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Asimilare!* ’

*) A se vede Nr. 51 al „Gaz. Trans."

ii.
(a) Asimilarea naționalităților în 

Ungaria a fost ridicată la axiomă 
încă pe la 1832.

La 1848 Bărnuțiu în epocalul 
său discurs de la Blașiu releveză 
pericolul, ce-i amenința pe Români 
nu ca un lucru atunci de curând 
ivit, ci.ca unul, care de 12 ani dăi
nuia deja și se esprima în „Pești 
Hirlapu și alte d’are de cătră pa
triotă maghiari de pe atunci cu cu
vinte fulgerătore.

„Nimic nu-i împiedecă — dice ma
rele măestru al cuvântului — ca să nu 
shore cătră „opul14 cel mare al ungurirei 
tuturor poporelor44.

Și etă că se vor împlini o sută 
de ani și „opul cel mare44 nu numai 
că nu l’au severșit, dâr putem cjice 
ca d’abia l’au început.

Și că șansele reușitei trebue se 
fie din cale afară problematice: do
vadă mijlocele desperate la cari 
alârgă unul din campionii niaghiari- 
sării, baronul Baiiffy, când își caută 
aliat! pentru realisarea țintei sale în 
casina Evreilor din Budapesta.

Căci nu se pote numi, decât 
„alianța desperării14, alianța ce a în- 
cheiat’o Banffy cu casina jidovescă, 
pentru a forma din ea quartier ge
neral în campania de asimilare.

Prin alianfa cu numita casină, 
în care presideză acjl fostul ministru 
președinte, recunoscem și noi, își va 
satisface orgoliul personal de a se 
menține la ordinea cjilei după tote 
desastrele politice, ce i-le-au pregă
tit chiar conaționalii lui.

Căci Evreii au darul special de 
a crea în jurul unei personalități afi
liate sinagogei o atmosferă de falsă 
celebritate: Ils excellent â fai^e sur du 
fumier un Ut confortable et moelleux, 
cum dice Anatole France.

Dâr atât și nimic mai mult.
Căci am vrâ se ne convingă ci

neva, că Banffy ar putâ se asimileze 
naționalitățile și sâ creeze statul 
„unitar national44 servindu-se de un 
element, care însuși nu este asi
milat !

Cum? Adică noi susținem, că 
Evreii din Ungaria, și mai ales din 
Budapesta nu sunt asimilați cu Ma
ghiarii ?

De sigur.
S’au încercat Spaniolii se-i asi

mileze, s’au încercat Francesii, s’au 
încercat mai tote poporele, fără se 
isbutescă. Ar fi deci naivitatea cea 
mai mare a aștepta de la Maghiari 
sS sâvârșescă minunea, pe care n’au 
fost capabile a o sevârși națiuni 
mult mai mari și mai compacte, de 
cât sunt Ungurii.

Că au simulat asimilarea, asta 
e adeverat. Și n’avem, de cât se 
deschidem paginile istoriei acolo, 
unde Clio ne vorbesce despre secta 
Maranilor din Spania, cari de voie 
de nevoie trecură la creștinism, pen
tru a oferi lumei spectacolul .recon- 
vertirei la Iudaism, adesea după câte 
200 de ani.

Un esemplu de persistență în 
legea străbună vom intercala aici 
nu numai pentru a dovedi imposibi
litatea asimilării la Evrei, dâr și 
pentru a-1 presenta tot-odată ca mo
del de tenacitate, vrednic de imitat.

Un scriitor cu numele Theophile 
Maloczin ne spune în „L’histoire des 
Juifs â Bordeaux44 următorele:

In evul mediu și chiar mai târdiu 
Evreii’ n’aveau dreptul a se stabili în 
Franța. Cei ce veniau din Portugalia, se 
presentau sub numele de nouveaux Chre
tiens, adică creștini noi său convertiți. 

'Sub titlul acesta au venit la 1550 nisee 
Portughezi în Franța și au cerut îngădu
ință a se stabili în țeră. In luna August 
același an Enric II (1547—1559) le-a acor
dat patenta de a se stabili unde vor voi. 
Ei și-au ales orașul Bordeaux... S’a întâm
plat, după stabilirea lor în Bordeaux, că 
erau luațî la bănuială, că ar fi Evrei, ba 
la 1614 au fost și luați la gdnă din pri
cina acâsta. Ei inse au protestat energic 
și au făcut jalbă la rege, arătând că lo
cuiesc de atâțî aui în Bordeaux și că 
numai invidia provocată de averile lor a 
născocit, că ei ar fi Evrei, adevărul însă 
este că ei sunt fârte buni creștini.

Și în adevăr ei se conformau cu scru- 
pulositate tuturor practicelor religiunei ca
tolice; nascerile, cununiile, decesele lor 
erau înscrise în registrele bisericei, con
tractele ce le făceau, se începeau cu cu
vintele: „In numele Tatălui și al Fiului și 
al Duhului sfânt14.

Cu tdte acestea după aprdpe 150 
ani, jidovii aceștia au rămas tot așa de 
fideli credinței lor, cum au fost la venirea 
lor, și presentându-li-se o „ocasiune fa
vorabilă44, la 1686 s’au întors cu toții pe 
față la Iudaism, nu și-au mai dus copiii 
la botez și nu mai mergeau se se cunune 
la biserică.

„ Persistența și vitalitatea acesta 
încăpățînată a jidovismului, pe cari 
nimic nu le pote destrăma, asupra 
cărora timpul alunecă și care se 
menține din tată în fiu, în intimita
tea familiei, de sigur este unul din 
fenomenele cele mai curiose44 observă 
Drumont, care citeză acest cas.

Crede d-1 Banffy, că eei de la 
„Lipotvârosi Casino44 sunt din alt 
aluat făcuți, decât cei din Bordeaux 
și decât Maranii din Spania? Și crede 
d-sa, că cu asemenea campioni nea- 
similatl, va pute duce o campanie 
victoriosă de asimilare?

Cine scie, ce este scris în cartea 
viitorului și cine scie, decă nu li-se 
va oferi și celor din Budapesta „oca- 
siunea aceea favorabilă44, care sâ le 
restorne tâte declarațiile de mai 
’nainte, în cari se afirmau perfect 
asimilați cu națiunea maghiară!

Domnul Banffy suleveză în ul
tima sa scrisore „asimilarea44 func
ționarilor de stat printr’un fel de 
deportație înțeleptă prin centrele 
maghiare.

Fără se ne putem lăuda cu te- 
necitatea Evreilor, totuși îndrăsnim 
a susține, că propunerea baronului, 
practicată dealmintrea destul de sis
tematic și mai ’nainte, nu va duce la 
nici un resultat.

Avurăm ocasiune în diferite rân
duri a sta de vorbă cu Români, că

rora vitregimea timpurilor li-a răpit 
limba, fără se le potă răpi și con- 
sciența națională. Cu câtă duioșie și 
energie în același timp, nu se de
clarau acei dmeni de Români!

Pentru-că este un adevăr mai 
pe sus de orl-ce îndoială, că ființa 
etnică a uuui popor n’are drept 
criteriu numai limba, ci mai sunt și 
alte elemente, cari constitue acea 
ființă.

