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Achiu de sus?
Ceea ce s’a petrecut în adu

narea de Sâmbătă a comitatului 
nostru: purtarea agresivă, cu care 
fișpannl de aici a atacat fără de 
nici un motiv de-odată dreptul de 
limbă legal al Românilor, săvârșind 
cea mai flagrantă ilegalitate, — este 
un simptom din cele mai sigure al 
direcțiunei, ce vor s’o dea acji cei 
dela putere politicei din comitatele, 
ce au constituit odiniâră așa numi
tul fundus regius.

Lucrul apare ciudat, dâcă vom 
avâ în vedere, că fișpanul, care în 
ședința de Sâmbătă a pretins dela 
un membru român se vorbâscă. în 
„limba statului", fiind că densul nu 
scie românesce, n’a găsit de cuviință 
a comite asemeni nesdrăvănii pe 
timpul când era încă ministeriul 
Wekerle la putere, deși s’a vorbit și 
în congregațiile de pe-atunci româ
nesce și s’a protestat tot așa de 
energic în contra politicei guvernu
lui, ca și acum.

Ce s’a petrecut, der de-atuncl 
și pănă acuma ca fișpanul Miliail de 
Maurer se pășâscă de odată atâta de 
dușmănos față cu Românii ?

A venit la putere cabinetul 
Banffy, âr d-1 Maurer a rămas fiș- 
pan .

Ce se credem acuma : află ore 
de lipsă fișpanul Brașovului de a-și 
câștiga deosebite merite „patriotice" 
înaintea stăpânului seu de acți, ori 
că a primit dela actualul guvern o 
directivă, ce ’1 îndâmnă se începă 
a emula cu colegul seu dela Fă
găraș ?

Pdte să fia și una și alta. Noi 
suntem însă mai mult înclinați a 
crede, că lozinca, ce s’a dat dela 
Pesta în timpul mai nou șefilor ad- 
ministrațiunei din comitatele unde 
locuesc Sași și Români este, care a 
îndârjit de-odată așa de mult pe fiș
panul Brașovului iață cu pretensiu- 
nile de drept ale Românilor.

Lucrul pare surprincfător, întru 

cât în cașul de față nu s’a tractat, 
decât de respectarea legei de națio
nalitate, care respectare formâză una 
din promisiunile făcute în progra
mul cabinetului Banffy.

Călcând în mod atât de fățiș 
legea de naționalitate, fișpanul de 
Maurer trebuia se scie, că se pune 
în conflict cu acea promisiune a gu
vernului Banffy.

Dâr promisiunea s’a făcut cu-o 
clausulă, care 4i°e? că legea va fi 
respectată de guvern numai întru 
cât va concede „caracterul național 
al statului". Acesta liniă, care are 
se formeze marginea, pănă la care 
pote merge respectarea guvernului 
și a organelor sale, și-o trag d-nii 
Banffy - Perczel după propria lor 
chibzuire. Așa-deră este ușor cu pu
tință ca în instrucțiunile secrete, ce 
le va fi primit fișpanul din Brașov 
dela stăpânii săi, se fiă indicat, că 
a-se vorbi și a-se face propuneri ro
mânesce în congregații, este preju- 
dițios „caracterului național" al sta
tului.

Tote aceste sunt cu putință. 
Este posibil, ca în ce privesce in
terpretarea greșită și volnică a legii 
de naționalitate în cașul present fiș
panul de Maurer să-o fi făcut numai 
după capul său, judecând că o pro
punere, pe care densul nu-o înțe
lege, nici nu-o pote pune în discu- 
siune.

Una însă apare neîndoios. în
dârjirea, ce a manifestat’o fișpanul, 
când a comis flagranta ilegalitate în 
prejudițiul dreptului limbei române, 
nu pote fi decât un semn, că de 
sus dela Peșta s’a dat achiul ca se 
se facă tot posibilul și în comita
tele așa numite săsescl, pentru a se 
agrava mai mult situațiunea Româ
nilor, cari trăiesc împreună cu Sașii.

Pentru a înțelege acesta nu tre- 
bue să uităm, că alianța Sașilor cu 
guvernul numai sub Banffy a primit 
așa cjicend sancțiunea ei.

Să ne aducem aminte numai de 
declarațiunile deputaților sași, cari 

au încheiat pactul, și în deosebi de 
aceea a lui Zay, care a reamintit 
timpurile, când Ungurii erau aliați 
cu Sașii contra Românilor, „duș
manii lor comuni".

Vecjend cele ce se petrec acji 
în comitatul Sibiiului și considerând, 
că în congregația de Sâmbătă nu 
s’a ridicat nimeni dintre Sași spre 
a lua posițiă față cu ilegalitatea 
comisă în contra limbei române, ba 
unul din corifeii lor a căutat chiar 
să sară în ajutor volniciei fișpănescî: 
trebue să ajungem la conclusiunea, 
că disposiția dușmăndsă a fișpanu- 
lui Maurer își are căușele sale mai 
adenci.

Atâta pentru ac|i. Și acum lăsăm 
să vorbescă în cestiunea principiară 
organul Sașilor tineri din loc, care 
de sigur nu va pută fi bănuit cu 
nesinceritate față de interesele na
ționale săsescl.

Cestiunea naționalităților în con
gregația nostră.

Sub titlul acesta „Kronstădter 
Zeitungu din loc revine diu nou asu
pra scenei ce s’a petrecut Sâmbătă 
în adunarea congregației comitatului 
Brașov, pe care o numesce „O scenă 
arangeată de volnicia fișpănăscă și 
dusă la sfîrșit cu succes de servili- 
tatea săsescă".

Punând întrebarea întru cât fiș
panul a lucrat în contra sensului 
legii, când a declarat, că wu pricepe 
românesce, și că prin urmare nu pote 
admite la desbatere o propunere făcută 
în acestă limbă, „Kronst. Ztg." scrie 
următorele :

...... § 3 al art. de lege XL.IV: 1868 
„asupra egalei îndreptățiri a naționalități
lor", care lege un fișpan al comitatului 
Brașov ar trebui să-o cunosoă cum se cade, 
c|ioe: „In adunările jurisdicțiunilor fiă-oine 
care are dreptul să vorbâscă acolo, pote 
vorbi ori unguresce, ori în propria sa limbă 
maternă, decă acesta nu este cea maghiară". 
In contra textului verbal esterior al para
grafului fișpanul n’a greșit, căci n’a împie

decat pe Dr. Mureșianu în întrebuințarea 
limbei sale materne, dâr prin avisul, că 
vorbitorul trebue se se folosâscă de limba 
statului, dâcă vrea să fiă înțeles de el, fiș
panul acesta a luat în rîs în mod sofistic 
și a batjoourit sensul, pe care după totă ra
țiunea îl are disposiția legei. Decă am 
dreptul de-a mă folosi într’o adunare de 
limba mea maternă, este cfis prin acesta 
necondiționat, că pdte se se ducă și disou- 
Biunea, și că se ;pot face și propuneri în 
acâstă Limbă, oăcl altfel dreptul oonces ar 
fi ilusoriu și un joe copilăresc. Firesce, că 
dela singuratioii membri ai adunării nu pot 
pretinde să înțelâgă limba mea, der con
ducătorul adunării trebue în orl-ce oas să 
fiă în stare a înțelege cuvintele mele, alt
fel nu pdte să-și împlinesoă oficiul de pre
ședinte, toomai așa cum un surd nu pdte 
să audă discursurile ținute, er un nătâng 
nu pdte pricepe sensul lor.

