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...... t___  t agitațiunei 

. te deocamdată proiectulă de lege 
jnesentată parlamentului centrală 
din Viena de cătră prințulă Liech- 
stensteiii. prin care, precum scimă, 
se cere ca legile școlare să liă 
reformate pe temeiulă recunos- 
cerii caracterului loră confesional 
și ală principiului autonomiei țe
riloră.

Germanii diu Austria ati pusă 
în lucrare o agitațiune pe scară 
întinsă în contra proiectului lui 
Liechtenstein. Se țină pretutin
deni meetingurl. cari protesteză 
în contra lui. Sâmbăta trecută o 
mare întrunire a cetățeniloru ger
mani din Viena a luată o reso- 
Ințiune, în care se (lice, că pro
iectulă școlară ală lui Liechten
stein urmăresce tendințe du.șină- 
nose culturei poporului, precum 
.și dorințe fanatice de predominare, 
că plănuita participare a bisericei 
la suprav.eghiarea școleloră nu se 
pote uni cu suveranitatea și pute
rea statului, că prin intențiunata 
descentralisare, lăsându-se adecă 
afacerile școlare și legislațiunea 
școlară în competența dietelor» 
provinciale, se amenință unitatea 
imperiului, a oștirei. a justiției și 
a administrațiunei sale și se pe
rii liteză posițiunca îndreptățită a 
naționalității germane și că din 
aceste considerante adunarea cc- 
tățcniloră din Viena condamnă 
proiectulă de lege ală lui Liech
tenstein in tote privințele ca ună 
atacă gravă asupra intereseloră 
de viață, ale patriei.

Autonomia, ce o reclamă prin
țul» Liechtenstein pentru diferi
tele teri in afacerile, școlare a 
numit’o unulă din vorbitorii me
moratei adunări i prof. Suess) „au
tonomia întuneroeuhii“. E clară 
că pe Germanii austriacl îi ne- 
liniștesce caracterul» federalisticu 
ală reformei proiectate mai multă 
decâtă caracterulu ei confesională, 
căci decă diferitele țerî șî-arft re
câștiga autonomia deplină. în ees- 
rimil școlare interesele germanisa- 
țimiei și ale centralisațiunei ară 
ti în adeveră forte amenințate.

Gâtu pentru oposițiunea Ger
manilor» în contra proiectatei in
gerințe a clerului catolică in con
ducerea învețămentului poporală, 
ca e-te sprijinită și de-o parte a 
Cehiloru. de .,Cehii tineri," cari 
asemenea pledeză pentru scola mo
dernă . inse națională-autondmă, 
voindă se-o fereseă de .,întunerecu." 
la care ar li espusă decă ar ajun
ge _<-a Roma se potă dispune a- 
snpra ei."

Agitațiunea ..Cehilor» tineri,, 
in contra proiectului .,clericală,11 
ahî prințului Lichtenstein. siipcră 
miilfă pe Cehii din partida- lui 
Rieger. cari dau adl tonulfi în 
Ib.emia. Este o agitațiune scrîn- 
titâ acesta — dice umilă din or
ga m h 'le frunte ale ..Cehiloră bă
trâni" - este o neghiobia a pre
tinde <!ela deputății cehi și dela 
cclelaire partide, cari formeză ma

Brașov», S Februarie
In partea de dincolo 

narcbiei nii.scurea in sîitttlă 
lorii partiție și iiatitnialităt) 
pe di ce merge mai mare, 
tulii principală alu f~: 
este

joritatea în parlamentulă din Viena. i 
se respingă proiectul» lui Lichten- 1 
stein fără ală esamina și fără ' 
a'lă supune mai înainte măcar» 
unei disensiuni și chibzuirl se
ri ose.

„Esența proiectului Liechten
stein" scrie ,.Politik11 „este o causă. 
care zace pe inimă întregei lumi 
catolice. După ovațiunile, ce s’au 
adusă Papei Leo XIII cu ocasiu- 
nea jubileului seu din tot-e părțile 
lumei nu va mai ii nimeni așa de 
naivă ca se desprețuiescă acestu 
,,factură de putere.11 Chiar și im- 
periulă puternică germană a gă
sită cu cale de a se împăca cu 
catolicisinulă. Politicii „practici11 
„prevedetori11 și „esperți11 nu potă 
comite der „actulă nepolitică11 de 
a respinge bruscă o cerere venită 
dintr’o parte ca acesta și a nu o 
supune măearu unei esaminărl.

„Acesta cerere a unui factorfl 
puternică așa de însemnată" — 
adauge foia boemă — „s’a adusă 
la discusiune parlamentară prin- 
tr’unulu din cei mai însemnați re- 

i presentanțl ai partidei 
conservative, pe care 
boemă o numeră între 
cei mai credincioși, eu 
sprijinire a dobândită

asupra intercseloră

germane 
poporulu 

a li ații soi 
a căreia

__  elă succe- ' 
sele modeste din timpulu mai nou 
și la a căreia ajutoră este avi- 
sată și în viitoră. mai alesă când : 
e vorba de a ne apropia de ținta 
ideală, care este restituirea celă 
puțină a acelei autonomii, ce este 
garantată țeriloră prin constitu- 
țimie. autonomiă, ce. o recunosce 
apriată propunerea lui Liechten- 
stein.

Etă în puține cuvinte espli- 
carea atitudinei partidei lui Ilieger 
în afacerea școleloră. Foile ger
mane centraliste au der dreptate, 
când se temu, că Cehii voră spri
jini proiectulă lui Liechtenstein, 
pentru că elu dă școlele pe mâna 
majorității loră din dieta boemă 
și pentru că c vorba de a se sus
ține solidaritatea maiorității din 
parlamentulu centrală, cr Polonii 
îlu voră sprijini pentru că au 
lipsă de voturile clericaliloră în 
alte cești uni. ce-i intereseză pe ei 
în deosebi.

Fracțiunea ..Celiiloră, tineri- a 
făcută acum o propunere de sine 
stătătore cu privire la școle, care 
ajieră independența .școlei de bise- 
serică conformă prescrieriloră esis- 
tente și primesee numai principială 
autonomiei țftriloră în afaceri șco- 

. laie. Acesta propunere are de 
i sc.opă de a lua clubului deputați-
■ loră cehi pretextulu. că mimai de 
, aceea voteză pentru proiectulă lui
■ Liechtenstein, fiind-eă elă este fa

vorabilă autonomiei provinciale.
Chibulă ./’ehiloră betrânî“ a 

și luată posițiune fața cu acesta 
propunere, deelarândă că o va 
susține, căc.i apc'ră autonomia țe
riloră, der iiu-i face prospecte de 
reușire. Scopul» ,.separatiștiloră“ 
(cum ii numescă pe ..Cehii tineri") 
este, (lice ..Politik," mimai do a 
agita massele. arătându-le că oi 
suntă cei mai înțelepți și patrio
tici. căci nu voiescă se de școlele 
pe niânile clerului.

De voră reuși sen mi planu-

iile partidei clericale din Austria, 
faptă este și remâne, că de ună 
timpă încoce se manifestă o pu
ternică reacținue în contra curen
tului, creată și nutrită prin legile 
mai none liberale, aduse de cen- 
traliștii Germani, pe timpulă când 
au fostă ei la putere, și că gu
vernul» susține acesta reacțiune 
pe față și pe ascunsă, crei]endu 
că printrînsa va pute paraiisa di
recțiunea șovinistă-națională ce a 
luat’o, mai alesă între Germanii 
austriacl, desvoltarea din anii In
timi. Ca dovadă pote servi și dis- 
cusiunea parlamentară din <]ilele 
aceste asupra proiectului de lege 
despre reuniunile academice la care 
vomă mai reveni.