Din contră, prin deportația în 
centre străine naționalității sale, func
ționarul respectiv se va concentra și 
mai mult pe lângă vatra sa fami
liară, unde își va. cultiva, ori unde 
ar ti el, limba, legea și datinele stră
moșesc!.

Omenii noștri cu carte sunt a- 
prope esclusiv fii de preoți, învăță
tori, țeranl. Aceștia vecinie își vor 
aduce aminte de bisericuța de lemn 
din satul lor, cu turnul ascuțit ca o 
săgeta, de apostolul, cheruvicul său 
axionul, ce l’au cântat în ea, de mă 
măliga, ce au mâncat’o ca copii și 
de doina, ce o audiau de la surorile 
lor, când în nopțile lungi de ârnă 
ședeau pe lângă vatră și torceau.

Și nu se vor asimila !

„Reichsrath“-ul austriac a conti
nuat în ședința de Miercuri desbaterea 
asupra proiectelor pactului. A luat cuvân
tul și ministrul-president Koerber. De la 
început el a accentuat speranța, că de 
astă-dată camera nu va judeca prea as
pru asupra proiectelor. Speranța acesta 
este cu atât mai îndreptățită, cu cât au 
dispărut pasiunile ce de obiceiu însoțiau 
astfel de discusiuni. Nu esistă în lumea 
întregă două state, carî ar fi atât demult 
avisate unul la altul, ca Austria și Unga
ria. Tocmai din causa acesta s’a stabilit 
pactul actual, care este acceptabil din am
bele părți. Koerber nu vre prin acesta se 
afirme, că nu s’ar pute încheia un pact 
mai bun, der pactul actual chiar și dâcă 
n’ar ave nimic bun în sine, totuși e de 
mare preț, fiind-că se pune capăt prin el 
încurcăturilor. Ministrul apelâză apoi la ca
meră să arunce velul asupra disonanțelor 
ce s’au ivit în anii din urmă între Austria 
și Ungaria, și să desbată proiectele în spi
ritul păcii. De încheiere constată, că co
muniunea economică este cea mai bună 
garanție pentru vada și posiția de mare 
putere a monarchiei. Guvernul e recunos
cător față de partide, pentru-că ele an 
creat prin ostenelele’ lor o stituație par
lamentară normală, au început se lucreze 
și useză de drepturile ce li-le dă consti
tuția.

Diărele unguresc! guvernamentale sunt 
cam supărate, ca lui Koerber i-a suc
ces a face, ca parlamentul austriac să 
ajungă pănă la desbaterea pactului, în 
timp ce dieta ungară îșî petrece timpul 
cu discusiuni secî și fără importanță.

întrevederea regelui Carol cu 
regele Gheorghe. Di arul „Astrapi“ din 
Atena dă scirea, că regele Carol va ave 
o nouă întrevedere cu regele Greciei la 
Abazzia. Regele Greciei ÎDtorcându-se din 
Danemarca, se va opri la Abazzia, ca se 
se întîlnescă cu regele României.

Un interview cu d-1 Sinoview 
asupra Macedoniei. „Nowoje Wremja\ 
din Petersburg, publică un interview al 
unui redactor al său cu d-1 Sinoview, am
basadorul Rusiei din Constantinopol.

Din capul locului, Sinoview afirmă 
sinceritatea intențiunilor Sultanului de a 
nu periclita pacea din Macedonia. „Opera 
marelui vizir Ferid-pașa contribue la paci
ficarea provinciei14.

Atitudinea trupelor turcesci din Ma
cedonia, urmâză Sinoview, probeză inten- 
țiunile pacifice ale Porții. Sultanul a or
donat trupelor să evite, aprdpe de hota
rele Serbiei și Bulgariei, tot ce ar putâ să 
displacă guvernelor celor două țări. Soi
rile despre mobilisarea trupelor turcesci 
sunt false, Turcia are gata planul de mo- 
bilisare numai a 16 batalione de redifi, 
cari vor fi trimise ca trupe de întărire în 
Macedonia.

Decă revoluționarii vor deranja apli
carea reformelor, Turcia îi va sdrobi. Re
pet, că Rusia nu va versa nici o picătură 
de sânge pentru revoluționari. Macedonenii 
trebue se se mulțuwtAscă cu reformele.

Acum Sultanul caută mijldce spre a 
împedeca pe Albanesi d’a se revolta con
tra reformelor. Bulgaria face tot posibilul 
pentru a urma sfaturile Rusiei — a înche
iat ambasadorul.

Programul politic al episcopului 
Firczak. Iuliu Firczak se numesce epis
copul diecesei rutene a Muncaciului. Ma- 
jestatea Sa i-a conferit, la propunerea 
guvernului, demnitatea de „consilier se
cret44. Din incidentul acesta autoritățile 
orașului Ungvar s’au dus să-l felicite. La 
vorbirea unuia din oratori, episcopul a 
răspuns: „Ungaria este a Maghiarilor și 
celelalte naționalități încă se pot ferici in 
cadrul acesta și pe basa acdsta“.

Moștenitorul de tron Francisc 
Ferdinand.

Revista săptămânală nJdvendd“, "Ce a. 
început să apară la 1 Martie, publică din 
isvor vienes o caracteristică despre Archi- 
ducele Francisc Ferdinand, din care es- 
tragem și noi unele pasage.

Vieța familiară a Archiducelui este 
zugrăvită pe cum urmeză:

Archiducele și soția sa duc o vieță 
forte retrasă. Trăiesc numai pentru sine 
și evită dinadins publicitatea Ei simt și 
sciu, că intrigile țes în jurul lor o cursă 
invisibilă. Din totă familia domnitore, cel 
mai bun amic al moștenitorului este Mo- 
narchul însuși, care iubesce și pe prin- 
cesa Hohenberg, soția Archiducelui, cu 
adevărată iubire părintescă. Archiducele 
este căsătorit de 2 anî și jum. De atunci 
toți membrii familiei domnitdre au făcut 
visite la dânșii, numai Archiducele Fre
deric, a cărui fiică Christina se svonise la 
timpul seu că ar fi logodită cu Archidu
cele Francisc F’erdinand, n’afost la dânsul 
nici-odată. Soția Archiducelui Frederic a 
visitat în sfârșit, după o chibzuire matură 
de doi ani, pe fosta damă de curte. Si- 
tuațiunea princesei Hohenberg este așa-der 
încă neprecisată. Din causa acesta ea se 
retrage în cercul său familiar. Princesa 
este forte sănetdsă și voinică, par’că ar fi 
o lady englesă, care cinci ore pe di face 
sport. „Belvedere14, locuința lor, este iso- 
lată de lume și ușile sunt închise mai ales 
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dinaintea representanților pressei. Chiar și 
cel din urmă lacheu scie, că trebue să se 
ferescă de pressă.

Archiducele însă cetesce dilnic foile 
diferitelor partide, chiar și pe cele ma
ghiare, și face estrase pentru Monarch. 
Nu-i place decă numele lui apare în pu
blicitate și pentru totă lumea n’ar des- 
minți vr’o scire relativă la dânsul. „Pot 
să scrie, ce le place/ țlice Archiducele, „va 
veni timpul, când va eși la ivelă, că m’au 
judecat fals".