Dâr — dice mai departe „Kronst’ 
Ztg." — nu numai § 3 ci și § 27 al legii 
de naționalitate, obligă pe fișpan să cu
nosoă limba română, care este una din cele 
trei limbi protocolare ale comitatului nos
tru. In § 27 se cf'ce: „că la autoritățile ju- 
decătorescl și administrative ale țării și cu 
deosebire la posturile de fișpani să fiă nu
mite după putință din sinul diferitelor na
ționalități persone deplin versate în limbile 
de lipsă și dealtmintrelea apte". Intre aceste 
„limbi neoesare" vom pută doră socoti o 
limbă protocolară a oomitatului. Decă d. 
de Maurer nu oundece aoestă limbă, atunoi 
deoparte guvernul n’a fost destul de pre
caut la numirea lui de fișpan, și de altă 
parte el însuși nu are ambiția de lipsă, 
spre a-’șl îndrepta ulterior soăderile oalifi- 
cațiunei sale.

Decă am făcut astfel înceroarea de a 
dovedi ilegalitatea prooederii, ce a obser- 
vat’o fișpanul de Maurer față ou Românii, 
acesta nu este a se privi ca efiues al sim
țului de solidaritate ou Românii, oum s’a 
manifestat ooasional în aoâstă fdiă. Pentru 
noi nu importă de oe națiune se țin băr
bații. cari prin volnicia fișpanului au fost 
jicniți în drepturile lor legale, aici se trac- 
tăză numai și numai de prinoipiu, de acea 
normă fundamentală a vieții publioe, oă 
dreptul tot drept trebue se remână.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Ura de rassă.
După Paul Mantegazza.

De câte-orl n’am zimbit eu compăti
mire seu dispreț, când ne reougetam la 
aceea, că protopărinții noștri numiau pe 
fiă-care om un barbar, care nu era cetățân 
roman, său cel puțin nu vorbea latinesce. 
De câte-orl n’am blăstămat esclamarea de 
netoleranță a Evreilor, pe care o folosiau 
ei contra celor „netăiațl împrejur", cum și 
pe aceea a Turcilor contra „cânilor de 
creștini"! Noi, omeni cu o cultură fină, 
simțim compătimire cu acest resentiment 
etnic, îl considerăm ca semn al barbariei, 
pdte și ca al crudimei.

Nu voiă uita nicl-odată' supărarea, cu 
care un Saxon a răspuns la întrebarea mea, 
decă e un austriac. Călătoream în xYustria 
de mai multe ore în aceeași trăsură, deve
niserăm încâte-va luni cunosouțl și-i adre- 
sasem aoea întrebare in totă nevinovăția 
mea. Mă rog prea frumos, eu nu sunt aus

triac, eu sunt din Dresda". Pote că bravul 
German s’ar fi simțit mai puțin vătămat, 
decă l’așl fi întrebat, de nu cum-va este 
el un fur.

înfrățirea evangelică e deci numai un 
vis; marea familiă omenescă e deci numai 
o amestecătură de animale sălbatice, cari 
se înghit reciproc; caracterul propriu al 
omenilor constă deci în aceea, de a-se urî 
unii pe alții, a se insulta prin cuvinte de 
barbar, câne, jidan, mahomedan, prusian, 
pentru ca apoi să se omdre în mod 
frățesc.

Orcanele, cutremurile de pământ, 
esundările fluvielor și furtunile de mare fac 
tot ce le e cu putință pentru a susțină 
eohilibrul numărului între aceste bipede 
nearipate, cari urmâză cu prea mare zel 
cuvintele biblice „crescite et multiplicamini* ; 
dăr orcane și cutremure de pământ, apă și 
foc nu sunt de ajuns pentru acesta.

Uel mai mare nimicitor al omului e tot- 
deuna omul: — homo homini lupus. Calcu
larea lui Bollaert e pote esagerată; atinge 
insă binișor adevărul. Pe timpul lui Co- 

lumb avea America o sută milidne de lo
cuitori ; acuma mai are pote din aceia <jece 
milione.

Wallace se miră de dispariția indi
genilor în statele unite americane, în Bra
silia, Australia și Noa-Seelandă și cjice, că 
acâsta e consecvența unei legi fatale, în 
virtutea oăreia o rassă mai elevată nimi- 
oesce pe una inferidră, ou oare vine în 
contact, precum o plantă puternică alungă 
pe una mai slabă de pe pământ.

Locuitorii din Hawai au pierdut în 
secolul din urmă opt-cjecl prooente din nu
mărul lor și Maorii pierd tot la fiă-care 
patru-spre-cjece ani două-c)ecl și cinci pro
cente.

Călugărul Francisco Morillo a aflat 
înainte de acâsta cu vre-o sută de ani 
(1780) într’o oălătoriă de-alungul lui Rio 
Vermejo dela ost spre vest sămmțiile : 
Matacos, Chunupies, Sinipes, Malbaeles, 
Coroas, Atalalas, Pasanyes, Tobas, Mooo- 
bies, Mataguayos, Orejones, Chiriguanos, 
Pelichocos, Petaleaes, Cocolotes, Inimacas, 
Muchicois, Sobenahas, Tocoyteis și Cayataes. 

Câte din aceste săminții mai esistă acjl ? 
Trei său patru și acestea în ruine.

Nu vor trece două sute de ani și vor 
dispărâ de pe fața pământului Australian!, 
Maori, Hotentoțî și mai multe alte rasse, 
care sunt încă contimporanele nostre.

Aoâstă nimicire întrâgă se petrece 
înaintea ochilor noștri, în timp oe în căr
țile și scolele nostre se proclamă unitatea 
genului omenesc și nu puțmltrăesc in spe
ranța, oă odată se vor înființa statele unite 
ale Europei. Firesce, că propovăduitorii 
acestui internaționalism viitor, aoestei re
publice platonice, prepară luorarea lor prin 
dinamită și petroleu, dăr optimiștii spereza, 
oă aoestea sunt numai un mijloc prealabil, 
o procedură mai întețită pentru ca să pre
pare cât mai curând tărâmul pentru o în
frățire viitore a tuturor loouitorîlor de pe 
pământ. In privința acesta sârnenă unor 
auumițl democrațl, cari aspiră la libertatea 
generală și ideală, der prin dictatură.

Insă și noi, dmenl culțl, cari seim ceti 
și scrie și condamnăm petroleul și dinami
ta, numim sălbatice tote poporele, cari încă
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Se pare, că acest principiu german, 
pe oare noi Sașii odinioră îl prețuiam așa 
de mult, dispare tot mai tare din consciința 
nâstră. Tot mai mult prinde rădăcină pă
rerea, că un avantagiu momentan, o si
tuația momentană favorabilă e tot la ce 
trebue să nisuim, și tot mai rară devine 
nisuința de a apăra dreptul și de a lupta 
pentru principii.