Guvernulă Taaft'e ar vrea se 
crescă cetățeni cu frica lui Dumne- 
cjeu și cari se fiă înainte de tote 
„patrioți austriacl." Și-a alesă o 
grea problemă tocmai întruna timp, 
când cancelarul» germană face a- 
pelu la ..fttror teatoiticu»" privind»

• c’ună ochi» la Germanii sei. cu
• altulă la Germanii diu Austro-Un- 
“ gări a aliată.

Francia și Italia.
..Pol. Corr." primesee urinătorea 
informațiune clin Roma:

Scirile dintâiu despre vorbirea d-lui 
Floure.us în Briancou au provocat» în 
Italia adeucă surprindere, mai ales» după 
respectuosa și amicala primire ce i se 
făcuse ministrului frances» pe teritorială 
italian». încă nu s'a dovedită esactitatea. 
analisei telegrafiate a discursului și se 
așteptă ca seu textul» vorbirei să justi
fice nefavorabila impresiune. fseu ca 
d-nulrt Flourens se-o slăbescă prin nou» 
dedarațiunl în public», căci altmintrelea 
ar trebui se se conchidă, că el» s'a ser
vit» de acel» limbagiu ce i-se atribue, 
ca s» predispună pe FrancesI pentru vre
unii atac» asupra Italiei, deorece elu tre
ime se scie. că tractatele acesteia cu ali- 
ații s6i eschidîi necondiționată ort-ce cu
get» ofensivă din partea Italiei.

trulft adniouiază școlele medii, care nu 
corespundă chemărei lor». Asta t otdeuna 
am accentuat’o (lice Kiss — fiind» 
că am fostă condusă nu de motive con
fesionale, ci numai de motive naționale 
(d. e. .școlele confesionale nemagliiare, 
fiind» că nu voescu se se prefacă în 
fabrici de niaghiarisare? Red.i mai 
alesă în orașele și ținuturile eu popo- 
rațiune preponderantă nemaghiară.

Contra desființării școleloră rele n are 
nimic» de obiectată vorbitorul». der în 
locul» loră s6 înființeze ministrul» școle 
medii de stată Planul» de învățământ» 
de adl, că în unele, școle medii se în
vață latinesce și grecesce, în altele se 
învață numai latinesce, în alt.ele apoi 
nu se'nvaț.ă nici una din aceste limbi, 
ne dă pricină de a fi îngrijați. Bugetul» 
nu-lfi voteză. fiindă că desvoltare.a ins- 
trucțiunei poporale se împedecă cruțân- 
du-se 25,000 fi., er pentru scopuri de 
înarmare se cheltuescu milione. și o astfel 
de politică nu o aprobă.

Br. Alex. Jes.zen.sz/ty dice. că a sub
scrisă și elă propunerea lui Iranyi, der 
nu aprobă motivarea ei și regretă că 
elu a amintită aci afacerea unei con- 

I fesiunl.
Daniel Jranyi observă, că antevor

bitorul» l a înțeles» reu. căci decă a vor
bită în interesul» libertății consciinței, 
n’a avută intențiunea a tracta afacerea 
unoră singuratice confesiuni.

'Va urma.)

Din dieta ungară.
In cnrsuln desbaterii 

bugetului ministerului cultelor» și 
instrucțiiinei publice an mai vorbit:

Alex. lirnertrl; găsesce că e de tot» 
seracă și del’cctuosă literatura uugurescă. 
pentru copii și tinerime, 
so vendfl cărți străine traduse mu 
opuri originale, can 
copiilor» fără nici o 
tîmpesc.ft mintea. < 
spiritul» L............ .
Ca/tiluln cetinilii. în lipsă 
rescl, cărți intr'o 
misei- .spiritulă si franisetile 
ferm: (Avistt Mughiaronilor» și 
țiloru. Red.J

J)er chiar o marc parte a membritoră 
acailemiei anyurescl nu seie .scrie unyiiresce.. 
(Așa. e!) Academia ar face mare serviciu, 
decă și-ar cresce membrii încă fiind» 
copii. Academia francesă premiază scrie
rile și diareic bune pentru copii. Gu
vernul» și mai alesă ministrul» iustrtic- 
țiunei ar trebui se se intereseze de cărți 
și lucrări pentru copii.

Alberi Kiss (|ice. că reducerea chel- 
lueliloril pentru școlele poporale cu 
2.5.000 fl. însemnez» decadință, și o mai 
grea aensațiune nu pote li pentru gu
vernă. Vorbitorul» se bm-nră. <ă niinis-

asupra

. Pe la Crăciun» 1 
ori

• ajungă în manile 
> critică și deoparte

. de altă parte ucidă cu 
loră străină simțul» națională, 

de cărți ungu- 
timbă ■străină, nu cu- 

linibei ma
re nega-

Din comitatul!! Brașovului.
Iu 11 Februarie n. s a ținută adu

narea comitetului administrativă ală co
mitatului Brașov» sul) presidiulă vice- 
comitelui luliu Roii. Din cele pertrac- 
tate în acesta adunare, damă în estrasu 
urmat,orele :

Medicul» comitatului raporta, că sta
rea sanitară a locuitorilor» în decursul» 
ltinei Februarie a mersă spre mai râu. 
In mai multe părți ale comitatului dom
nesc» bble epidemice, mai vertosă îu.s<* 
scarlatina graseză în mai multe locuri. 
0 femeiă sosită din România, a adusă în 
comuna Terlungeiil epidemia versatului. 
Copiii de șc.olă din Zizinft sunt» atât» de 
murdari. îucâtu murdăria loră se. soco- 
tesce a ti periculos» din punctul» de ve
dere ală sănătății.

Inspectorul» de dare raportă, 
truprimul» pătrar» al» anului 
darea locuitorilor» diu comitat» 
miă cu restanțele de ‘dare face 
11. 1 cr. Din acest» sumă s’au
20,22(5 fl. 55', cr.. au 
119.121 fl. 45 er.

Din raportul inspectorului r. de școle 
estragemu: Poporațiunea comitatului con
stă din 84,188 suflete; școli se află în 
comitat» 7(5. dintre acestea 14 sunt» de 
stată. 5 comunale, 55 confesionale. 1 de 
sine stătătore și 1 susținută de o reuniune.

■ Numărul» copiilor» obligați la cerceta
rea școlei e 1(5.2(52; școla o eereeteză 
14,501. nu o eereeteză 444 băețl. 1317 
fete. Dintre copiii cari eereeteză școla : 
4373 (?) sunt» maghiari. 4707 germani. 
5421 români. Statul» a contribuit» la 
susținerea școleloră cu 4(5,129 tl.

Adunarea în fine respinge recursul» 
preotului eva.ng. Carol Michael din Apața. 
prin care acosta cere, ca de o parte chiar 
en tortă armată, se se eonstringă deca
natul» evangelicft din Brașov» la respec
tarea legei, er de altă parte se se depăr
teze din Apața preotul» Deak Săndor. 
care agiteză poporul» de acolo.

.. eS pen- 
vurentft 
îinpre- 

139.348 
plătit» 

remasrt restanță
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SCIRILE VILEI.
Din causa emei celei grele se ma

nifestă în mare parte a Ardealului lipsă 
de nutriții, mai alesă în comitatele Fă- 
gărașă. Ciucu și Solnoeă-Dobeea. unde 
nutrețulă se scnmpesce cumplită.

* î?

Recrutarea în Alba-Iulia începe la 
17 Aprilie. Se voră presenta la asen- 
tare: 51 obligați la serviciulă militară 
din classa 1 de etate, 46 din classa II, 
36 din classa III. Președinte civilă ală 
comisiunei de recrutare este primarulă 
Novak.

*
* *

Editorea și directorea tbiei „Fova- 
rosi liirnok" din Pesta, anume d-na Io- 
hana Pekarik n. Barbara Malik, în urma 
unei severe cercetări, a fostă arestată 
de poliția. S a dovedită că făcea înșe
lătorii. spune „Pester LloycU.