Viăța familiară a Archiducelui este 
fdrt bisericăsă. In fie-care <ji ascultă a- 
mândoi liturghia și în fie-care lună se 
mărturisesc și se cuminecă. Adesea scriu 
fiarele, că duhovnicul Archiducelui ar fi 
cunoscutul orator și „agitator" Pater Abel. 
Acesta este o erore. Duhovnicul Archi
ducelui este părintele jesuit Fischer. Se 
întâmplă adesea, că după miedul nopții, 
când s’au îndepărtat puținii dspeți, ce au 
întrare la dânșii, Archiducele Francisc 
Ferdinand se duce cu soția sa în capelă, 
ca să dică o rugăciune în fața altarului. 
Posturile le țin fdrte strict, când se în
tâmplă să nu sosescă la timp dispensa 
papală. La teatru se duc fdrte rar, ceea- 
ce se esplică prin faptul, că Archiducele 
nu-și p<5te duce soția în loja curții. El 
evită orî-ce ocasiune, în care ar pute eși 
la ivelă diferența lor de rang. Archiducele 
nu e musical și pentru arte nu manifestă 
mai mult interes, decât se obicînuesce a 
se manifesta de cătră orî-ce ora cult. In 
afaceri bănescî este forte economicos.

Pe terenul politic Archiducele a de
butat pentru prima oră in diua de Sil
vestru a anului trecut, din însărcinarea 
Monarchului. Atunci a chemat pe Korber 
din consiliul de miniștri și a dis scurt: 
„Să faceți rânduială, căcî de nu, Monar- 
chul abdică". După terminarea tratărilor 
asupra pactului, se svonesce, că Moșteni
torul ar fi dis ministrului-președiute aus
triac : „Încât pentru Cehi și ceilalți Slavi 
lăsați-i în socotela mea, D-v6stră să faceți 
rânduială cu Nemții".

In al doilea fascicol, completeză nu
mita revistă cele scrise în fascicolul în- 
tâifi și îl ia pe Archiduce în apărare con
tra învinuirilor, ce i-se aduc, că ar fi 
adecă accesibil influențelor clericale. Apoi 
îl caracteriseză cu următdrele cuvinte:

„O concepție dreptă și liberă și iu
birea de omeni î! caracterisăză cu deo
sebire. Când i-se va d» prilegiu a-și ma
nifesta voința d9 pe tron, națiunea un
gară va cuuds e într’ânsui un om dotat 
cu ;nepții 1 irgi și umanitare".

„TăU ființa iui esio bunătatea în- 
. upată și îici o umbră de îngâmfare nu 

se află în purtarea lui. In conversație are 
un ton curai și este accesibil și pentru 
opiui uî străine"*

Archiducele pdrtă un interes deo
sebit pentru comerciu și industrie și pen
tru chestiunea socială. In sfîrșit autorul 
spune, că la Budapesta de aceea vine așa 

rar, fiindcă soția sa nu-i este egală în 
rang, din care causă s’ar pută ivi multe 
inconveniente.

Adunarea „Timișanei", care s’a ți
nut dilele acestea în Timișdra, 3. fost es- 
traordinar bine frequentată. S’au presentat 
în personă și prin plenipotențiațî 216 
acționari cu 1768 acțiuni și 712 voturi. 
Adunarea a fost presidată și condusă de 
d-1 P. Rotariu. S’a discutat modificarea 
statutelor institutului. D-1 P. Rotariu mu]- 
țumind de încrederea pusă în d-sa pănă 
acum, declară că pentru viitor nu mai 
reflecteză la loc în direcțiune și rdgă pe 
d-nii acționari să nu voteze pentru d-sa, 
căci chiar și în cașul când ar întruni ma
joritatea voturilor, nu mai pote primi ono
rifica însărcinare. S’a procedat apoi la ale
gerea direcțiunei și s’a obținut următorul 
resultat: au fost aleși d-nii Paul Tempea 
și Dr. Aurel Cosrna, pe câte 6 ani, Ioan 
Pincifi pe 1 an; în comitetul de suprave- 
ghiere d-nii: Dr. Traian Șincai, George 
Breban și Vichentie Petrovici. După ameiji 
s’a constituit noua direcțiune, alegând de 
director al institutului pănă la aprobarea 
nouelor statute, pe d-1 Dr. Aurel Cosma.

P. S. Sa Dr. Demetriu Radu, epis
cop al diecesei Lugoșului, a fost în Bu
dapesta unde a petrecut mai multe (jile. 
„Drapelul" din Lugoș spune, că — după 
cum se susține — numirea P. S. Sale de 
episcop al Oradiei-marî, e iminentă.

15 Martie în Celiul-Silvaniei. Ni-se 
scrie: „Ungurii din Oehul-Silvaniei încă 
au serbat pe 15 Martie al lor, der l’au 
serbat nu cum se cuvine „importanței 
<jilei, ci prin demonstrațiunî gălăgidse. 
Gâțî-va ungurașî cu capetele înfierbântate 
au socotit, că e de demnitatea lor a sparge 
cu bolovani ferestrele de la casele d-lui 
advocat Florian Codan. Am vădut eu în- 
su-mî bucăți de sticlă și pietri în salonul 
d-lui Cocian. Astfel de acte vandalice nu 
prea fac onore celor ce le săvârșesc. — 
Martor ocular'1.

Roumanian Society „Vulturul" din 
Pittsburg. Așa se numesce societatea de 
lectură a Românilor din Pittsburg, cari au 
apelat la frații lor de aici să le trimită 
cărți. Apelul lor a fost ascultat afară de 
studentul al cărui nume s’a publicat în 
alt număr încă de următorii d-nî: 1) Du
mitru I. Pop zaraf: a) „Minunile Maicii 
Domnului11 un volum legat, pe care dona
torul a scris următdrele cuvinte: „Cre
dință în Maica Domnului și vețî ajunge 
la limanul dorit“, b) Un alt volum legat 
„Nuvele de Gane", pe care d. Pop a scris 
„Orlîn ce parte a lumei vă va arunca sortea 
păstrați-vă limba, er inima românăscă să 
vă bată pănă la mormânt“.2) d. Traian H.

Pop, redactor al „G. Tr." „Memorii din 
1848—49 de Vasilie Moldovan". 3) George 
Olteanu, culegător de litere: a) „Carnetul 
Roșu" de Moșu (legat), b) O hartă.