Așa și la incidentul de altăerî în con
gregația oomitatului cei mai mulțl dintre 
Sași vor fi fost de părere, că pentru ei nu 
e necesar de a striga fișpanului un veto, 
de-orece Sașii nu sunt atinși de procedarea 
lui ilegală. Sunt scurt vă(|6torl, cum ne-am 
dedat să-i vedem pe liberalii noștri. Ei nu 
mai întrebă după drept, după principii și 
după cașuri precedente, dâcă numai un mo
ment propria lor comoditate rămâne ne
turburată, propriul lor interes național ră
mâne nepăgubit. Ei uită, durere, în tot- 
dâuna, că fată cu tractarea, ce se practică 
din partea Maghiarilor și a puterei guver
namentale fafă cu Namaghiarii, e tot-dâuna 
la loc sentența „adl mie mâne ție44. Astăc|I 
representanții Sași în congregația sunt 
tractați în mod prevenitor de fișpan, și 
limba lor maternă e respectată ; cine ga- 
rantâză însă, oă mai curând ori mai târdiu 
va veni un vânt .din vre-o parte, care de
odată va sufla d-lui de Maurer și cunoscin- 
țele sale ‘de limba germană (?!). Cum ne 
vom pută indigna atunci, cum vom pute 
protesta atunci, decă acum privim liniștiți 
la un mod de procedare analog, pentru-că 
acesta atacă numai legea și nu pe noi ?....

Badeni și Lueger.
Nu va fi neinteresant se vedem 

cum caraoteriseză cjiariil ceh „Politii?4 
pe acești doi bărbați, pe ministrul- 
președinte austriac, conte Badeni și 
pe deputatul Lueger, cari astăzi, în 
urma neîntărirei lui Lueger ca pri
mar al Vienei, îșl stau față în față 
ca dușmani înverșunați. Eată ce 4ice 
numitul cjiar:

Se pare că lupta între Badeni și Lue
ger nu încâtă nici un moment, și ea, cum 
este purtată din partea ambilor contrari, e 
caracteristică nu numai pentru posiția di
ferită a luptătorilor, ci și pentru fisiogno- 
mia lor politică subiectivă. Dr. Lueger jocă 
cu cărți deschise. El e agitatorul, care ope- 
râză fără aparate și e lipsit de orl-ce spri
jin diplomatic. Aprinde massele, mobilisâză 
pe bărbați și fanatiseză femeile, sufocă 
pasiunile și deslănțuesce instinctele. Are 
lipsă de mișcare continuă, de neliniște și 
nu pote suferi pausa. Iubesce iritațiunea, 
gălăgia, tempo-ul rapid și afectul ira
țional.

Conducătorul antiliberalilor vienezl 
are ceva în sine diu marele agitator irlan- 
des O’Connell, care ducea cu sine tot-deuna 
un „pacificator14 la adunările poporale, în 
cari vorbea. Chiămarea acestuia era a vărsa 
oleu asupra valurilor turbate și a domoli 

spiritele iritate prin retorica agitatorului. 
Ce e drept Dr. Lueger pănă acum încă n’a 
luat hotărîrea de purta cu sine un ast-fel 
de „pacificator44, și probabil că nici nu va 
faoe-o, de ore-oe elementul lui este o vijă- 
liă, și nu liniștea. La principiul acesta a și 
ținut el în tote fasele de pănă acum ale 
luptei cu contele Badeni. Câte odată chiar 
a trecut marginele, și a intrat în terenul 
bizareriei și al aventurei. Tendința spre 
ceva mai mare, pe care o învolvă agitațiu
nea sa, în urma acesta primesoe un colorit 
schimonosit.

Cu totul altmintrelea operâză contele 
Badeni, căruia și posiția lui oficială îi pres
crie o altă strategia, chiar și dâcă indivi
dualitatea sa politică nu este aplecată spre 
diplomatisare. Contele Badeni lasă pe Lue
ger se facă și să dregă cum și ce voesce. 
Orl-ce trecere peste margini din partea 
acestuia însemnă o șansă pentru partida 
ministrului. Cine însă ar crede, că ooDtele 
Badeni e moderat, s’ar înșela forte mult. 
El lucră în ascuns, fără sgomot, dâr cu 
zel. Numai ici-colo iasă la ivelă câte un 
indiciu, din care se pote conohide asupra 
direcțiunei pe care o observă contele 
Badeni.

înainte de tote Badeni lucră sistema
tic, ca să înstrăineze pe funoționari de Dr. 
Lueger, său cel puțin să-i facă a fi neu
trali. Și acâsta e o metodă, care nu va ră
mână fără efect. Că ore în momentul de- 
cidător va corespunde efectul asceptărilor 
contelui Badeni, aoeea va depinde forte 
mult dela împrejurarea, întru cât Dr. Lue
ger va fi în stare să paraliseze trăsătura 
tactică istâță a contrarului său.

Dreptatea în Bucovina, 
i.

„Gazeta Bucovinei44 publică 
discursul, ce la ținut deputatul ro
mân din Bucovina Dr. I. Zurcan în 
camera din Viena cu ocasia des- 
baterii budgetare. Estragem din 
acest interesant discurs următorele:

Ca representant al unei provincii, 
care e o Austria în miniatură — «jise Dr. 
I. Zurcan — salută eu bucuria programul 
primului ministru Badeni, care stabilesce 
dreptatea, ca supremul principiu al acțiunei 
guvernamentale. Românii bucovineni sunt 
în deplin acord cu guvernul, care șl-a ales 
oa țintă asigurarea paoluicei conviețuiri a 
tuturor națiunilor Austriei. Mai mult, ca 
ori-ce țâră, .bucovina are lipsă de acesta 
paolnică conviețuire, oare numai de atunci 
e birocrată, de când guvernele profesâză 
principiul „divide et impera44, ațitând pe 
Ruteni în contra Românilor, pe Poloni 
în contra Germanilor, pe Ucraințî în con
tra Rutenilor etc. Dr. Zurcan apoi continuă 
din cuvânt iu cuvânt:

Fiă-ml permis, domnilor, de-a releva 
pe scurt, cum s’a exercitat și cum se mai 
exercită încă și acuma dreptatea — funda
mentul imperiului — la noi în Bucovina 

față de diferitele popore și națiuni de 
acolo, eră ma’ ales față de populațiunea 
autoehtonă a țării și anume pe tote tere- 
nele administrațiunei.

Mi-țl conoede domnilor, că cel mai 
important teren al administrațiunei și cea 
mai înaltă datoriă a guvernului este rădi- 
carea culturei poporului, promovarea civi- 
lisațivnei sale și a educațiunei religios-mo- 
rale a tineretului, preoum și orearea mijlâ- 
celor recerute pentru perfecționarea mai 
înaltă a populațiuDei unei țări, factorii aceștia 
dela cari depinde prosperarea materială și 
economică a ei. Dâr mi-țl și concede, dom
nilor, că poporul numai în propria sa limbă 
pote să ’șl însușâscă în modul cel mai ușor 
și sigur cultura cea mai supremă, din care 
causă se creâză și se susțin in tote pro
vinciale monarchiei nu numai școli poporale 
și secundare. ci și tote institutele de meseria 
și industria, tote școlile de specialitate și 
cele «waZfe, având ca limbă de propunere 
limba poporului respectiv, și susținute fiind 
parte din mijlâcele țârei, parte din ale 
statului; er acolo, unde acesta nu s’a în
tâmplat, acolo spre marea daună a statului 
poporul a rămas cultural cu mult înapoia 
celorlalte provințe rnai înaintate.

Cum stăm noi în Bucovina cu aceste 
institute culturale? Acâstă țerișdră, situată 
la limitele externe din ostul monarchiei, 
cea mai depărtată de metropola Austriei 
și prin urmare și cea mai puțin cunoscută, 
este locuită de aprâpe 4/s Români și Ru
teni, si de y. de Germani și aite rămășițe 
mici de nisce naționalități deja amintite. 
S’ar crede că și institutele culturale create 
pentru acesta populațiune ar sta, cât pri- 
vesce limba, în același rapoit ca și numă
rul populațiunei, lucru ce ar coră.-punde 
evident dreptății în administrația țărei.