In Clușiu închise văduva Daniel pe 
fata de 14 ani a lui Isak Weiss dela 9 
ore dimineța pănă la 4 ore după amedă 
într'o odaiă ca zălogă. pănă ce soru-sa 
va aduce îndărătă o plapomă ce o du
sese dela Daniel. Prisoniera plânse des
tulă și cerii să’i dea. bareml se bea o 
picătură de apă. „De țl-ar atârna măcar 
limba afară și totă n’ai să capeți,“ răs
punse văduva fără sufletă. Poliția însă 
liberă fata și fileu arătare penală contra 
văduvei Daniel.

* *

Totă în Clușiu două servitore ale 
lui Franz Szabo, a cărui soțiă zace bol
navă în pată, îșl cerură voiă se mergă 
la petrecerea, servitorimei dela redută. 
Bolnava le lăsă și tocmai când să pl^ce 
veni acasă bărbații-său, care le certă 
pentru că suntă așa de fără sufletă în- 
cătă să lase o bolnavă singură acasă, 
der cu tote astea le lăsă să se ducă, 
înainte de culcare, mama bolnavei voi 
să bea apă din paharulă ce în fiecare 
seră se aducea pentru ginere-seu. Co- 
lorea apei îi bătu la ochi, o vărsă din 
paharu și turnă în elă altă apă. der abia 
gustă din ea și simți gustă de. fosforă. 
Apa fu dusă la ună medică, care cons
tată în sedimentă fosforă. Bănuiala cădu 
negreșită pe servitore. care fură luate 
dela redută și arestate de poliția. Una 
din ele fii liberată, der cea care adu
sese paharulă cu apă e ținută încă în 
arestu pănă ce se va termina instruc
țiunea. Se bănuesce că a vrută se’șl 
răsbiuie asupra stăpânil-său, fiindă că le 
certase.

In Sadă, comit. Sibiiuliii, s’au bol
năvită de scarlatină mai mulț.I copii. In 
Porumbaeulă de susă bântue între copii 
versatulă (bubatulțji mică. Doi copii au 
murită.

* *
In Topircea, comit. Sibiiului, a fostă 

împușcată la 5 Februarie colectornlă de 
dare. Se dice eă bănuiții de-a fi să
vârșită acestă ac-tă de răsbunare ară fi 
prinși.

* *
hi Puintilă de jusă unu incendiu a 

pricinuită loeuitoriloră Neculae Todo- 
rană, Lazară Savu și Simionu Armeanu 
o pagubă de 780 ti. In Aiudfl a sufe
rită asesorulu dela ofieiulii orfanală Ne- 
eulae Tliot, în urma unui incendiu is
cată în locuința sa, o pagubă de 700 fi.

*
Petrecerea lleuniunei femeiloru române 

din iSrașocă, aranjată în sala Redutei 
Sâmbătă în 6 (181 Februarie, a avută 
unu suc.cesă morală forte frumoșii. Nu 
mare a fostă numerulă participanțiloră, 
deră destulă de alesă. Dintre notabi
litățile Brașovului îusemnămu: pe d-lă 
Generală de Pokay, care a onorată a- 
cestă serată, cu presența Domniei Sale 
pănă târdiu : pe D-nnlu colonelă de in
fanteria de Soos, pe celă de cavalefiă 
Sațt'in și pe D-nulă locotenentă-colonelă 
ală batalionului de honvedl din locă, 
precum și alțl domni oficerl din garni- 
sonă. Buchetulu de dame mică, der forte 
drăgălașă, representa cu efectă socie
tatea nostră română. Toaletele în ge
nere erau forte alese, ba potă dice chiar 
lucsuose cu tote că s’a profesată multă 
„toaletă simplă." Mândrulă costumă na
țională a fostă representată numai prin 
două-trei, deși la petreceri românesc! ar 
fi de dorită să prevaleze totdeuna. Se 
aștepta și era de dorită, ca publiculă să 
fiă în numără cu multă mai mare, der 
precum credemu, causa puținei frecvențe 
a fostă în parte împrejurarea, că multe 
familii suntă în doliu, pe de altă, parte 
și timpulă nefavorabilă. Petrecerea a 
fostă de altmintrelea forte animată și a 
durată pănă cătră dină.

a.

Academia română.
Inciinosciințare. De mai mulțl ani 

Academia română îșl dă neîncetate silințe 
pentru a strînge câtă se pote mai multe 
documente de totă f’elulă, caid ară pute 
fi de folosu pentru studiarea istoriei na- 
țiunei. Numai prin studiulă documente- 
loră se pote lumina și înțelege trecutulă 
neamului nostru.

Coleețiunile strînse pănă. acuma de 
Academia cuprindă preste <Jece mii do
cumente de deosebite feluri: chrisove, 
cărți domnescl, cărți de judecată și de 
hotărnicii, anaforale, zapise. foi de'destre, 
și altele.

Academia face apelă la toți aceia, 
cari posedă documente și hârtii vechi 
și cari ară bine-voi a contribui la îm
bogățirea colecțiuniloru sale. Academia 
ar vede cu cea mai viă mulțămire in- 
teresulă ce i s’ară arăta în acestă pri
vință și ar primi cu totă recunoscința 

tote documentele și alte manuscrise cari 
i s’ar dărui pentru coleețiunile sale.

Se voră da când se va esprima 
dorința -dela ('anei laria Academici copii 
în scrisdre modernă și traduceri în limba 
română de pe originalele vechi scrise 
cu ciriliee seu în limbi străine, cari se 
voră dărui.

Tote documentele și manuscrisele, 
cari se voră trimite, se se adreseze la 
Academia română în Hiicurescî.

Viile mulțămirl ale Academiei cătră 
dăruitorl se voră esprima și prin ,,71/b- 
uitorulă G/iciatiP. ‘ 
Președintele Academiei române.

Subscrisa> Kogălnicenu.
Secretarul^ generală. 

(Subscrisă. D. Sturdza.

Literatură.
, Foia bisericescă și scolastică," or- 

ganu ală provinciei metropolitane gr. cat. 
(le Alba-lulia și Făgărașă. Apare de 2 
ori pe lună în Bla.șă. Redactorii pentru 
partea bisericescă: dr. Ioană Paiță, pen
tru partea scolastică : Alexandru Uilăcaiiu. 
Abonamentulă pe ană 6 fi. Nr. 10 dela 
15 Februariu conține, în partea biseri
cescă : ObservațiunI cu privire la rapor- 
tulă, ce esistă între biserica gr. cat. și 
biserica, romano-catolică (urinara), de dr. 
Augustină Bunea. Din vieța pastorală, 
prelucrată de Tită Budu. Morbulă tim
pului modernă și vindecarea aceluia, de 
T. Bulcu. — Rațiociniu publică cu pri
vire la petrecerea dată în M.-Ludo.șă la 
17 Iulie. — Conferințele pastorale, de 
dr. Ioană Popă. — Varietăți. In partea 
scolastică: Se ne cultivămă pe noi îu- 
și-ne, ea să puteniă cultiva și pe alții, de 
I. F. Negruță. — 0 catechesă practică!.
— Platone (urmare., de Aromi Deacii.
— Pestalozzi ca părinte : de P. Ungu- 
reanu. - Mâța (pisica) de casă (prele
gere practică). — Minciuna, căușele și 
tractarea ei în șcdla, de N. Trimbițoniu.

Despre bolnăvirile repentine, prelu
crare de S. P. Radu. — Ceremoniile nup
țiali la Romanii antici, de Octaviană Bon- 
finiu. — Varietăți.

Revista societ ..Tinerimea-Română 
apare odată pe lună în Bucurescl (Strada 
Modii 10). Abonamentulă pentru Austro- 
Ungaria 4 fi. pe ană. — Fascicula 1 de 
pe Ianuarie conține: Gustulă literară la 
noi, de St. V. Nanii. — Originea ami
donului, de N. Dumitrescu. — Devota- 
mentulă ei, de Fr. Crețescu. — Pedago
gia la noi. de St. P. Etatea steleloru 
de C. I. Manolescu. - Sbre Petru (po
vestire poporală), de Rădnlescu Nigeră.
— Corespondență.