Crucea la universitate. Tinerimea 
universitară creștină de la | universitatea 
din Budapesta din incidentul aniversării 
a 2-a a atârnării crucei la universitate, a 
adresat rectorului un memorand subscris 
de 300 studențî. Memorandul a fost pre
sentat rectorului de cătră o delegație 
compusă din 25 studențî. Memorandul 
cere 1) Respectarea drepturilor crucei pe 
pereții șalelor. 2) Ca vechiul drapel al uni
versității împodobit cu semnul crucei — 
și înlăturat pote tocmai din causa acesta 
— să fie reluat și întrebuințat la festivi
tățile universitare. 3) Să se creeze res
pective restaureze o catedră pentru fi- 
losofia creștină, având în vedere mai 
ales ocuparea de teren de cătră filo- 
sofia ateistă. Rectorul Ketly a răspuns de- 
iegațiunei studențesc!, că îi pare bine, 
când vede tinerimea însuflețindu-se pen
tru idei frumdse, respecteză entusiasmul 
religios, când acela se mișcă între margi
nile cuvenite și că va sprijini memoran
dul în fața senatului universitar. Săra s’a 
dat un banchet la „Massa academică", la 
care au participat și deputății: Stef. Ra- 
korvszky, contele Aladar Zichy și Nic. 
Bartha. •

Din Africa-de-Sud. O telegramă pri
mită de diarul „7 Awes" din Bloemfontein 
relateză, că trupele englese din Orange 
stau tot încă sub corturi, ca în timp de 
răsboiu, cu tdte trudele și năcazurile re- 
sultă din acestă situațiune. Ele sunt 
fdrte nemulțumite. Soldații, cari dispun de 
mijloce, își cumpără liberarea plătind în 
bani prețul ce li-se fixeză, ceilalți și-au 
perdut răbdarea și vor să scie, decă vor 
rămâne în permanență în Oranje seu vor 
fi în curând repatriațî. Bieții dmeni, obo
siți de trudele a trei ani de răsboiil, sunt 
cu desăvîrșire deraoralisați. O depeșă din 
Pietermaritzburg (Natal) anunță, că o pro- 
clamațiune regală din 14 Martie, grațiăză 
pe toți acei din locuitorii Natalului și din 
țera Zulușilor, cari sunt acusați de înaltă 
trădare și n’au fost încă judecați. Acesta 
e un fdrte mic acont asupra amnistiei ge
nerale și totale promisă de Kitchener, la 
încheierea păcii, și în zadar așteptată de 
vre-o dece luni.

Turburările în Rusia. Un grup de 
manifestanți, arborând două drapele roșii 
a străbătut stradele orașului Rustow (pe 
Don). Grupul a fost împrăsciat de poliție 
ceea-ce a provocat o învălmășală. Mai 
mulți au fost răniți, printre cari un ofițer 

I de poliție în mod grav. Sera liniștea a 
fost complet restabilită.

Un elev de gimnasiu — însurat, 
înainte de asta cu câte-va săptămâni, ele
vul din clasa VI. secția reală a liceului 
din Craiova Hie Petrescu, în etate de 20

ani împliniți, s’a însurat cu o fată tînără. 
Corpul profesoral al liceului s’a întrunit 
în conferență și după matură chibzuire a 
eliminat pe elev, pe motiv de imoralitate. 
Petrescu a apelat la ministrul instrucțiu- 
nei publice, care a enunțat, că o căsătorie 
încheiată în tdtă regula nu se pdte cua- 
lifica de imoralitate și afară de aceea nici 
în legile țării, nici în regulamentul școlar 
nu se află disposiții, cari ar opri pe un 
elev de gimnasiu, să se înscîre. Ministrul 
a ordonat deci, ca elevul să fie reprimit 
în școlă, esprimându-și tot-odată speranța 
că elevul, în urma căsătoriei, nu va fi 
îinpedecat a-și îndeplini datoriile de 
școlar.

Soirea acesta o aduc foile străine, 
cărora le lăsăm tătă răspunderea pentru 
esactitatea ei.

Cea mai veche universitate. Pănă 
acum în urmă toți sciam că cea mai veche 
universitate este Sorbona din Paris; totuși 
acum s’a dovedit că cea mai veche, care 
există, e universitatea din Fez, capitala 
Marocului. Acăstă universitate se numesce 
Keruin. Ea este fondată în secolul al 
11-lea, de cătră Fatma, și fu terminată de 
cătră Geber, architectul celebrei Giralda 
din Sevilla. Intrega clădire cuprinde o bi
bliotecă vastă, o universitate și o moschee 
La acestă universitate sunt fukies seu 
profesori, precum și emins seu agregați 
cari fac cursurile. Bursierii primesc câte 
o mioă lefă Silnică, din fondurile lăsate 
de cătră fundatorul acelei universități. 
Cât despre vieța internă a acestei uni
versități, ea oferă puțin aspectul pe care 
îl aveau, colegiile parisiane reunite în ju
rul Sorbonii, în timpul evului de mijloc.

Banca de asigurare „Transilvania". 
In timpul din urmă a avut banca gene
rală de asigurare mutuală „Transilvania" 
se sufere de repețit.e ori atacuri vehemente 
în foile nespecialiste din țeră. Ansă la aceste 
atacuri a oferit împrejurarea, că banca 
„Transilvania" a început în timpul din 
urmă a desvolta o activitate mai energică 
și în comitatele afară de fundul regiu, unde 
prin oferirea de premii mai avantagiose 
de o parte, er de altă parte prin bunul re
nume, de care se bucură, renume câștigat 
prin o activitate cinstită de peste 30 ani, 
a făcut celorlalte institute de asigurare 
concurență simțitdre.

Este de altcum semnificativ, că de
odată și tot din acea parte s’a pornit gonă 
și în contra „Asociațiunei de asigurare a 
agricultorilor" (Gazdag bizt.ositd szovet- 
kezet)care este sprijinită atât materiali- 
cesce, cât și moralicesce din partea guver
nului și care împreună cu „Transilvania" 
sunt unieile bănci de asigurare reciprocă 
în Ungaria.

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune rode, de aseme
nea ca semințe pentru grădini- dau cele 
mai frumose zarzavaturi și diti spmințele 
de flori ale lui Mauthner ies cele mai fru- 
mdse flori. Cu un cuvânt, semipțele Iui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cronică.
Edgar Quinet și Românii. — Ernest Legouve. — 

De la Teatrul National.

Bucuresd, Martie.
La 1 Martie st. n. trecut s’a serbat 

la țParis centenarul eminentului istoric 
frances, Edgar Quinet. Un om de-un tem
perament sever, grav în tdte atitudinile 
sale, îți inspira tema de a te apropia de 
dânsul. Mama lui, calvină de religie, o 
femee cultă și blândă, esercitâ asupra lui 
o mare influință morală. Evenimentele din 
1814—1815, prăbușirea imperiului. înflăcă
rară imaginația copilului și contribuiră să 
facă din el un patriot de semă.

După o mulțime de studii făcute pe 
Ia Gharoller, Bourg și în alte părți, fu 
admis la etatea de 17 ani la școla poli- 
technică, unde după ce își făch esame- 
nele cu succes, nu voi se rămână sub 
pretext, că nu vre să slujescă sub Bur- 

boni. Atunci tatăl său îl duse la Paris 
sub îngrijirea unei rnătuși bogate și îl ho
tărî să între funcționar la un bancher 
pănă își va sfârși esamenele de drept. 
După puțin Edgar Quinet părăsi banca și 
se dedica cu totul studiilor de drept, fi- 
losofie și istorie.

De-atunci începu se fie așa cum tre
buia să fie: spirit liber, voluntar, inde
pendent.