Der aici începe boscâria, domnilor. 
La noi nu e tocmai raportul contrar. Mai 
că nu’țl vine a crede, insă e adevăr, că pentru 
Germanii, cari formâzu abia a cin cea parte 
a populațiunei, esistă pe lângă școli ger
mane popora'e, care se află în fiă-care sat 
locuit de coloniștii germani, încă trei gim- 
nașii germane, o școlă supenâră germană, 
o școlă germană de industria și meserii, 
una de comerciu, o școlă seoundară agro
nomică germană, o preparandie germană 
pentru învățători și una pentru învățătâre, 
și o universitate germană, tote create și 
susținute parte de stat, parte de țâră, 
parte din mijlocele fondului gr. or. al Bu
covinei, pe când pentru cultivarea ceior 
4/s ale populațiunei române și rutene nu 
esistă afară de școlile poporale create de 
comune și înzestrate pe basa coaclusului 
respectivelor comitete comunale ori cu lim
ba de propunere română sâu rutâuă, sâu 
cu ambele limbi, nu esistă, 41C, afară de 
unica școlă de lemnării din Câmpulung crea
tă abia în luna lui Octomvre a. o. cu lim
ba de propunere română și germană uecăt 
numai patru clase paralele la gimnastul su
perior gr. or. diu Sucecă susținut din mij- 
lâcele fondului gr. or. din Bucovina. Afară 
de aceste nu esistă nici o unică școlă secun
dară sâu de mesenă, ba nici cel puțm un 
vedagugiu pentru crescerea de învățători și 
învățat ore pentru școlile poporale române 
și rutene, de un institut mai ’nalt cu lim
ba de propunere română sâu rutână nici 
vorbă, cu tote că țara e locuita de covăr- 
șitorea majoritate a Românilor și Rutenilor, 
și cu tote că petițiunile acestor națiuni au 
fost de repețite ori înaintate atat ’naltei 
Camere precum și ’naltului c. r. minister 
al cultelor și instrucțiunei. (Audițl 1 Au- 
41 ți!)

Cea mai mare absurditate și pot cji°e 
inconsecvență este însă, de a susțină pre
parandii germane, spre a cresce în ele 
învățători pentru școlile române și rutene.

Eu întreb numai, oe ar d'C0 Polonii, 
Cehii etc. de li-s’ar da pedagogii gerrnaue, 
ca să-și crăscă învățători cehi sâu poloni, 
seu ce ar 4i°a Germanii, de li s’ar de pe
dagogii române, ca să aibă învățători ger
mani centru școlile lor germane?

E evident, că cu așa o orgmisație 
absurdă a școlilor cultura poporului nu 
pote fi promovată și nu pâte prospera.

E regretabil și cât se pote de trist, 
oă administrația instrucțiunei sufere, ba 
promovâză chiar astfel de stări horende. 
In loc să lățâscă cultura în popor — și 
acesta este prima datoriă a administrației 
instrucțiunei — orl-c uisuință culturală o 
vedem înădușită tocmai din partea ei.

Binevoiți a judeca, domnilor, ori de 
se mai pâte vorbi sub astfel de împreju
rări școlare de o dreptate în administrația 
Bucovinei pe terenul culturii poporale și 
ori de se ține cont prin o astfel de ad
ministrație de legile fundamentale ale sta
tului, conform cărora fiă-eărei națiuni a 
trebui se i-se ofere posibilitatea de a-se cui 
tiva în propria sa limbă?

Propaganda pangermanismului.
Piarele din Germania publică 

diferite raporte asupra propagandei 
pangermaniste și asupra organisărei 
acesteia în anul 1895. Cele mai de 
frunte reuniuni germane cu tendințe 
pangermaniste sunt următbrele:

„ Vere in zur Forclerung des Deutschthums 
in den Ostmarken11 (Reuniunea pentru pro
movarea germanismului în țările din marca 
ostică). Acâsta reuniune e îndreptată cu 
deosebire contra Polonilor și constă din 100 
grupe cu 20.000 de membri. Are la dispo- 
sițiă o bancă cu un capital fundamental de 
5 milioue de maree, care cumpără posesiuni 
polone si le predă ca bunuri pe rente colo
niștilor germani. Afară de acâsta numita 
reuniune posede și o bancă industrială, 
care tinda la germanisarea industriei polone.

„Der alldeuische Verband“ (Reuniunea 
pangermană), care promovâză cu deosebire 
propaganda pour le roi de Prusse în țările 
austriaco. Constă din 40 grupe, cu 8000 de 
membri. Organul acestei reuniuni: „All- 
deutsche Blătter* are 3500 abonențl, dintre 
cari cei mai mulțl sunt cetățeni aus- 
triacl.

„Der allgemeine deutsche Schulvcrein11 
(Reuniunea generală germană șeolară). Cea 
mai vechiă reuniune germană de soiul 
acesta, Sehulvereinul stă sub conducerea 
consilierului intim Boclch, renumitul statis
tician, care a lucrat din tote puterile, ca 
mai ales Germanilor din Austria să li-se 
infiltreze în sînge și în âse tendințele aces
tei reuniuni. Sehulvereinul are 30.000 de 
membri, 20 asociațiunl provinciale, și mai 
mult ca 3C0 grupe, cari dau o subvențiune 
anuală de 80.000 maree șoolilor germane, 
grădinilor de copiii învățătorilor scăpătațl 
etc.; apoi împart stipendii studenților de 
prin provincii germane amenințate, și in

n’au simțit trebuința a înlroduoe gardiști 
de polițiă, darea după capital, instrucțiune 
obligators și servioiu militar general, (jând 
întâlnim apoi în călătoriile nostre vre-unul 
din aceste poporă, care pârtă înbrăcăminte 
puțină și n’are 1 psă de codice de legi, 
simțim deobligamentul de a-1 civilisa : cu 
tunuri și mitrailese ii învățăm să porte 
pantaloni și cisme, cum și adorarea unui 
Dumne4eu unic, în trei și în patru fețe, 
purtarea de mănuși și manuarea pusoilor, 
ce se încarcă pe dinapoi.

O, cât diferă ceea ce e scris în căr
țile nostre despro morală și religie, de 
ceea ce esecutăm de fapt în vieță; ce 
abis desparte idealul scris al frățietății ge
nerale de măcelurile cjilmoe! Nu, omul nu 
e bipedul fără pene al lui Plato, mol homo 
sapiens al lui Linnâ, nici o ființă inteligentă, 
care e servită de organele sale: el e 
eminentul animal ipocrit, un animal, oare 
se oontradioe constant între ceea ce 4loe 
și ceea ce tace, intre ceea ce învâță și 
întie ceea ce esercitâză.

Noțiunea, ce ni-o facem noi, omeni 
civilisațl, despre sălbatici, e încă empirică 
și brută, 4 puțin diferă de aceea, pe care 
cives Romani o aveau despre barbari. Tot
odată suntem așa siguri de superioritatea 
nostră. întrâgă, resolută și morală față cu 
poporele sălbatice, încât nu esistă nici un 
antropolog, niol un psiholog sâu sociolog, 
care să nu fiă convins, că sălbaticii sunt 
aoeia, care urăsc mai răn.

Să-mi fiă permis a m* opri puțin, 
pentru de-a determina ceva mai esact 
acâstă noțiune.