Cetatea de baltă, în 1 13.
Februarie 1888.

(Tergă de vite.— Contribuțiile grele. 
Dare pe câni. Miseria poporului).
La 10. 11 și 12 I. c. în Cetatea 

de baltă a fostă tergă de vite, și încă 
din cele mai slabe. Tergtilă a fostă 
mare, vite multe, s’au vândută viței și 
vaci sterpe pentru tăiată. Boi n'am 
vădută vendendu-se, de aceștia au fostă 
forte puțini și și cari au fostă, au fostă 
numai așa dicendă bouleni, semnă că po- 
porulu e petrecută de sărăcită.

Acesta-i marea operă a stăpâniloră, 
cari, în folosulă patriotismului și a rea- 
lisării ideilorti de stată, îsă invențioșl de 
minune când e vorba a încărca popo
rală cu dări. Nu-i de ajunsă că con- 
tribuțiunea pe porțiă și darea de con
sumă le sporeseă pe di ce merge; re- 
partițiunile: „pentru edificarea caseloră 
comitatului, pe sema scoici centrale, a 
scolei comunale, pe sema cancelariei 
solgăbirăescl și în folosulă faimosului 
„kultur-egylet/ — pentru lefa notaru
lui și a personalului ant.istiei (primăriei) 
cu servitorii comunali, etc. tote acestea 
nn'să de ajunsă, ci iscusiții noștri din 
comitată — pentru îmbunătățire și pros- 
perare — au adausă a pune dare și pe 
câni. Faptă acesta „constituțională11, der 
miserabilă isvoră de venite. Puțină 
sporă în folosulă comitatului, căci po
porală îndată <-<■ s’a convinsă, că nu’i 
glumă, în amărăciunea inimei și lipsa 
forte mare de bani (De unde brușî - 
diceau ■— se mai plătimă și pentru câni 
câte 2 fi. v. a. și sgarda cu moneta, să-i 
ținemă legați în < hilii făcute anume 
pentru locuită, ba se le aducemă și 
doftori, vai de noi i șl-a trimesă cânii 
pe sub ghiață și în puține comune — 
în acestă comitată se afiă adl 7 10
câni.

Tinerea armeloră e oprită, a câni- 
loră asemenea, efectulă e tristă, căci, 
acum în iernă mai cu sâmă, jupunesele 
(vulpile) desă ne visiteză galițele, lupii 
nu se mai temă de omeni, și dina se 
vădă în apropiere : nu este ndpte în 
care se nu se preumble în comună din- 
tr'ună capătă pănă în celălaltă: pe când 
omulă cu ai săi cineză — între 6 și 7 
ore sera — lupulă terăe dia pănă în 
fundulu gradinei, și acolo — nebănuită 
de nimeni, în liniște, — se omenesce cum 
îlă trae ginima.

„Lume rea amu ajunsă, hotarulă sa 
iufjustată, moșiuțelc ni se reiitlă pentru da
rea imperătescă și pentru alte datorii, bu
catele-să puțiite si nu de ajunsă, dte nu 
aremă unde și cu ce tine, care le aiemă 
’să slabe, n'au nici uuă preță, și pentru 
aceea tâ,gurile- să slabe.-

Der și în negoțulă cu alte mărfuri 
puțină se vinde; alergă omenii din de
părtare la tergă cu parale pentru câte 
o părechiă do opinci. Nu-i vecii, ca mai 
de multă, ședendă șiruițl în târgă pe la 
eârciume: într'ună minută îi vedl reîn- 
torcându-se, căci puținele parale, le-au 
dată pe opinci, și apoi și acelea au fostă 
făcute pe grăunțe, luate din gura copiiloră 
cari mai cătră primăveră și la veră le 
comperă dela arendatorii de mort cu 
două și trei prețuri în așteptare pe lângă 
contractă. Sărăcia-i forte mare, prole- 
tariatulă — pe lângă totă diligința eco
nomică — se înmulțesce. emigrațiunile 
nu mai au căpet.ă. Der stăpâniloră 
dilei ce le pasă de acestea ? se țină de 
paragraf!, cele ce hotărescă, judecă și 
dicteză trebuo să se împlinescă.

...—nu...Iu.

F0ILET0NULU „GAZ. TRANS.“

STRĂBUNII NOȘTRI^
V o i e I ă I « i » r I <- ă

Anulu 104 duptt Clirist.

Cartea II. — Muntele Kogeonului.
CAP. V.

La o poștă și mai bine de Zarmize- 
gethusa. la dealu, în creerii munțiloră, 
albia Streiului curge pe o rîpă negră ca 
o gură de iadă, care, la o frântură de 
deală, se surpă de odată și se desparte 
în două ramuri, amendouă incingendu 
temelia unui vîrfă golașă, ce se duce în 
susă ca ună dinte. Apele Streiului, a- 
jungendă aci, se prăvălescă într’o pulbere 
umedă și strălucitdre, care colcăe pănă 
în fundă și se preface într’ună clăbucă 
închisă, a cărui vuitori găurescă pămen- 
tulă pănă în inimă.

Nici fiarele pădurii, nici paserile ce
rului nu îndrăznescu să se apropie de 
acestă locă, veclnică muncită. Vulturii

Vedl ,.Gaz. Tiau.ș.“ Nr. 9 J3 indus, 
din anulu curentă. 

străini, rătăciți pe aceste plaiuri, se ridică 
susă în naltulă văzduhului, și ochiulu loră 
străbătătoru caută se pătrundă întunere- 
ctilă rîpei.

Acesta este muntele Kogeonului.
In acestă locă. pe acestă vîrfă de 

munte, Dacii și-au pusă locuința Tatălui, 
căci, după fainele lui Zalmolese și Sa- 
bazius. elă stă între păment.ă și ceră. er 
Mama stă în vezduhu si în păment.ă și 
amândoi legați se pierdă în mărirea So- 
relui. care este isvorulă lnminei și căl- 
durei, începutulă vieței.

Astfelă ascunsă și desfăcută în două, 
cultulu Sorelui avea nenumerațl slujitori.

Cultulă Tatălui. Jupiter Sabazius. nu 
avea decâtă acestă nnulu și singură locă 
de rugăciune și ună unică mare preotă. 
care înse. era ajutată și representată de 
o falangă întregă de preoți mai mici. 
Densulă era capuhî bisericei: poseda a- 
dâncile învățături grecești pe care le pri
mea din Ephes odată cu teologia frigiană: 
îșl păstra sexulă și, după credințe, se în
rudi a cu Zalmolese și Deceneu, prede- 
cesorulu său la pontificată, care fusese 
în urmă făcută deu. Elă împărțea aprope 
pe din doue domnia asupra Daciloră. atât 

prin t.radițiă. câtă .și prin numerulă de 
cunoscințe ce avea, relativă cu multă 
mai întinse decâtă ale regelui.

Cultulă Mamei, representată piindeița 
Sula, care. împreună cn Totală, alcătu
iau simbolulă Sorelui seu Mama cea mare, 
avea o mulțime de slujitori și diferite 
nume, după localități. Preoții cari o ser
veau formau o sectă aparte, de cetitori 
pe stele, vrăjitori, augurl, cari trebuiau 
neapărată se fie castrați, - - cu capulă, 
barba, mustățile și sprincenele rase. 
Romanii ară fi fostă forte mirați, decă li 
s’ar fi spusă în acelă timpă, că ei, rassa 
nobilă și civilisată. aveau altare si adorau 
pe deița frigiană. Cibelc, care nu este 
alta decâtă Sula dacică, adică Mama cea 
mare.

Apoi, în ală doilea rangă. Dacii se 
închinau zeului Alea (luna) și unui Marte 
specială, seu den ală resboieloră. pe ca- 
re-lă credeau originară și chiar născută 
în Dacia : apoi unei (jeițe blânde și fe
cunde pe care o numeau Apa seu Apa.