Expulsat din Franța, după-ce produ
sese atâtea capo-d’opere, rătăcind amărît 
prin Bruxelles, îi eși înainte d-na Her- 
miona Asaki, fiica poetului nostru Gheorghe 
Asaki. încă mai înainte se instalase ea la 
Paris pentru a da o educație frumosă 
fiiului său, rămas fără tată, și urmăria cu 
o nespusă rîvnă cursurile lui Quinet la 
College de France, pe cari le vădu deo
dată întrerupte din causa decretului de 
expulsare. D-na Asaki, care, prinse dra
goste și admirație deosebită de profesor, 
îl urmă în exil și-l lua de bărbat la Bruc- 
selles, în anul 1852.

„D-na Quinet, <Jice Alfred Meziăres, 

împărțind cu soțul său modesta sa avere, 
îl punea la adăpost de nevoi, îi asigură 
libertatea muncei. Și aducea mai mult 
decât atâta: o inimă tînără și devota
mentul unui discipol. Căsurile de odihnă 
lipsiau din viăța lui pănă acuma; de aici 
înainte nu mai lipsiră. Grație influenței 
fericite a tinerei sale soții, chiar carac
terul lui Quinet, cam aspru la început, se 
înblândi.

Trăind lângă dânsul, fiica lui Asaki 
se identificase așa de mult cu el, încât îi 
ghicea și gândurile: înainte ca acesta să 
se fi esprimat, dânsa termina frasa pe 
care i-o dicta.

Lângă acesta dulce tovărășe scrise 
Quinet cartea sa „Ties Roumainsu, apă- 
rându-ne drepturile de-a constitui o na
țiune. Românii nu l’au uitat, și cu ocasia 
centenarului său d-1 Grigorie Ghica, repre- 
sentantul țării nostre la Paris, a ținut un 
frumos discurs, prin care a reamintit Fran
ței recunoscința nostră cătră marele învă
țat și patriot.

&
♦ *

Dilele trecute a încetat din viăță cel 
mai bătrân dintre omenii de litere ai 
Franței, Ernest Legouve. Acest nume e 
cunoscut în tdte țările civilisate, căci multe 
din operile lui sunt traduse în tdte lim
bile culte de pe pământ.

Gabriel — Jean — Baptiste — Ernest— 
Wilfrid Legouve împlinise la 15 Febr. tre
cut nouă-deci și șese de ani. A debutat 
în literatură cu o poemă întitulată „Des
coperirea imprimeriei", care a fost pre
miată de Academia francesă. A publicat 
apoi sumă de romane și conferințe ținute 
de el la cursurile de la College de France. 
Avea un admirabil dar de a vorbi, și con
ferințele lui atrăgeau o mulțime de lume.

Ce l’a făcut popular însă în Franța, 
în Europa și peste Ocean, a fost talentul lui 
de autor dramatic. Singur seu în colabo- 
rație cu Prosper Dinaux, cu Eug. Scribe, 
Labiche și alții a dat teatrului frances o 
mulțime de piese, drame, comedii.

Cine nu cundsce pănă și ia noi 
în țără celebra „Adrienne Lecouvreur", 
„Bataille de dames", „Les contes de la
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4j. Pentru folosire esterioră. Duretile înde- 
cheiftturl, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
90 filerl. Se trimite 4'ln‘c cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții o. s. reg. A. MoU 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provinciă 
să se câră preparatul A. Moli pro'-Adut cu marca | 
de contravenția și subscriere.

Sciri locale.
0 scire tendențiosă. Sub titlul 

„Român diăkok a magyar nyelv ellen“, 
(studenți români în contra limbei ma
ghiare), „Budapesti Iiirlapu comunică ce
titorilor săi următorele:

„Din Brașov ni-se telegrafeză: „Șco
larii de clasa Vl-a din gimnasiul superior 
român au declarat, că nu vor merge la 
școlă pănă atunci, pănă când profesorul 
lor loan Bunea, care pretinde cu stricteță 
învățarea limbei maghiare, va propune în 
clasa lor. In contra studenților s’a făcut 
cercetare. Comisarul consistoriului gr. or. 
din Sibii.u a sosit aici“.

Una din foile maghiare de aici vor
bind de incidentul, că școlarii de cl. Vl-a 
de la gimnasiul nostru au lipsit în adevăr 
vre-o două dile de la șcdlă, aruncase în
trebarea: Nu cumva avem de a face cu 
o grevă în contra limbei maghiare? Ceea 
ce acesta foie locală nu cuteza a susține 
direct, fiind prea aprope și cunoscând mai 
bine împrejurările, s’a telegrafat, cum ve
dem ca fapt împlinit diarelor din Budapesta. 
Trebuia după obiceiu se fie esploatat și 
acest incident în interesul șovinist cu ten
dință contrară șcdlelor ndstre. Cumcă așa 
este o dovedesce însăși cercetarea făcută, 
de autoritățile școlare. Numitul d-n pro
fesor predă trei limbi în clasa Vl-a, 
româna, maghiara, germana. De-o plân
gere în contra limbei maghiare n’a fost 
vorba, ci precum audim. școlarii s’au plâns 
numai că profesorul lor i-ar fi prea în
cărcat cu lecții. Dealtmintrelea școlarii, 
după admonițiunile seriose ce li-s’au făcut, 
au reintrat în ordine și merg toți regulat 
la prelegeri. Ar fi mai folositor, decă cei 
ce răspândesc asemeni sciri tendențiose 
și-ar mătura mai întâia dinaintea ușei lor 
și s’ar interesa mai deaprdpe de cele ce 
se petrec în liceele unguresc!.

Reuniunea germană de cântări 
„Mănnergesangverein“ va da în sera de 
21 Martie o serată de cântări veselă (Hei- 
tere Liedertafel) în sala cea mare a Re
dutei sub conducerea măestrului de cor 
d. Paul Richter. Programul este următorul: 
1) Friihlingswalzer de L. Milde, cor mixt 
cu acompaniare de pian. 2) „Das Frăulein 
vor der Himmelsthiir, cor umoristic băr
bătesc, de F. Finsterbusch. 3) „Die Braut- 
schau“, oder „Adihaxes und Odibraces11 
cu următdrele persdne: Hadrawachl, re
gele Medilor, Odibraces fiica lui, Abecepha- 
lus governor grec, Adihaxes, fiu de rege 
din Babilonia, Garda regelui Hadrawachl 
compusă din călărețul 1. și călărețul 2. 
Acțiunea se petrece în grădina palatului 
regal din Media. Timpul: înainte de asta 
cu 2500 ani. 4) Două cuartete vesele, a) 
Rod. Waguer „Kdnig Ramses“, b) Rich. 
Genâe „Die heisern Sânger11. 5) Garmosi- 
nella operetă într’un act de Victor Hol
lander. începutul la drele 8. Serata se va 
țină la mese întinse. Publicul este rugat, 
cu respect la cântărețe, a nu fuma înainte 
de 9’/2.

reine de Navare", în cari celebra Rachel 
a creat câte-va din cele mai frumdse ro
luri ale ei. Cine nu cunosce piesa jucată 
în t6te capitalele lumii și care face parte 
și din repertoriul ilustrei nostre compa- 
triote d-șdra Agatha Bârsescu, „Medea“, 
care fusese scrisă anume pentru Rachel, 
der care, nefiind jucată de acesta, a dat 
nascere la un proces între aristă și autor.