Icona, ce ni-o facem de ordinar des
pre un sălbatic, e aceea, de a ne închipui 
un om nud sâu aprope nud, care trăesce 
într’o seminție mică, fără ordine sooială, 
fără legi scrise, fără literatură, cu arme și 
instrumente primitive, tălhăresce, violent 
și crud. Aci ârășl îl privim ca pe un om 
oă4ut (să cugetăm la păcatul ereditar, la 
Prometeu), aci ca pe un om, oare se află în 
copilăria vieții și a culturei.

Acâstă imagine e cu totul empirică 

și neclară. înaintea sciinței nu esistă acest 
sălbatic tipio; sigur, că nu esistă dîcI o 
seminție, care să-și derive originea dela un 
popor că4ut. Dâcă „selbaticulu nu esistă, 
de aceea totuși se află mulțl sălbatici, adecă 
poporațiunl forte inferiâre, cari representă 
crăngile cele mai de jos ale marelui pom 
al omenimei și cari nu vor ajunge nici
odată la crăngile de sus. Pentru de-a ne 
înțelege mai bine și a ne pune pe tărâmul 
firm al faptelor, ar fi mai consult a îm
părți rassele omenescl în inferiâre, mijlocii 
și superiors, adecă în de acelea, cari nu 
sunt cultivabile, în de acele, ce sunt ca
pabile de o cultură moderată și in de 
acelea, cari sunt capabile de-o perfecția 
nelimitată.

Sălbaticul nu e o specie de om, nici 
chiar o rassă, e o espresiă de dispreț, oare 
se deosibesce puțin de „barbarul44 Roma
nilor.

*

Dâr aceste poporă inferiâre urăsc ele 
mai mult, sâu urăsc mai puțin ca noi ?

VoiQ să spun îndată: ele urăsc alt
cum ca noi, mai înainte de tote ele au 
împărțit ura în mici fragmente, deore-oe 
și ele sunt divisate în seminții multe și 
mici, ba forte mici, cari amintesc forte 
mult familiile antropomorfe. Diversitatea 
semințielor corespunde naționalităților nos
tre și de aceea isvdrele urei sunt mai nu- 
mărose la poporă inferiâre.

Intre ele se află mai des ocasiunl 
pentru ură, ea se desvoltă de sine și de
vine iresistibilă, pentru-că nu e restrânsă 
prin legi scrise, nici chiar prin frâul opi- 
niunei publice. Noi, din contră, urîm in 
mare și trebue să ne mărginim ura nostră 
între marginile prescrise de legi, așa nu
mitul sălbatic urăsce pe cine voiesce și 
pote.

Formele etnioe ale urei primesc oa- 
racterul lor mai puțin dela puterea ei, de
cât dela tenacitatea și dela diferita mă
sură a cru4imei sale.

Camil B... 
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fine întăresc în diferite moduri simțul de 
consolidare. Trei din patru părți din acele 
sume să distribuesc intre Germanii din Austro- 
Ungaria. Și Sehulvereinul are un organ 
propriu; afară de acâsta edă o mulțime de 
reviste și broșuri volante, cumpără scrieri 
buDe naționale, înscenâză sărbărl poporale 
germane etc. etc.

Afară de aceste reuniuni principale 
esistă încă o mulțime de reuniuni și aso- 
ciațiunl germane secundare, cari tâte au 
tendința de-a lăți în tâte părțile, întru cât 
să pote, pangermanismul, și mai ales de-a 
oferi sprijin Germanilor, cari locueso prin 
ținuturi unde sunt amenințați de-a fi co
pleșiți de Slavi, seu de alte popore.

— 12 (24) Decemvre.

„Păzitorii (le graniță?!" Acâsta pare 
a fi astăzi lozinca dată dela Cibin celor ce 
vor să se încăldâseă la sorele puterii lui 
Banfîy. La Cibin s’a și dat alarmă în con
tra dușmanului român. Ore să fi ajuns și 
aici la Bârsă acea lozincă? In privința 
acâsta ne liniștesoe întru cât-va o obser
vare, ce-o face „Kronst. Ztg." care, vor
bind despre desbaterea ce s’a încins în șe
dința de Sâmbătă a congregației din 
Brașov, privitor la serbările mileniului elice: 
„Dintre rândurile membrilor Sași ai con
gregației din norocire nu s’a aflat niol un 
vorbitor, care fără de nici o lipsă să fi luat 
parte la desbatere și să-și fi câștigat lauri 
ca „păzitor de graniță^ contra Românilor 
«celor „răi și primejdioșl 1“

— o—
Moștenitori păcăliți. Deja de mai mult 

timp se lățise in comuna Gyulavâr faima, 
că în America a murit generalul de odini- 
■oră George Pomuc, și că averea lui de mai 
multe miliâne va moșteni-o familia cu acela șl 
nume, ai cărei membrii de present să află 
în Gyula și Gyulavâr. Se 'nțelege, că faptul 
acesta a produs mare sensațiă în întreg ți
nutul. Familia numai decât întreprinse pașii 
■de lipsă pentru moștenirea averei, și băr
bați tineri din tote părț’le alergau să pe- 
țâscă fetele familiei Pomuc. De-o dată căcju 
însă, ca din nori, o încunosciiuțare oficiosă 
despre mortea generalului George Pomuc 

:și constatarea, că el cât a trăit a fost om 
■de omeniă, însă lipit de sărao și așa a și 
murit. Familia Pomuc, fu lovită ca de trăs
net de acâsta scire și tote visurile i-au sbu- 
rat în văzduh.

—o—
Un omor misterios. Erl a produs în 

Târgul-Mureșului forte mare sensațiă faptul 
•că în pădurea de lângă oraș, numită „pă
durea mare" a fost aflat mort notarul pu
blic Samuel Vitâlyos. Gura și nasul mor
tului erau ou totul sdrobite. Pănă acum nu 
s’a putut încă descoperi, cine a săvârșit 
■omorul.

—o—
Corpul ofteerPor și funcționarii mili

tari ai armatei imp. și reg. și ai armatei 
<reg. ung. de honvedl din garnisonaBrașov, 
vor arangia în carnevalul acesta două pe- 
treoerl: la 31 Decemvre 1895 st. n. în ajunul 
•anului nou (Tombola) în hotel Nr. 1, și la 
8 Februarie 1896 serată dansantă în sala 
Redutei. Precum aflăm, la aceste petreceri 
s’au și făout invitările, cari sunt scrise în 
limba germană, română și maghiară.

— o —
O soră denaturată. Acum câte-va 

luni s’a petrecut pe bulevardul Pake Pro- 
topopescu în 'BucurescI o dramă deplo
rabilă: D-ra Janeta Eftimiu, DUtrind de 
mai mult timp ură îinputriva unei surori și 
a unui frate mic, le-a aruncat vitriol în 
față. Băiatul a și murit în spital nu mult 
după atentat, âr sora a scăpat dâr a rămas 
desfigurată pentru tâtă viâța. Prioina aces
tei răsbunărl așa de infriooșate a fost că 
fratele și sora D-rei Eftimiu o denunțaseră 
părinților lor, că avea relațiunl cu un tînăr 
dre-oare. D-ra Eftimiu a fost dată în jude
cată și procesul s’a înfățișat Marfa trecută 
înaintea tribunalului de Ilfov, secția a doua. 
-Cu tote circumstanțele atenuante, cari s’au 
ânvooat, tribunalul a condamnat pe mon- 

struosa soră la trei ani de închisâre corec- 
țională.