Cultulă acesteia, care era veehiu la 
orientali, la Daci era forte populară. Ei 
aveau obiceiu, inainte de-a merge la res- 
boiu, se se cobbre. chiar din locuri de

părtate, la Dunăre, se bea apă. se se 
spele .și sâ jure, că nu se voră intorce 
înapoi pănă n’oră omorî pe toți, dușma
nii. Totă astfelă se explică că la mai 
tot.e îmbucăturile rîuriloră în Dunăre era 
câte unu opidă dacă. Locnlă devenea 
de doue ort importantă: ea punctă stra
tegică și ca fiindă apărată de (lei.

In sfîrșită. erau alte divinități locale, 
ca Turmascacla, Sarmaudu, etc. și la Sal- 
densi și Pifigi 0 divinitate locală impor
tantă, pe care Romanii nl-au transmis’o 
sub numele de .Jupiter Ceruenus, protec- 
torulă Cemei și ală Mehedințului de 
astădl.

In resărirea dimineței, Vezinas co- 
borea ripa cea adeneă, ea tocmai aprope. 
de fundulă ei s’o treacă, pe o piuite ân- 
gustă ce sta în bătaia stropiloru Streiu
lui. Acestă trecere primejdiosă era vî- 
rîtă îndestulă de adâncă, pentru ca pul
berea lichidă să atingă trupulă celui 
ce mergea pe Kogeon și astfelă se-l pu
rifice prin puterea și blândeța deiței apa.

In dina aceea, regele și întrega lui 
familiă aveau se viă să se rdge pe 
munte.

După ună nrcușft greu, de unu ciasă



Nr. 2s AZE’i’A TRANSILVANIEI.

D-șora Agatha Bărsescu.
Diareic germane mai recente . vor- 

bindă de celebra artistă română, scriu 
următorele :

D. Friednch Halm. iu composițiunea 
sa dramatică: _Dr. Soim der ]\'lldois.i~ 
itiulă sălbătăciei). glorificândă puterea a- 
trăgătore a feineei, o învălne într ună 
farmecă indescriptibila. Fantasia gingașă 
eterică a tabloului se incorporeză într’o 
Parfhenitt fermecătore. care se reflectează 
în nisce trăsături acute, marcante, virile, 
de ună înaltă simță poetică ce se mani
festă în hulii sflbătMei plină de viață: 
loyemiur.

Ori de câte-orl amu vede represen- 
tându-se acesta măreță piesă. în tot-d’a- 
una ni se pare că amu vede-o pentru 
prima oră. Impresiunea e adâncă și ro- 
manticismulă e în adevără admirabilă în 
ceea-ce privește alegoria poetică a pa
terei amorului.

Nu există pe lume ună accentu mai 
dulce ea acela manifestată în sunetele 
elegice .și sublime, cari se nască din harfa 
marelui poetă. Nimică nu e nenaturală 
în sălbateculă sunetă ală buciumului 
hordeloră barbare numite : Tictosagen, ală 
căronl capă, fermecată de inima unei 
femei, începe se iie stăpânită de nisce 
simțiminte cari mișcă .și face se tresalte 
orl-ce inimă împietrită: Selbateculă eu 
blăjinulă se unescă și formează o dulce 
armoniă în tote țesăturile dramatice ale 
piesei marelui poetu Halm.

Decă figura Partheniei, femeia ima
ginară a poetului, e așa de încântătore 
și perfectă în câtă pare că o vedl aievea 
ținendu în brațele ei grațiose crini și 
trandafiri sălbatici, ajioi interpretarea ei 
de cătră d-șora .4. Jlârsescu. celebra ar
tistă dela teatrală Curței imperiale din 
Viena, e și mai fermecătore, ast-felă că 
produce în auditorii imă simțimentă plină 
de ilusiunile cele mai frumose, cari îlă 
aventă în regiunea feerică a visuriloru 
poetului.

Trebue se fimă recunoscători d-loru 
directori Dorn-Sturm pentru că ni-au 
procurată ocasiunea se putemă apreția 
marele taleută ală celebrei artiste Agatlia 
Bărsescu. Ou totă idealitatea în înfăți
șare, în accentu, și în plastica academică 
a diferiteloră posițiunl și mișcări, d-șora 
Bărsescu face pe privitoru se creadă, că 
totulă e reală ce se petrece înaintea o- 
chilorti sei. Acesta e o adevărată artă 
de a pute înfățișă idealulă ca si când 
ar fi în realitate, ftră însă de a înlătura 
ilusiunile și impresiunile poetice. Par- 
fhenla e ună actă dramatică care, pe lângă 
idealismulă ce te îmbată, nu e lipsită nici 
de simțimintele reale omoneșcl. Parthenia 
înfâțișeză unu caracteră tare și consciu, 
care, pentru a pute fi representată, nu 
reclamă dela o artistă niunai o cultură 
înaltă estetică, ci și cunoscințe psycho- 
logice și cugetări poetice, în câtă se pite 

în mișcare pănă la lacrămi pe spectatori 
tară ca prin durerile sdrobitore și prin 
resignațiunile sale se șteargă cele mai 
tine nuanțe ale trecerei dintr’o stare în 
alta. Acestă mare și dificilă rolă a fostă 
represintată de d-șdra Bărsescu cu o artă, 
cu o îndemânare și cu unu talentîi ne 
mai vădutfl. încâtă teatrală întregii. care 
era îndesuită de lume, a rămasă uimită. 
Joculă ochiloru ei, privirile înfocate și 
pătrundătore, cari fulgerau până în aden- 
cnlă inimei, i-au procurată totă ațâța 
închinători câtă si admiratori. După lic
oare actă, de și era de nenumărate ori 
chemată pe scenă, auditorulă nu se mai 
putea sătura de a admira pe geniala ar
tistă.

La a. doua representațiiuie d’-șora 
Bărsescu a jucată în piesa Deborah.

Și cu acesta ocasiune publiculă a. 
putută admira ne neîntrecuta artistă, care 
se jocă cu simțimintele lui, cum se jocă 
ună copilă cu mingea. Ea ne-a înălțată 
în regiuni înalte, și ne-a storsu lacrimi 
în acele scene, mișc-ătore, în cari neno
rocita evreică plânge și se rdgă, și mișcă 
inima în acele scene, eroice ale rolului 
cari facă din piesă o alcătuire măreță.

D-ra Bărsescu a debutată cu o per
fecțiune fără semănă, și aplaus’ele frene- 
tice după fiăcare actă și chiar în mijlo- 
culu scenelorft au dovedită entusiasmul 
publicului. Nici nu e posibilă o decla- 
mațiune mai fermecătore de câtă cum 
ne-a arătată d-șdra Bărsescu în blăste- 
mulil din actulă ală treilea. Nu e cu 
putință ună jocă mai mișcătorii de câtă 
joculă din ultima scenă, în care Debo
rah inundă cu sărutări copilulu aman
tului ei — ac elfi copilă nevinovată — 
pe care l’a blăstămată odată. Lacre- 
mile umpleau ochii spectatoriloru la a- 
cea scenă și o dovadă vină a admirațiu- 
nei publicului era tăcerea monnentală 
cu care se aștepta aparițiunea pe scenă 
a d-șdrei Bărsescu cu o artă care nu se 
deosebesce întru nimica de adevâru și 
de naturală.

Deborah nu era o imaginația, poe
tică; ea trăia, era vie, și acesta mulțu
mită d-reî Bărsescu. („V. N.“)

Stupăritulu.
V'oila. Ianuarie 1888.

Domnule Redactorii!
Pe când lipsele poporului nostru 

crescă pe di ce merge. în raportă cu re- 
cerințele timpului de față, pe atunci ve
nitele lui se împuțineză și se pierdă.

Urmarea — lucru naturală — este, 
că poporul ă nostru — în lipsă de ve
nite prin cari se-șl împace trebuințele 
lui dilnice — scăpăteză din di în di 
materialminte și prin acesta și iutelec- 
tualminte, sciută lucru fiindă, că seiința-i 
legată strînsă de avere ; er unde nu’i a- 
vere, nu se. pote câștiga nici sciință.