Operile lui dramatice formeză trei 
volume.

Mai are nuraărdse scrieri despre 
educație și instrucție, dintre cari una 
„Părinții și copiii în sec. XIX-lea“ a fost 
tradusă și în românesce și a apărut în 
editura bibliotecii internaționale a libră
riei Socec.

Multe din operile lui Legouve vor 
viețui, căci pănă vor fi artiste dramatice 
pe pământ, va trăi și rîvna de a întrupa 
o Adrienne Lecouvreur, o Medee etc.

* » *
La Teatrul Național de-aici s’au în

ceput beneficiile. Stagiunea a ajuns la bă-

Babel și biblia.
Delitzsch a publicat de curând o nouă 

ediție din „Babei und Bibel“, în prefața 
căreia, deși nu amintesce scrisdrea împă
ratului Wilhelm, printre rânduri totuși îl 
combate.

Delitzsch începe cu reproducerea unui 
cântec de răsbunare a lui Isaia, pe care 
după limbă, stil și tendință îl numesce 
„un cântec beduinic de răsboiiî și triumf11, 
apoi coutinuă :

— „Acâsta și sute alte enunciațiuni 
profetice pline de ură nestinsă contra popo- 
relor vecine, contra Edom și Moab, As- 
sur și Babei, Tyrus și Egipet, capod’opere 
de retorică hebraică, ar fi se represinte 
profetismul lui Israel în apogeul său!

Aceste manifestațiuni de gelosie po
litică și de ură pătimașe ale unor genera- 
țiuni de mult stinse, pe cari pdte le pri
cepem jucându-le din punct de vedere 
omenesc, — manifestațiuni isvorîte din 
anumite împrejurări ale timpului, să ne ser- 
vâscă noue, copii ai secolului XX după 
Christos, să’ servescă popdrelor creștine 
din apus drept carte de rehgiune pentru 
moralisare și edificare? In loc se ne apro
fundării cu admirație și recunoscință în lu
crarea lui Dumnedeu în propriul nostru 
popor, începând din timpurile străvechi și 
pănă în diua de ații, noi continuăm din ig
noranță, indiferentism seu orbie, a atribui 
acelor oracole vechi israelitice caracter de 
revelațiune, care nu pdte sta nici în lu
mina sciinței, nici a religiunei seu eticei.

Cu cât mă aprofundez mai tare 
în spiritul scrierilor profetice din vechiul 
testament, cu atât mi-se strînge mai mult 
inima, gândindu-mă la Iahve (Ehova), care 
măcelăresce popdrele cu sabie nemilosă, 
care n’are decât un copil favorit, pe când 
pe tote celelalte națiuni le lasă jertfă în
tunericului,- rușinei și perirei, și care a dis 
deja cătră Abraham: „Voiu binecuvânta, 
pe cei cari te vor binecuvânta, și voiu 
blăstema, pe cei ce te vor blăstema“.

Eu îmi iau refugiul la Acela, care 
în viâță și în morte ne-a învățat: „Să bi
necuvântați, pe cei ce vă blastămă“, și îmi 
plec capul plin de încredere, bucurie și 
rîvnă seridsă înaintea lui Isus, care ne-a 
învățat să ne adresăm rugăciunile cătră 
Dumnedeu, care este părinte iubitor și 
drept peste toți dmenii de pe pământ.11

Academia Română
Sesiunea generală din anul 1903. 

Raport asupra lucrărilor făcute în anul 1902—1903.
— Urmare. —

II. Ședințele de peste an.
Activitatea Academiei în cursul anu

lui se cuprinde în cele 39 ședințe, din 
cari 9 au fost publice. In aceste ședințe 
pe lângă comunicarea și punerea la cale 
a tuturor lucrărilor, cari intereseză mer
sul regulat al acestei instituțiuni, s’a dis
cutat cestiuni de sciință și s’a făcut comu
nicări, din cari cele mai însemnate sunt 
următorele : 

trânețe, publicul sătul de spectacole și 
actorii obosiți; se simte că nu se mai jdcă 
cum ar trebui să se joce.

Din stagiunea acesta tot opereta o 
să iesă învingătdre pe totă linia. Succesul 
ce l’a avut în ultimul timp, i-au făcut pe 
actorii doritori în cașul acesta de parale, 
să-și alegă și pentru beneficii tot operete. 
Ici-colo se mai vede pe afișe câte-un titlu 
strigător de melo-dramă. De piese, comedii 
și tragedii cu valăre literară, nici nu se 
mai pomenesce.

Se dice — scirea o dăm cu reservă, 
— că d-na Ar. Romanesco, a cărei retra
gere de pe scena Teatrului Național a 
stîrnit atâta regret în sufletele românesc!, 
va deschide în anul viitor o stagiune de 
teatru modern cu artiștii și artistele ab
solvente de conservator, care are să fie 
ca o școlă preparatorie pentru intrarea la 
Teatru Național.

Frumosă idee!
Z.

In ședința de la 26 Aprilie, colegul 
nostru, d-1 St. C. Hepites a cetit o notiță 
despre „Declarațiunile conferinței interna
ționale generale de măsuri și greutăți pri- 
vităre la unitățile de massă și de capaci
tate^ er la 10 Ianuarie a dat lectură me
moriului său : „Din publicațiunile institutului 
meteorologic.11

La 26 Aprilie, d-1 I. Bianu a făcut 
o comunicare despre „Praxiul11 diaconului 
Coresi din 1563—1564, despre „Ciaslovul 
grecesc și arăbesc11 din 1702. tipărite de 
Mitropolitul Antirn Ivireanul, și despre 
„Evanghelia georgiană11 tipărită la Tiflis 
la 1709 în tipografia și de tipografi trimiși 
de la Bucuresci.

Colegul nostru d-1 Gr. G. Tocilescu, 
în ședința de la 3 Maid, a cetit prima parte 
din „Comunicațiuni areheologice și epigra- 
fice“. Ou acâstă ocasiune d-1 Dr. 0. Istrati a 
dat informațiuni despre existența unui cas- 
tru român la Oâinpenița spre nordul lacu
lui Ouriac din Oâmpina.

La 31 Maiu d-1 Tocilescu a făcut o 
altă comunicare despre „Câteva stațiuni 
preistorice în România și în special stați
unea Sărata-Monteoru din județul Buzău11.

In diua de 5 Iulie d-sa a cetit: „Sar- 
miseghetuza și monumentele sale11 și în 
sfîrșit în ședința de la 1 Noemvrie a dat 
lectură unei comunicări despre „Obiecte 
antice de aur și argint descoperite în Ro
mânia11.

La 5 Iulie, colegul nostru d-1 Dr. V. 
Babeș a cetit comunicarea sa: „Experien
țele făcute de V. Babeș și E. Riegler des
pre mortalitatea pescelui de la Herăstrău11, 
er Ia 4 Octomvrie-a continuat cetirea me
moriului: „Puterea apărătore și curativă a 
sângelui11.

In ședința de la 6 Decemvrie, d-sa 
a făcut o lectură despre „Lucrările sciin- 
țifice ale D-ru)ui N. Kalinderu* 1.

