și frumdsă, 
îrabătătore de frumdsă. Ea are mâni și 
piciore forte miel, ochi mari, cari sdmănă 
cu ferestrele deschise ale unui paiață din 
marmoră parică pârlită de sdre, formele 
oorpului admirabilă de frumose pline de 
vieță, p£ră abundantă, negru și lungă. 
Dealtmintrelea religiăsă și fără sciință, 

fdrte gelosă, simțitore. negligentă. Ea 
posede mândria naturală oe i-o dăfrum- 
seța estra-ordinară și deplina ouuos- 
oință a aptitudine!, că cu privirile ei pote 
omorî ună bărbată și că în mânile ei 
se află cheia paradisului și a infernului.

Germana este puțină grațidsă în 
mișcările și oonturele corpului ei, dim
potrivă însă bine făcută și pite resista 
in oontra influințeloră timpului și a sim- 
țâminteloră; ou părulă blondă, cu ochi 
albaștri și cu fața albă; aptă mai multă 
pentru drăgostirl durabile, deoâtă pen
tru foofi de paie: astfelă organisată, în- 
câtă e mai bună ca femeiă, decâtă ca 
amantă, mai multă soțiă, decâtă femeiă 
și stă m8i aprdpe de bărbată, ca oele- 
lalte sie ei surori europene. Naivă, bună, 
diligentă, ou multă mai cultă, decâtă oe- 
lelaite femei europene, o econdmă esoe- 
lentă, o mamă perfeotă; mare amatore 
a dansului și a musicei, visătdre și în 
brațele amantului, spiritualistă, idealistă, 
și fantastă, aplecată în totă momentulă 
spre admirațiune și entusiasmă.

Englesa. Ca țipă blondă ală Spanio 
lei, tocmai contrară, der nu subordiuată 
acesteia. Ea este numai într’ună modă 
frumdsă când e bine făcută — și acesta 

e de regulă — întruneece în sine cali
tățile oontradictorioe: mărimea cu gin
gășia, sublimitatea ou asprimea. Ea este 
frumsețea însăși în tdtă ținuta și mișcă
rile ei. Părulă ei arată lucirea blondă 
auriă și blondă argintiă, ea are ochi di
vini, ună teintă, oare sâmănă cu perseoa 
sdu ou porcelanulă de Sevres, ună nașă 
bine formată, dinți frumoși. Tinereța ei 
ține în tâtă vieța. Dealtmintrelea retrasă 
pănă la carioatură și puțină cam ipo- 
condrioă, ddr activă, castă; sclavă a 
etichetei și tocmai ca Germana, fdrte 
patriarohală; o amatore pasionată a că- 
lătoriiloră ; stă fdrte aprope de bărbată, 
pe oare adeseori ’lă predomină ou drep
turile inimei și ale spiritului.

Rusdica are prea multe și diferite 
fisionomii și eu o cunoscă prea puțină, 
pentru ca să îndrăsnescă ai sohița și nu
mai profilulă. Ași pute-o numi aprdpe o 
orientală, prea de timpuriu transplântată 
în Europa; ea când e frumdsă și cultă, 
întrunesoe în sine farmeoile grozavă de 
seduoătdre ale femeei oivilisate și ale 
femeei sălbatice, De altmintrelea nervosă, 
o mare amatore a impresiunlioră puter- 
nioe și a schimbăriloră neoontenite.
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