Deci decă într’adevăru ne întere- 
sămă de sortea poporului nostru și’i 
vremii binele, atunci de sigură se recere 
ca să’i căutămă și înmulțimă isvorele de 

venită, prin cari apoi poporală nostru, 
înavuțimlu-se. se se potă ridica și pe 
o treptă culturală mai înaltă. Acesta 
îuse se recere se o facemă eu atâtă mai 
curendă. cu câtă este sciută, că ori și ce 
întârdiere ne causeză numai ren și a- 
ducă poporului nostru numai daună, 
desperândă de sortea, sa vitregă, in carea 
se află.

Multe potă se iiă isvorele de venită 
ale unui poporă consciu de chiăinarea 
sa: der de multe ori poporulă, decă nu 
e condusă de. nimeni, scapă ocasiunea 
nu se scie folosi de lucrurile cari i-ar 
promite ună venită drecare și așa se 
descuragieză și cu pași repecjl se ruineză 
totală în privința materială intelectuală.

Der acesta este o dovedă destulă 
de tristă, că poporulă n'are conducători 
binevoitori, ci e lăsată pe mâna sorții, 
e dată pradă tuturoră despoit ori loră fără 
sufletfi, cari se înalță pe ruina și în con- 
tulă nesciinței lui. E însă timpulă su
premă se luămă lucrulă în seriosă și se 
sărimu în ajutorulu poporului, îndrep- 
tându’i greșelele, căutându’i isvore none 
de venită și arătându'i calea cea adevă
rată, carea duce la mântuire.

Nu se pote nega, între grele îm
prejurări trăimă; der acesta ne impune 
cu atâtă mai multă ca se fimă trezi și 
consc-ii de ceea ce trebue se facemă și 
între aceste împrejurări maștere, cari ne 
amenință în avere și existință. Celă ce 
cădendă în apă nu va da din mâni, de 
sigură că are se se înnece, întocmai și 
celui ce cimoscendfl răniți și nu va lua 
mesurl spre vindecarea lui. de sigură că 
n’are se’i umble bine, ci din ren are să 
frecă în mai rău și de aci la peire.

Asta’i sortea tuturoră nepăsătorilor^ 
decă așteptă ca alții se-i scotă la li- 
mană din impasulu în carele au cădută 
seu din vina loră propria, ori din forța 
împregiurăriloră vitrege.

Mulțl simtă însă, cari se baseză 
pe simțulă de conservare ală poporului 
nostru. E drepții, că din timpurile cele 
mai întunecate .și pănă în dina de astădl 
multe furtuni au trecută preste capulă 
lui. Au trecutu și s’au dusă, der elu a 
rămasă ca o stâncă de graniță în mijlo- 
culă valuriloră turbate. Așa este, „apa 
trece, petrile rămână, “ der acesta nu ne 
dispenseză, ca astăcji se. nu luămă mesurl 
de prccauțiune, cari să ne. asigure esis- 
tența în fața tuturoră ispiteloră la cari 
smrtemă espușl. Altele erau timpurile 
atunci, și altcum simtă împrejurările în 
caii trăimă astădl. Atunci era puterea 
brațului, astădl e puterea, științei și a 
averei, er puterea brațului a devenită 
sclava acestora.

AstăclI nu se mai subjugă popore 
cu brațulă. după cum se subjugau pănă 
acum: ele se subjugă econoinicesce, și 
odată subjugate cu greu se mai potă 
reculege .și emancipa, ori că rămână 
sclave pentru totdeuna. Aci nu mai pote 
ajuta nimică, numai „fericitulă simță de 
conservare'J.

Din cele espuse se vede cum stămă 
și nu ne rămâne alta, decâtă ca să luămă 
grabnice măsuri pentru vindecarea răului, 
rădicândă bunăstarea poporului nostru. 
Bunătatea poporului inse se pote rădica, 
numai prin isvore sigure de venită, de 
c-arl trebue să ne căutămă pre orl-ce 
terenă: er pre cele avute se le îmbu- 
netățimă și îmulțimă.

Am disă mai susil, că multe isvore 
de venită ne putemă crea și ave, numai 
se ne scimu folosi de ele.

Unu astfelă de isvoriî sigură de ve
nită este și albinăritulă seu stupăritulă, 
— să înțelege nu stupăritulă cultivată 
pănă acum, ci stupăritulă rațională. A- 
cesta promite fiiunose venite acelora, 
cari sein manipula după cele mai none 
metode, cu elă. Altcum — decă manipit- 
lămă ca și în trecută — este numai o 
pierdere de timpă fără nici lină venită, 
seu cu ună venită de totă neînsem
nată — de cumva se pote numi venită.

Stupăritulu din vechime a atrasă a- 
tențimiea dmeniloru. ca umilă carele 
pre lângă puțină ostenelă — produce 
ună sigură venită. Nu numai singu
raticii s’au ocupată cu stupăritulă, der 
chiar .și stăpânirea a luată stupăritulă 
sub scutulă său. încuragiându-lu prin fe- 
liurite ușurări tVa nnna.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Pesta. 19 Februarie. Starea să

nătății ministrului culteloru și in- 
strucț.iunei Trefort. s’a agravata în 
modu îngrijitorii.

San-Remo, 19 Februarie. Prin- 
țulu de coronă a avutu o nopte 
rea. Tușea dureză. Starea sănă
tății în genere e puțină satisfăcS- 
tore. A<|i se observă o amelio
rare a tusei.

Bucurescî. 19 Februarie. Ca
mera a fostă deschisă printr’unu 
mesagiu ală Regelui care cțice: 
Avemu temeiu a crede, că opinti
rile făcute pretutindenea pentru 
susținerea păcii voră duce la țîntă.

Berlinu, 19 Februarie. Bismarck 
referă după amedl împăratului 
asupra situațiunei.

C’ursiilA pieței Rrașovu
<lin 20 Februarie st. n. 1S88.

Bancnote românescî . Cu mp. 8.53 Vend. 8.56
Argintii românescit . „ 8.45 8.4S
Napoleon-d’orl . . . 10.02 10.05
Lire turcescl. . . . 11.32 11.37
Imperiali.................. 10.32 10.37
Galbinî....................... „ 5.88 5.92
Scris, fonc. ,,Albinau 6° io „ 101 — 102—

« ri li ,Jo o 9«-- 99—
Ruble RusescI . .. 107— 108—
Discontulti . . . . 6' ,—8°/0 pe anh

Cursulu la bursa de Viena
din 18 Februarie st. 11. 1888.

Renta de aură 4".â . . .................. 9U.G5
Renta de hârtia 5" ......................................83.25
Imprumutulil eăiloru ferate ungare . . 147 —
Amortisarea datoriei eăilorti ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune! . . . IU.20
Amortisarea datoriei eăiloru ferate de

ostii ungare ^2-a emisiune) . . . 123.75
Amortisarea datoriei eăilorti ferate de

ostil ungare i.8-a emisiune ... 101150
Bonuri rurale ungare............................... 104.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.50
Bonuri rurale Banată-Timișii .... 103.60 
Bonuri cu cl. de soi tarc ...................... 103.60
Bouuri rurale Transilvane..................
Bonuri croato-slavone .................   . 103.25
Renta de auru austriaeu...........................109.20
Losuri din 1860 . ... .... 133.25
Acțiunile bâncei austro-ungare. . . . 859.—
Acțiunile băncei de creditu ungur. . .
Acțiunile băncei de creditiiaustr. . . 269.30 
Galbini împărătesei- ... ... 5.98_
Napoleon-tl’orl ....  10.031.
Mărci 100 împ. germane.........................62.17'^
Londra 10 Livres sterlinge.......................125.80

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

și mai bine Vezinas ajunse pe vîrfulu 
Kogeonului. Pe totă înălțimea lui, din 
depărtare. în depărtare, trăiau pustnici 
uitați de ani, în nisce morminte găurite 
în munte, în formă de chilii. Aceștia 
aveau sfânta sarcină de a ajuta pe A’e- 
zinas la împlinirea slujbei.