La 14 Februarie, d 1 Dr. V. Babeș 
a cetit comunicarea sa despre: „Impor
tanța bacteriologiei pentru anatomia pato
logică11.

D-1 Gr. Șlețănescu, în diua de 6 De
cemvrie, a cetit comunicarea sa: „Dare 
de semă despre a VIII-a sesiune a con
gresului internațional de geologie ținut la 
Paris11.

Colegul nostru d-1 D. C. Olănescu 
a cetit, la 10 Ianuarie: „Jubileul tea
trului11.-

D-1 membru corespondent 1. Tanovi- 
ceanu, în ședința de la 31 MaiO, a comu
nicat o notiță despre „Inscripțiunile de la 
Podolenî11 (Nemțu); la 7 Iunie a continuat 
lectura memoriului său: „România sub ra
portul moral11, și în sfîrșit în diua de 10 
Ianuarie a făcut o comunicare despre: „Cel 
mai vechili document cunoscut de la Alec- 
sandru cel bun“.

O parte a ședinței din 31 Ianuarie 
a fost reservată amintirii lui Edgar Qui- 
net, un devotat amic al Românilor, al că
rui centenar de la nascere s’a serbat în 
Paris la Sorbona. Academia al cărei mem
bru onorar a fost ilustrul filo-român, s’a 
asociat la acâstă comemorare piâsă, tri
mițând președintelui serbărei o telegramă 
în cuprinsul propus de președintele nos
tru d-1 Aurelian. Cu acestă ocasiune d-1 
N. lonescu a ținut o cuvântare asupra scrie
rilor lui Quinet cu privire la Români, er 
d-1 I. Bianu a expus cuprinsul mai multor 
documente din cari se vede începutul le
găturilor dintre Quinet și Românii din 
Paris, precum și înrîurirea puternică ce 
el a exercitat prin cuvânt și prin scris asu
pra lor.

Instituțiunea nostră a fost invitată 
să participe la mai multe congrese sciin- 
țifice, precum la congresul societății fran- 
cese de archeologie, ținut la 24 Iunie — 2 
Iulie trecut la Troyes și provins în Franța; 
la al Vl-II-lea congres internațional al ori- 
entaliștilor ținut la 2 Sept. în Hamburg 
la congresul internațional de sciințe isto
rice, ce se va ține la 2—9 Aprilie la 
Roma; la Congresul Latinilor, care se 
va ține tot la Roma la 15 Aprilie viitor; 
la congresul internațional botanic ce se va 
țină la Viena în 1905.

Academia, nedispunend de fonduri 
pentru misiuni la congrese, s’a adresat Mi- 
nisteriului Instrucțiunii publice, cerând pen
tru primul congres, ca să fie delegat co
legul nostru d-1 Gr Tocilescu; în ce pri- 
vesce Congresele de la Roma, s’a răspuns 
că ele coincidând cu sesiunea generală, Aca
demia regretă, că nu pdte participa.

S’au mai primit de asemenea invi
tări de la Direcțiunea Museului național 
unguresc din Budapesta la serbarea ani
versării de 100 ani de la fundarea acelui 
institut, în dilele de 26 și 27 Noemvrie; 
apoi de la Universitatea imperială de la 
Dorpat în Rusia la serbarea centenarului 
în 12/25 Decemvrie. Amânduror acestor 
aședăminte de cultură li s’au trimis scrisori 
de felicitare.

(Va nrma)

ULTIME SCIRI.
Berlin, 19 Martie. Deputatul Hasse 

a criticat acji în Reichstag atitudinea 
Maghiarilor față cu Germanii din Un
garia. Ac|I domnesce în Ungaria, 
fiise el, o castă de 10,000 de Evrei 
și convertiți maghiari, cari n’au sen
sul istoric pentru aceea, că țera da- 
toresce cultura sa esclusiv Germaniei. 
E ridicolă afirmarea lor, că Ungaria 
e un stat național și ar trebui se 
renunțe de a fi stat de drept. Ger
manii Ungariei sunt necurmat insul
tați și în genere se vorbesce în dietă 
reu despre Nemți. Maghiarii îșl per
mit a neliniști pe vecini și nu sunt 
un razitn al triplei alianțe.

Cancelarul Billow răspunse: Pen
tru conaționalii noștri, cari sunt des
părțită de noi după dreptul interna
țional, nu putem interveni. Acesta e 
un vechiu principiu al politicei ger
mane și nu voim a ne abate de la 
ei, fiind-că voim ca poporul maghiar 
în cadrul monarchiei au^tro-ungare se ocu
pe o posițiuue cât se pdte de însemnată. 
De aceea voim ca poporul maghiar 
se nu se isoleze cu ostilitate de cul
tura germană, căreia Ungaria, are 
a-i mulțumi mult și s& fie amic lo
cuitorilor germani de sub cordna Sf. Ște
fan, cari întot-deuna au fost cetățeni, fi
deli ai acestei țări. încheie regretând, 
că Hasse a vorbit în chip ofensator.

Salonic 19 Martie. Misiunea de
legației trimisă de Sultanul pentru 
a determina pe Albanesî se nu se 
opună reformelor, s’a zădărnicit. Se
mințiile albaneze au ținut lângă Priz- 
rend o adunare, în care au luat po- 
siție contra reformelor. Albanesii din 
Debar organiseză luptători contra 
bandelor bulgare. Lângă PijanicI au 
fost ciocniri sângerose. 13 Bulgari 
și 7 Albanesî au căifut. Un sat fu 
incendiat.

Constantinopol, 19 Martie. Porta 
a fost încunosciințată, că comitetele 
macedonene plănuesc nimicirea linii
lor ferate.

Diverse.
Cunoscerea caracterului după 

limbă. Acela care vorbesce repede și agitat, 
este un om mai mult simplu de cât deș
tept, de un spirit grosolan, cu judecată 
perversă, forte crudei, și înclinat de-opo- 
trivă spre bine ca și spre rău. Acela, care 
băiguesce când vorbesce, este forte simplu 
mândru, schimbător, se mânie forte lesne,, 
der fără să ție mult. Acela, care are limba 
grosă și aspră este prudent, mai mult seu 
mai puțin îndatoritor, vanitos, fărtt de 
demnitate, discret, purtător de vorbe, fri
cos și fără respect de cele sfinte. Acela, 
care are limbă subțire este prudent, inge
nios, de ordinar timid, crede lesne tot ce 
i-se spune și putem să-1 întorcem ori cum 
voim.

Se. te însori, ori nu? Un raportor 
american, care s’a adresat cătră mai mulțî 
bărbați, cari aveau etatea de 100 ani, cu 
întrebarea: ce trebue se faci, ca să ajungi 
bătrânețe adânci? — a primit de la unul 
răspunsul: culcă-te de vreme,nu bea beu- 
turi spirtuose, nu te însura și nu te nă
căji. Altul i-a scris: Vrei să trăiesc! 100 
de ani? sc61ă-te, când răsare sărele, lucreză 
mult și însdră-te tîner. Rabelais tfice: în- 
sdră-te, faci bine, — decă nu te însori, 
va fi și mai bine. (Tot asta o dice și Pa
vel apostolul.) Aici ne aducem aminte de 
gluma foiletonistului Spitzer din Viena: 
„Durere, n’am fost nici odată însurat, și 
mulțumită lui Dumnedeu, nici astădi nu 
sunt însurat11.