— o—
„Transilvania", organul Asociațiunei 

transilvane, care timp de patru ani a fost 
redaotată de d-1 Zahariă Boiu, cu numărul 
mai recent, dela 15 Dec. c., a trecut în 
redaotarea d-Iui Dr. Cornel Diaconovict ; 
d-sale i s’a dat dreptul de-a pute modifioa 
formatul esterior al foiei, punendu-i-se tot
odată la disposițiă și 400 fl., di», suma vo
tată în bugetul anului 1896, pentru remu
nerarea soriitorilor, cari vor contribui cu 
publicațiunile lor la ridicarea fâiei.

— o —
Nou medic român. D-1 Petru Hubian 

din Dogneoea (Bănat) ascultător al facul
tății de medicină din Budapesta, trecând 
cu succes tote rigorosele, Sâmbătă în 21 
Decemvre a fost promovat la gradul de 
doctor în sciiDtele medicale universale. Fe- » 
licităm cu căldură pe tânărul doctor.

—o—
Retragerea din circulația a monete- 

lor dc 10 cr. Ministrul do finance a dat o 
nouă erdinațiune, prin care se detrag din 
circulațiune monetele de argint de 10 și 5 
cr. In ordinațiune se spune, că monetele 
acestea numai pănă în 1 Ianuare 1897 mai 
rămân în circulația, âr monetăria de stat 
și alte oficii de stat le vor primi încă nu
mai pănă în 1898.

—o —
Miliția turcdscă la granițele bulgare 

Din Sofia se depeșeză, că ministrul de res- 
bel turoesc a trimis din nou despărțăminte 
de armată regulată la hotarele turco-bul- 
gare, cari să formeze aoolo cordon. Să vede, 
că guvernul turcesc portă mare frică de 
agitațiunile ce se înscenâză în Bulgaria și 
Macedonia contra liniștei imperiului oto
man. Se afirmă, că în Macedonia din nou 
au înoeput a-se forma bande de revoluțio
nari, cari stau sub conducerea mai multor 
oficieri ruși și bulgari.

— o—
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 1. Georgescu, se pote căpăta 
dela Tipografia „/l. Mureșianuu din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis cu posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare românescl, 
conținând material bogat atât economio, 
cât și literar, forte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în aoest 
călindar găsesc o călăuză credinciosă pen
tru tote trebuințele lor.

Dela comună.
Ședința din 23 Dec. n. 1895 se des

chide la 3 bre d. a. de oătră viceșpanul 
Jekel. Posturile vacante, pentru cari s’a 
escris concurs, se ocupă astfel : Friedrich 
Lurtz concipient, Cari Sohneider protoco- 
list pentru intrate; Fridrich Adolf Schmidt 
și Adolf Preidt canceliștl și Franz Wiener 
adjunct-silvicuitor. Funcționarii aleși au și 
depus jurământul în fața adunării.

Ședința se continuă sub președința 
primarului substitut, care face cunoscut, 
1) că s’a votat femeilor sărace Maria Negoiu 
și Maria T. Muntean câte 2 fl. lunar și 2) 
că amploiatul Jekel dela oficiul de însciin- 
țare a abdis de postul său. După acesta 
se cetesce hârtia deputatului dietal Cari 
Sohnell despre pașii intreprinșl pe la mi- 
nisteriul de agricultură și de interne in 
privința deschiderii abatorului.

Primarul-substitut răspunde la inter
pelarea D-rului Cari Lurtz despre scanda
lurile dela școla de agrioultură din Fel- 
diora: oă profesorii de acolo stau sub co- 
misiunea școlară și sub comisiunea de su
praveghere, și că comuna în înțelesul sta
tutului școlar n’are nici o ingerință. Lurtz 
se declară nemuJțămit, deore-ce la între
bările sale n’a căpătat nici un răspuns și 
cere ca cestiunea să fiă pusă la ordinea 
dilei. Fiscalul Keich combate părerea lui 
Lurtz, că cestiunea nu se ține de
agendele comunale, deore-ce comuna nu 
șl-a reservat dreptul de ingerință la înfiin
țarea șoolei și la votarea subvențiunei. — 
Răspunsul primarului se ia spre soiință.

Se continuă ordinea cJMei: 2) Se oe-
tesce lista viriliștilor pe an. 1896. Lista 
conține 100 membri ordinari și 50 suplențl 
și se va publica în diarele locale. 3) Se 
cetesc contractele încheiate ou organele 
finanoiare ale statului despre dările de 
consum pe bere, zahar și carne în suma de 
224,000 fl. Servesce spre sciință.

Restaurațiile la Făgăraș.
Comit. Făgărașului, Dec. 1895.

Despre decursul așa poreclitelor ale
geri de funcționari administrativi, ce s’au 
făcut în 17 Dec. n. c. în Făgăraș, vă oo- 
munio, pentru completarea raportului tele
grafic, următorele date:

înainte de diua adunărei, s’a trimis 
din partea Românilor o deputațiune la fiș- 
panul, constătătore din 6 inși, ca să-l în
trebe, ce are de gând față de Români? 
Membrii acelei deputațiunl au aflat dela 
fișpan, că protonotarul Turcu, asesorul Șen- 
chea, notarul II Popa-Radu și solgăbirăul 
Gridanu nu vor mai fi puși în candidațiă, 
din simpla causă, că fișpanul n’are încre
dere în ei. In special pe Turcu, care timp 
de 22 de ani a servit comitatului cu zel și 
consciențiositate esemplară, a fost declarat 
de periculos, fiind-eă în ascuns ar lucra 
pentru subminarea fișpanului.

In comisiunea de candidare hotărîrăm 
să punem din partea nostră pe vicarul 
Rațiu, protopopul Dan și deputatul N. 
Șerban.

Sosi în fine diua „alegerei", 16 Dec. 
La 10 ore a. m. fișpanul deschide ședința 
printr’o vorbire, care tălmăcită și pe ro- 
mânesce ar însămna, că fișpanul va face 
oandidările numai îu vederea capabiiității 
și moralității, fără considerare la naționali
tatea, confesiunea, ori înrudirea concuren- 
ților. Asigură, că el este om drept, nu 
aprobă însă ținuta Românilor, de-a ocupa 
posturile numai cu oandidațl români. El 
aoâsta nu o va suferi, dâr asigură, că el 
este „prietenul Românilor".

După cinica vorbire a și mai cinicului 
fișpan, se făcu cunoscut, că terminul pen
tru alegerile suplenitore în congregațiunea 
comitatensă s’a statorit pe 24 Febr. n. 1896.

Protopopul Iuliu Dan interpelâză pe 
fișpaD, cum vine că alegerile, contra că
rora s’a făout protest la comisia apelativă, 
au fost intăiite înainte de-a esoira te/minul 
dc protest? In cestiunea acâsta vorbi fbrte 
energio și deputatul Dr. N. Șerban, care 
dovedi cu legea în mână ilegalitatea co
misă de fișpan, și-l aduse în încurcătură așa 
de mare, încât la întrebarea, să spună, dâcă 
cu soirea lui s’a făcut acesta, ori nu, fiș
panul îd hohotul întregei adunări dise: 
„nekem vâlaszolni nines jogom!~ (eu n’am 
drept de-a răspunde).

Lista membrilor români, propuși pen
tru comisiunea candidatore, fișpanul, deși 
nu se propusese vre-o altă listă, vrâ să-o 
pună la vot. Garoiu protestâză. Popa re
format Panczel se scolă și propune alțl tre 
membri, îu contra celor propuși de Ro
mâni. Garoiu în urma acâsta, a retras lista 
propusă din partea Româuilor, protestând 
în contra nedreptățirei, er Românii, bine 
sciind, că și așa candidații lor n’ar fi putut 
face nimic, fiind reservată fișpanului puterea 
disoreț’onară, au renunțat la vot.