Susă. pe vîrfulu Kogeonului. era 
altarulu. într’o poiană ca de ună po- 
«■onu se urca ceva mai susă cresta mun-
O
telui, și în verfulă crestei era înfiptă o 
bîmă mare de lemnă, cioplită din celă 
celu mai mândru și mai înaltă stejară. 
Cioturile lui erau lăsate cu îngrijire ca 
se se potă cineva sui pe elu, și tocmai 
în vîrfu se despărția o furcă cu trei 
dinți, în mijloculă căreia se putea sta 
cu înlesnire. Aci se tăceau rugăciunile 
cele mari la sore, .și în acelă vîrfu pos
tise toți pontificii în dilele grele ale 
Daciloru. Totă bîrna, de susă pănă josă, 
era arsă cu diferite semne de feră. Ast- 
felft se distingea bine urma de cală seu 
potcdvă. simbolulă cavaleriloră călători: 
corniuile seu luna nouă, pentru ajuto
rarea plugariloră: mici șerpi de casă, 
protectorii monninteloră: vase emble
matice dela cele 15 triburl.Jfși capete 

strîmbe și sucite, cari representau pe 
Zamolcse, pe Sabazius și pe Deceneus. 
Tote aceste săpături se împleteceau în 
spirala unui imensă balaură ce se lăsa 
dela vîrfu spre teraeliă și a cărui capă 
de lupă, lucrată totă de aură, cu ochii 
de argintă, îșl căsca gura pe ună buș- 
teană de piatră ce sta lipită de basa 
stejarului. Aici, pe acestă piatră, se în
tindea cartea sfântă a Daciloră. ună pa- 
pirusă frigiană. scrisă într’o limbă a- 
prope neînțelesă.

De erau cumpătați și desprețuitorl 
de morte, Dacii datorau acesta în mare 
parte religiunii loră. Credândă în ne
murirea sufletului cu ună fanatismă ne
egalată de alte popore. ei considerau 
vieța ca o întârdiere trecătore pe lumea 
asta, făcendu-șl o țîntă deapunirl dorită 
din vieța viitore: de aceea .și mergeau 
la morte cu atâta nepăsare. Cumpătarea 
și abținerea dela carne în timpuri anu
mite era poruncită cu asprime. Ros- 
pectulu datorită șefului familiei se im
punea prin moravuri și se menținea prin 
religia. Iubirea părințiloru pentru copii 
și grija ce trebuia se le. porte, semnă 
de rădicare morală, era tradițională, și 

când împeratulă Traiană hotărî se se 
seric pe pietră luptele sale uriașe cu a- 
ceștl sălbatici, nu uită să pună pe lângă 
fiecare mamă decă câte ună crpilă de 
mână.

Der decă acestă religiune, care ri
dica sufletulă Dacului pănă la. extase, 
facea din fiecare omă ună erou, ea punea 
în sufletulă celui biruită o prea mare 
suprnerd la starea de acum, acesta fiindă 
considerată, după cum s’a spusă, ca de
șertă și trecăfore. Ceea ce făcea erois- 
mulă loră într’o stare, aducea peirea în 
cealaltă.

VI.

Când ajunse, pe înălțimea muntelui, 
deadrepta și dea stânga trunchiului de 
pietră, pustnicii aprinseseră, pe cele două 
capace de bronză cu zimți. ce[se ridicau 
pe două scăunele, înalte în piciore, ră
șină de bradă și rădecinl uscate de ier
buri. precum Diaotut,11 dracilă,2) nto.'ulă-1). 
Vezinas sufla binișoră deasupra cărbu- 
niloră spre a curăța fumulfi. prinse, mai 
multe rotocole în gură și[apoi, întorcen- 
du-se cu fața spre ceră. le dete dru-

’i Siaeură, Dracilă, :1> Cimbru. 

mulă în vâzduhă. spre sore. După aceea 
îngentmchiâ înaintea pietrei, pe care 
sta învălătucită cartea pergamentală: în
tinse manile înainte, deasupra ei; îsl ră- 
zernâ capulă pe lungulă brațeloră. și se 
ruga în tăcere, ca Zalmolcse sâ-i dea 
putere a deschide cartea taineloru 
Căci esista credința adencă. că altuia, 
afară de itnsulă și nruiașulu lui Dece- 
neus, nu putea descliide pergamentulil, 
și că chiar acesta nu Tar fi putută 
deschide decă n ar fi vrută Zalmocse. 
După câtva timpă. ridică capulă, sufla 
deasupra pergamentului, și’lă desfăcu.

Era strălucită și lungă puntea pe 
care se duceau gândurile prontifului, căci 
după fiăcare poruncă ce cetea, ochii |lui 
rămâneau mari, «xtaticl, înfipțl în pa
lele de lumină ale aerului, și omulă, 
ghemuită cum sta. se micșora, er ea- 
pulă lui ’se rotunjea, par că totă mai 
multă creșcea. devenia universil. pri- 
mindă prin ochi clarulă dela Tatălu și 
gândurile dela. Zalmolcse?și Deceneu, și 
greu, cădea încărcată de puterea lumineî 
de petră.

Der deodată se atuli sgomotă prin 
poiană..., | a urina, i
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i FARMACIA

I. PSERHOFER. Care este cea mai buna hartia pentru țigări?

VIENA, Singerstrasse Nr. 15 1SS1>11
la .x o 1 <1 e n e 11 I! e i <• Ii s a p le 1”.

Pilule pentru c urâți rea sângelui, mai înuime nînnite .,/Wm/c toibvT.svz/rb merită cu 
iotă dreptuliî numirea din urmă, de dre-ce în fapta nu esistă apropo nici o bulă, la care 
nu ar ii probatu în mii de rasuri efectulu loru miraculosu. în cașurile cele mai ccrbi- 
cose. la cari multe alte medicamente s‘au întrebuințată înzndaru. s'a dobenditu cu aceste 
pilule de nenumărate ori >i după unu scurtă timpfi deplină însânetosarc. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulu cu 6 cutiore I fi. 5 cr., la trimiteri neirancato cu ramburs I fi. 10 cr.

Trimițendu-sc prețulu înainte costă cu espedarea francată 1 sulă cu pilule 1 fl.‘25 cr., 
‘2 suluri 2 fl. 30 cr.. 3 suluri B H. 35 cr.. 4 suluri 4 fl. 40 cr.. 5 suluri 5 fl. 20< r.. 10 su
luri 9 fl. 20 cr. Mai puțină de unu suin nu se pote trimite.

Au iucursfi o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoru pilule mulțămescă 
pentru redobendirea snn6 tații loru după cele mai diferite si grele bole. Orl-cine a tăcut ă 
odată încercare, recomandă acesta mcdicamentu mai departe.

Reproducem^ aci câteva dintre
1. 15. Maiu 1SS3.

Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. pro
ducă ai le venit 5 minune, ele nu suntfi cu alto 
asa do multe medicamente recomandate, ci ele 
ajută întru adeverii apropo la t<5to bulele. Din 
pilulele, ce am f ost comandat ii In I’nscî, am 
împarțitu cele mai multe la amici .și cunoscut) 
și an folositu la toți, cliiar și persone (le o etate 
mai maro și cu diferite bule și defecte au do
bândita prin ele. deși nu perfectă sănătate, der 
totuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a 
urma ou întrebuințarea lurii. Te rogu der a-mi 
mai trimite încă 5 suluri. Din parte-mi și dela 
toți, cari amu avntu deja norocirea prin pilule 
D-v. a ne redobândi sănătatea, primiți cea mai 
cordială mulțumită. Martin Deutinger.