Copilă modernă. „Etă, dragă Ile- 
nuță, ți-am cumpărat o păpușă nouău. — 
„Bine, tătucă, der cu asta nu pot eși pe 
afară — este îmbrăcată după moda din 
luna trecută!11

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

I e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
flcoraandație.)

Scrieri literare pentru popor.
„Carnetul Boșuu, o interesantă no

velă nihilistă, tradusă din germană de Mo
șul 0 broșură de 104 pagini, format octav 
mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșul*  e cunoscut cetitorilor 
noștri din numârosele sale lucrări publicate 
în foița cJLrului Gaz. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

„ Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pbrelor vechi și moderneu de loan Popea 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul postai.

„Castelul din Carpațl*,  roman din 
viAța poporului român din Ardeal, de Jules 
Vtrne, tradus de d-1 Dr. Victor Omșor cu 
o prefață de Dr. Eliă Bătanu. O carte 
forte interesantă, care n’ar trebui să lip- 
sescă de pe masa nici unui Român. — 
Eseinplarul broșat ediț. poporală 1 cor. 6 o, 
broșat ediț. de lux 2 cor 40 (plus 10 b. 
porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto).

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită considerațiune la modul de vețuire 
a țeranului român, de Simeon Stoica, me
dio pensionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 
1 c «r. -|- 10 b. porto)

Instrucțiuni populare despre da~ 
torințele și drepturile purtă datorului dere 
edate de Wilhelm Niemandz. Atestă carte 
e uu îndreptar de o trebuiuță nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„Omul*,  noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătă'.ii și a corpului omeneso de 
George Cătană înv. AcAstă carte servesc? 
ca manual pentru anul al iV-lea al șcble 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cugete și considerațiuni din es 
periența vieții lui Arghirobarb. Con 
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
vieță“. „Smga veche“ și „Ianeo musicau- 
tul.“ Traducere de 1. O. Panțu-, o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani -|- 5 ba il porto.

I. C. Panțu-, „In plasău. „In Baltă“. 
„Cale gren“. „La C6de'. „La cârciuma 

lui Tiriplic." Schițe din măța dela țărâ. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-|- 
5 bani porto.)

1. O. Panțu: „Za povestire din
yiAța unui oioban. O broșură din 32 pag. 
cu prețul 16 bani -f- 3 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Antoniu 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din viAța 
preoților de G. Simu Prețul 60 b. {- 6batl 
porto.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
mai ales pentru cei vreu să joce teatrul 
Prețul 24 baul (prin postă 28 b.)

Vieța după mârte, sAu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome- 
nesci și deșertăciunea celor treeătore, de 1. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

Poesii de R. V. Buticescu. Prețul 
era la început 2 cor. 40 b., acum numai 
cor. 1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Taina norocului sAu Povestea sa
tului NemernicenI de Tache Brânduș. Acesta 
carte e forte poți ivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-]—10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă < or. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcâlă de I. Bariu, 30 b. 
dlus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul educa- 
țiunii de I. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de 1. 
Bariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia. Calvarului de abat 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. Clainu 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România 
3 lei plus 20 b. porto).

L/ilice dela Pind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-române de P. Vulcan, 
«■or. 2 (pl. porto 10 b.)

de Ioan los f Sce- 
pl. 10 b. porio.
Maoedonski. Preț.

Buchete de flori, culese din grădina 
limbai române pentru copil, fascicola III, 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneui român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885 prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, prețul 50 b. -I- 5 b. porto.

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru o •asiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neoruțiu. Ediț. IV. Preț îl 50 bani. 
(+ 5 b. p.)

Pribeag, ediția l-ă 
opul Preț. cor. 1. 50 b.

Poesii de A1. A. 
3 oor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și crit cl de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului sAu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morțj, adu
nate de 1. Pop-Reteyanul. Prețul 80 ba I 
(“T 19 b. p.)

Cu vârful penei, scrieri satirico humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vasde Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Famllieiu Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răi.anu, cor. 2’50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articofi și foișdre de 
lonă A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Tsus «a preot. Cu 
aprobarea Prea veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Influința trancesă în România de Al. 
Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. 5 b. porto.

Românii Secelenî. Căușele decadenței 
lor ecoaomioe și mjlocele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în românesce de Afin 
dela Tus da. Prețul 2 cor plus 20 bapl 
porto.

„Pe pragul mormentului*  de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrale 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
baul (-|- 6 b. porto .

Prosă și versnrî fabule de Gr. M. 
Alex»ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’uu vândut pană acum.

1) Lascar V’orescu, O icână a Mol
davei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acAstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(4- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretata 
nAstră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ooupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-|- 
20 b. porto).

7) „ Vrei să te iubescă bărbatu ?“ 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seri Ase și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în scu
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-J- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sAmâ pentru învățători.

5) Originea monedelor (a bunilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. Jn loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumAse nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-ț- 10 b. porto.)
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Antreprise de pompe funebre
ZHL TnjLtsefe.

SSrașov, Strada Porții Vn 12.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sabădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat în caii tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriurilor de leifiin, de 
inefal și imitațiuni de metal și de lemn de stejarii.

Depou de CUUUni pentru monumente și plautîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vâuet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt și ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de morți iei 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u t s e k.

fine, se pot că -

Prafurile-Seidlitz ale lui M
t'eriJjitpJle numai, decă fiăcajre esitiă ewte provenită eu nutrea «ie 

aperare a iui A. Moil și eu subscrierea sa.
Prin efegtul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor irai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațlunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bote femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încAce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecăiorescă.

și sare a lui
Vt» h î l«i n.iiMri-rs; decă fiecare sticlă este-o rovedută cu marca de scutire și cu
e VI Iidbiiu HUSSidl, plumbul lui A.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.90.

S^pun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pel?i, cu deosebire pentru « opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. — .40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețută cu marca 
de apărare A, Moli 

Trlmltea-ea prisicilpală prin
Farmaristwi A. MOLL,

c. și r, fnrnisor al curții imperiale Viena, Tnclilanlien 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele proveițute cu tscăhtur •. și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekeiius, Victor Both, Eugen Neustădter 
și ©ngros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartier. *
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ABONAMENTE
Iu-A.

Prețul abonamentului este:
APentru Austro-Ungaria:

® c©a.
Hal . . lâ ,,

Ș’gaaaa .... §4
/
/
/

Pentru România și străinătate:
Hal ... 12) 

șâse Hal... 2® 
h ia sa ..... 4©

o exe o
V

99

99

Abonamente la numerele cu data de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria:
as

Hal o

9

4 
â
1

99

99

■

Pentru România și streinatate: 
a a a a a a 

giHai a a
Haa . .

5?
99

Abonamentele prinse fac mai ușor și mai repede
----- o> mandate poștale, o-------

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

AdiBiinistrațmnea
GAZETEI TRANSILVANIEI."

...................  m u nu i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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