De-altmintrelea pe Garoiu l’au putut 
sili să-și retragă lista și voturile notarilor 
și încă ale câtorva amploiațl români, cu 
totul vre-o 14, cari fiind-că întot-dâuna vo- 
tâză cu adversarii noștri, sigur că noi am 
fi rămas în minoritate. S’a văcjut acâsta și 
după amecjb 1» alegerile diferitelor comi- 
siunl, unde pretutindenea Românii au că- 
(jut cu câte 4—5 -8, ba mi-se pare chiar 
și 10 voturi, — și acesta numai cu con
cursul notarilor români, membri ai congre- 
gațiunei, cărora, pentru mai strictă controla, 
li-s'au dat bilele numerisate, așa că fiă-care 
a trebuit să voteze punctual la adresa con- 
mandată.

Așa s’a perdut diua întâi, âr alegerile 
de funoționarl, cari ne priviau în primul 
loc, s’au amânat pe a doua di, în speranță 
că doră Românii se vor mai împrăștia. In 
acest oas, rămânând Românii în minoritate 

fișpanul ar fi putut să-’șl ascundă mai ușor 
volnioia. Der Românii au stat la locul lor 
și în cjiua a doua. Fișpanul nu s’a putut 
apăra altfel contra Românilor, oarl erau 
în majoritate, decât că în modul cel 
mai volnic a refusat de-a pune în can
didațiă coucurențl Români și astfel au tre
buit să reușâscă singurii candidați, pe cari 
i-a pus el. Astfel Românilor, după ce li-s’a 
luat mai întâiu postul de comite suprem, 
apoi cel de vice-comite etc., li-s’au mai 
luat acum înoă patru posturi. Ga mâne 
Românii nu vor mai avâ din sînul lor nici 
un funcționar, fiind tdte locurile ocupate 
de Jidani și de rudeniile lui Bausznern.,

Adunarea, mai ales în clina a doua, a 
fo6t forte sgomotosă. La punctul, unde s’a 
cerut, oa optanții la posturi să nu fiă de 
față, Românii și-au arătat mâhnirea lor prin 
graiul d-lor Șerban, Garoiu, Dan, așa că 
fișpanul a trebuit de-ocamdată să suspindă 
ședința între strigările batjocuritore ale 
Românilor. Dâr am avut de-a faoa cu na
suri mult mai grose, decât să sirnță astfel 
de lucruri.

E.

0i VERSE.
Pentru Redactorii de $iare nu este 

nimic mai neplăcut, ca atunol când îi mo- 
lestâză cine-va în biurou cu visite de pri
sos, seu cari durâză mai lung, de cum 
faoe trebuința. Supărarea asta însă este 
internațională și grasâză dincolo de Ocean, 
chiar ca și la noi în Europa. Deosebirea 
este că în America te poți apăra de 
visitele superflue într’un limbagiu de tot 
limpede. Ast-fel în fruntea diarului „Little 
Rock Blade" din Arcansas, se putea ceti 
într’o di următorea admoniare : „Am sfă
tui pe Samuel Dickinson să nu ne incomo
deze prea des în sanctuarul nostru; altfel 
se pâte întâmpla, ca eboșele lui să facă 
cunoscință cu talpa papucilor noștri". — 
„Las Vegas Minco “ din Mexico, a atârnat 
la ușă o tăbliță cu următorea inscripția: 
Intrarea este permisă numai oelor trezi, 
cari abonâză sâu anunță. Bețivii și neabo- 
nenții se aruncă afară“. — „Deutsches 
Granada Banues" admoniâză astfel: „Cru- 
ță-țl vorbele nefolositore, atunol noi rămâ
nem nesupărațl, âr tu.... cu haina întrâgă".
— Redactorul din Trinidad al diarului 
„Diario" a scris de-asupra ușei: „Omule, 
dâcă stai la indoială, că pcțl ori nu intra, 
rămâi cu îndoiâia și plecă mai departe".
— In Waterloo, Java, la ușa uei redac- 
țiuni se găsesce următorea inscripțiă: „In
trarea oprită; cine intră, va fi aruncat 
afară".

Literatură.

In editura librăriei Carol Muller din 
BucurescI a apărut; Poesii, de Ioan N. 
Roman, conținând o bogată colecțiune de 
felurite versuri. Un elegant volum, ca 230 
pag., costă numai 1 leu.

„A apărut Nr. 26 din" Biblioteca p. 
toți: Duruy, Din Biografiile omenilor celebri 
traductie de Dumitru Sfancescu, volum oare 
cuprinde biografiile celor mai mari omeni 
ai lumii litere, arte și sciințe). Acest vo
lum îl reoomandă tuturor cetitorilor, de 
ore-ce este singurul de aoest fel la noi ; 
ca înfățișare este unul din cele mai fru- 
mose ale Biblioteoei pentru toți, coprinc|ând 
și 18 ilustrațiuni admirabil esecutate.

*
A apărut în editura librăriei Carol 

Miiller. Dn an de luptă, de A. Vlahuța 248 
pagini prețul Lei 2.50. Apoi din Biblio
teca pentru toți Nr. 22: Xavier de Maistre. 
„Călătoria împrejurul odăei mele* unul din 
opurile cele mai vestite ale literaturei 
franoese. Volumul viitor al Bibliotecei pen
tru toți ouprinde: loan Popovici-Bănățeanu : 
„Din viața meseriașilor". Novele ale unui 
talentat scriitor bănățean și unul din nu- 
merile oele mai frumose și interesante ale 
Bibliotecei pentru toți.

Proprietar: Mure^ianu.
Redactor responsabil: ftSaioi*.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Deoemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.70
Renta de oorâne ung. 4°/0 • • • 97.20
Ifcpr. oăil. fer. ung. în aur 4y2°/0 . 122.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 99.50
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 118.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 95.—
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 150.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 134.50
Renta de hârtie austr.... 99.—
Renta de argint austr.... 99.—
Renta de aur austr............... 120.20
LosurI din 860   144.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 978.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 366.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 346.50
Napoleondorl.................................. 9.60
Mărci imperiale germane . . . 59.72y2
London vista....................................121.25
Paris vista.................................. 48.—
Rente de eorâne austr. 4%. . . 99.20
Note italiene.................................. 44.—

p T

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Decemvre 1895.

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, fono. Albina 5°/,,

9.52 Vând. 9.54
9.46 Vând. 9.50
9.53 Vând. 9.61
5.66 Vând.

129.— Vând.
59.- Vând. —
10.80 Vând. —.—
—,— Vând. —.—

Anuncinri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiunâ. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admisistr. „Gazeta Trans.“

Sosirea §i Dlucam trenurilor in Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — 6re — m. diminâța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâcjl. 
Trenul de persone : 9 6re 8 minute sera.
Trenul accel.: — 6re — minute săra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 6re 36 min. diminâța. 
Trenul mixt: 1 âră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.; 8 6re 15 min. dimin.
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persdne 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circuleză numai Joia

mai nainte numit „PILULELE UNIVERSALE" ale lui

O

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 dre 8 min. dimindța.
Trenul accel. .• 2 dre 45 min. după am.
Trenul de persdne: 7 dre 43 min. săra. 
Tr. accelerat: — dre — min. șira.

2. Dela Brașov la Bucuresoi:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de ame4l.
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 0 dre — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 dre 1 după am. 
Treuul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 dre 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

merită cu tot dreptul numirea din urmă, de6re-ce în fapta sunt forte multe bdle, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe decenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

cari ar lipsi o mică provisiuue din acest medicament de casă escelent.
S’au recomandat și se recomand de cătră mulțl medici aceste pilule ca medi

cament de casă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiunea la creerl hămorhoîde (vîua de 
aur) și c. 1.

Prin proprietatea lor purifioătore de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra boleior ce isvorăso din aoesta, precum : gălbinare, dureri de cap 
nervose ș. a. m. Aoeste pilule purifioătore de sânge lucreză așa de ușor, încât nu 
prioinue8C nici cele mai miol dureri și pentru aceea le pdte folosi și cele mai slă
bite persone, chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purifioătore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia „sumgold. Reiclisapfel44 a lui S. Pserhofer 
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 ia Viena și oostă o cutiă ou 15 pilule 21 cr. v. a 
Un «ui uu 6 cutii costa 1 fi. 5 cr. trimițându-se nefranoat cu rambursă 1 fl. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor înainte, costă un sul ou pilule 1 fl. 25 cr. inoiusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pdte espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se faoe rugarea a cere auume ^Pilule gtairificâ- 
tore «ie sânge ale lui I. Pserliofei* și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provăclută ou iscălitura I. serhofer, și oarl 
portă pe capacul outiei tot aceeași iscălitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari oonsumenții acestor pilule mulță
mesc pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bole, lăsăm să 
urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le recomanda mai departe.

K6 In, 30 Aprilie 1893.
Știm. D le Pserhofer! Binevoesce de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pilurl pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Uu acestă 
ooasie Vă aduc mulțămirile mele pentru 
etectulu de minune alu pilurilord D-tale.

Cudistinsă stimă,
Franz avlistik, Koln, Lindenthal.

Limier BernMimir iii jMb.iId AM,
O sticlă 2 fi. 60 cr., o jumătate sticlă 1 fi. 40 cr., y, de sticlă 70 cr.

ÂllfiP QUlDTHPOllQ ce' ma’ *3un contra tuturor suferințelor rheumatice :
Allllfl (Uliulludlld, durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri

nervose de'dinți, dureri de cap, junghiuri la urechi etc. 1 fi. 20 cr.
îhî de Dr. Romershausen pentru întărirea și conservarea ve- 
ilil, derei, în flaoone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 or.

io enElezesiO, 
ItllOPl Fiakerpulver în contra catarului, răgușelei 

lllljOlj cutia 35 cr. cu trimiterea francată 60 cr.
ou seu fără sare o sticlă 70 or.

ntiipni de 1. Pserhofer, de mulțt ani recunoscuta 
dllllOl mai sigurft remediu contra suferințelor!!

gerătură de tota felulQ, precum și spre vindecarea 
învechite,1 borcană 40 cr., eu trimiterea frauoată 65 cr. 
esce’ent mijloc pentru întărirea nervilor, la dureri de\ 
stomac și la bole de mațe. Un litru de Kola Elixir 
Un jumătate litru 1 fl. 60 or. Un pătrar de

în butelii â 5 fl. 50 cr., 3 fl., 1 fl. 60 cr.

etc. 1

ea oelă 
de de-

ranelorQ forte

UJJlUUpUl ULU) 
sau Vin 3 11. litru 85 cr.

că orl-cine a întrebuințat odată aceste

cutiă cu esoelentele Dv. Pilule purifica- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îudelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

Kaiser Kola-Eliii
Balsamn în tentra osiloro
btO flP IliotO (Pi'âturile din Praga) in contra stomaoului stricat,

1(1 UD llulfl) rele, greutăți de tot felul, au medicament de casi
• t

la gât. Un
65 cr.
, mistuirei 

casă esceleut,

Hrasche lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Seim. D-ie! A fost voința lui D-4©u 

că pilulile D-v. au ajuns în mânile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 

Z Mâ reoisem în patul de leusiă ast-fel 
I încât nu mai puteam lucra și ași fi si- 
1 gur deja rnârtă, decă nu m’ar fi soă- 
® pat minunatele Dv. pilule. D sâ vă 
3 biuecuvmtese de mii de ori. Am con- 
0 fiența, că pilulele Dv. mă vor tace de 
K tot sănătâsă, așa preoum a folosit și 
ii altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N eustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le I In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim cea mai ohldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpatat o

Eichengraberam t bei Grfiihl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul se rdgă 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-v, 

adevăr folositore și esceleute. Nu
a 
îu 
pot întrelăsa fără ca să Vă esprim re- 
cunosoința mea în privința valdrei aces
tora pilule, și le voi recomanda unde 
numai se va pute tuturor suferindilor. 
Vă autorisez, ca acesta a mea mulță- 
mită să o folosiți după plac și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotschdorf be' Kuhlbach, Oestr. 
Sohlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D-le! Vă rog a ml trimite un 
sul cu 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purifioătore de sânge. Numai minu
natelor D-v. pilule am să mulțămesc, 
că am scăpat de o suferința de sto
mach, oare m’a chinuit 5 ani. Aoeste 
pilule n’are să-mi lipsesoft nici-odată și 
esprim prin aoesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

1 flacon 22 cr. 12 flacone 
pp] firii 
L U1U1 lli

veză încălțămintea1 
Prețul unei cutii 50 cr.

h unti medicament de casă fârte cunoscut și escelent în
llj contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 sticlă 

50 cr. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl 50 or. 
de I. Pserhofer, de un luug șiră de ani reounoscută de 
mediul ea cel mai bun mijloo pentru oresoerea părului. 

Un borcan elegant adiustat 2 fl. 
prof. Steudel, la rane din lovitură și impuns, la tot felul 
bube rele și la unflăturî înveohite, ce se sparg periodic 

piciâre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. (Jnfi bor- 

cană 50 cr., cu trimiterea franoată 75 or. 
dtillQ d® W. Bullrich. On medicament de oasă esoelenc, 

pUl^dLll d| contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre
cum : durere de oap, amețâlă, cârcei la stomach, aorelă în 

gât suferințe haemoridale, constipațiune etc. Un pachet 1 fl. 
fiDfipn medicamenr, exceeit contra durerei de cap, de măsele, reuma- 

Tubd, tism etc.
Afară de preparatele aoi amintite se mai află to te specialitățile far

maceutice indigene și streine, anuuțate prin tâte <jiarels austro-ungare și la oas, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla în deposit se vor procura la cerere 
prompt și ieftin

Trimiterile prin poștă se efectuâză iute, deoă se trimite prețul înainte, 
comande mai mari și ou rambursă a prețului.

I. P SERSIOFER,
farinaeia „zum goldeuen l€eiclisapfel“ XVIEN, 1., Singerstrassc Ni*. 15.

sili; îj ii

i u.

de
de

1 la

• f iin
2 fi.
Acest prafdelătură asudatul picid- 
relor și mirosul neplăou'', conser
vi este probat ca nestricăcios.

cu trimitere franoată 75 or.

ui

Franoo se efeotuâză aoele comande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în cașul aoesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile, sunt a se privi numai acele pilule a căror instrucțiune este proveițută cu iscălitura X. I*SEELMOFER, și cari portă pe ca

pacul liă-cărei cutii tot aceeași iscălitură in colore roșiă.
Sus amintitele specialități se află și în Budapesta la farmacistul I. von Torok, Konigsgasse 12 830,6-12.

E

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