■ • 1*5 Fobruariu 1S82.
Onorate Domnule! Nu V< potu osprinm in 

destulu cordiala mea mulțumită pentru pilulele 
D-v. de ove-ce pre lângă ajutorulu lui D-deu. 
consortft mea care deja ani îndelungați a sufe
rit fi de miserere. s’a vindecați! prin pilulele 
I)-v.. și cu tdte ea și acum trobue din când în 
când se întrebuințeze din ele totuși sănătatea 
ei s’a îmbunat aț iții întru atâfu . în c fit îi pote 
se-și vedii de tote ocupațiunile ei cu vioiciune

multele scrisori de multămită.♦
juvenală. Aresta a mea mulțumită Ve rogu a o 
întrebuința spre binele tuturoru ccloru cari su
ferii. și Ve rogu totodală. ca se-mî trimiteți 
din nou 2 suluri pilule si 2 bucăți sâpunu clii- 
nezescu. Cu deosebită stimă, supusă.

Alois Novak. prim-grad in arii.

Stimate Domnule! l’resupunendîî. că- tute 
medicamentele D-tale voru li așa de bune, ca 
itnii<nib:lu hii/x<tiui‘ t-onifit thfftiâttuiloru. care în fa
milia mea a făcutu unu sferșitu grabnicii la mai 
multe umflături de degerai uru. m'am decișii pe 
lângă totă neîncrederea mea în așa numitele 
inijloce universala de lecuire, a lua refugiulu 
la pilulilo curățitore de sânge ale D-tale. ca 
prin ajutorulu acestoru mici globnlcțo se bom
bardezi! la cmorrlioidelo. de cari suferii de ani 
îndelungați. Nn esitezu do loru a ve mărturisi 
aritmii, că suferința mea învechită după o între
buințare de I septemânî a îneetatu cu totulii. 
și că rec o tu au dii aceste pilule în cerouln cunos- 
cințelorii mele cu celu mai mare zelii. Nu am 
nimicii in contră și di că vei face întrebuințare 
în publicii de aceste ale mele șire. înse fără do 
sub seni narea mea.

Vifif. 20 Fcbrnarin 1ȘȘ1.
Cu înaltă stimă C. v. T.

Mkjrf Aeeslă întrebare 
l'orle importante, 
pentru iiâ-< are iu- 
mătortî de țigări s’a 
*<tabilitu deja în mo
dulă celu mai ne 
dnbiosu.

Nn este )eclami> 
țliihl, ci unu fuptu 
constatată prin au
torități scientifice 
de. primiilă rangă 
pe basamm/Âw/ euiii- 
parahie a diferite- 
loră hârtii de țigări 
mai btme, ce se află 
în eomerțu, câbărtia 
de, țigări

''f----------—-
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LES DERNIERES CARTOUCHES»
*.!

„DOROBANȚI Ll “

BaNamu contra degeraturci de I. I^cf- 
hofer. de nnilți ani recunoscută ea celu 
mai siguru remediu contra suferinte- 
loru de degerătură de totu felulu. pre
cum și >pre vindecarea raneloru înve
chite ere. 1 borcănelu 40 cr.. cu trimi
terea francată 65 cr.

Balsantfi contra giisilorii. remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturii orii 
la gâtu. 1 flaconă 10 cr.. cu trimiterea 
francată 65 cr.

Essență de viață, (Piuituri de Pruga) e.on- 
tra stomacului stricată. a mistuirei rele 
și greutâțiloră de totu felulu. unu re
mediu de casă escelentu. 1 flaconu 20 cr.

Siiciilu - Spitzwegerich. mcdicamentu de 
casă în genere eunoseutu și escelentă 
contra catarului, răguselci și a tusei 
etc. 1 sticluță 50 cr.. 2 sricluțe cu tri
miterea francată 1 tl. 50 cr.

Alifia americană contra rlieuiitatisiiiiilui. 
celu mai bunii medicamentă la tute su
ferințele rheumatice, junghiuri, Tschias 
ibolă du tremură j. junghiu la urechi 
etc. 1 fi. 20 cr.

Li chiorii din biirueni de Aipi dela AV. 
O. Bernhard. 1 butelia 2 11. (10 cr.. ’ . 
butelia 1 ii. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershausen. 
1 butelia 2 ti. 50 cr.. butelia 1 fi. 
50 cr.

I’ralTi contra asudării picibrelaru. 1 cu
tia 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Poinadă de Tanocliinin de I. PscrJiofer, da 
un fi șiră de ani recunoscută de medici 
ca cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea perului. Un bor- 
canu eleganții adjustatu 2 ti.

Piaștrii universalii de prof. Steudelu. la 
rane din lovitură si impun.su, la tutu 
felulu de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargă periodică la pi- 
ciore. la deget ti. la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
de acestu soiu, s’a probatu de multe 
on. 1 horeai iu 50 cr.. cu trimiterea 
francată 7.5 cr.

Sare înihersală de curățenia de 1 JU. 
Rtdricb. Unu remediu de casă esce- 
lentti contra tuturoru nrmărilorti diges- 
tiunci stricate precum: durere de cap, 
amcțelă. cârcei la stoniach. ac reia în 
gâtu. suferințe liaenioroidale. constipa- 
țiune etc. 1 parhetiT I fi.

Franzbraid n cin 1 buteliă 00 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai ailă tute specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tdte diareic austriaco, și la casă. când unele din aceste 
-pecii nu s‘aru afla în depo>itu. se vorti procura la cerere cit promptitudine și câtu se 
pdte de efrinii.

T riniilerih* prin puslii se efectueză iuti, decă se trimite pre- 
iitlu înainte, seu cu rambursa,

Trimi1eii<lu-se pretnlti înainte, (mai bine prin mandată poștală) esle 
porto poștală cu multă mai etlină, ilecâtn la Irimiteri cu rambursa.
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TIPOGRAFIA A. MURESIANUB
i ie

IN BRAȘOVU, piața mare Nr. 22,
înființată cu începerea anului acestuia, pro- 

vedută cu cele mai none mijloee tehnice si asor
tată cu <‘â'le mai moderne tipuri.

])rim(‘sc(‘ și efectueză totu felulu de lucrări 
tipografice, precum: Opuri și broșure, statute, 
foi periodice, imprimate artistice în auru. argintii 
si colori, tabele, etichete de totu feliuliî si ese- 
cutate elegante, si în colori s. a.

I’enfrn comerciant]: adrese pe scrisori, fac
turi1!, liste cu prețuri curente, 
mandațiuui. cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită. bilete 
de logodnă și de nuntă, după dorință si în colori.

Itispunmidu de mașini perfecționate si do is- 
vore (d'tino pentru procurarea liărtiei. stabilimen- 

pj tulu nostru tipografice i'sti1 în posițium':i es(>(‘ut:i 

3 

ta

L'nl

t°tr~-i71JifL

a visuri. reco-

i

B

8

ta

Sil 
ii

orl-ce coniiiiidă In modiilu ('elfi mai esactiî si es
te! icîi precum si eu prețurile rele mai moderate.

('omamlrler\<mlnali*>r primesei'i in liinronliî ti
pografiei Brașovti. piața uiare Xr.L’Jeianinlii [câtva 
>tradâ. t'oinaildclr dill alară rimânin a le adresa la
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din lubrica BRAUNSTEIN FRERES 1 a I’arisu.
4IS HoiilevaXvelmaiDM.

este cu deosebire cea mai ușor A .și cea mai esceient-ă.
După ce s‘a stabilita acesta între altele pi ni Or. Pohl. profesorii la facultatea tech- 

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducetoni alu stabilimentului chemicii de 
stătu în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în luliu 1SS7 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka. profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga. a produsă chiar rcsultatulu strălucită, că hărtiele de țigări ,,Les ilernieres Car- 
touches1’ și „Dorobanțulu" suntu cu 23- 74" mai ușore. și că împărtășește fumului de 
tutunii cu 23 77° „ mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hârtia, a cărei Etiquetă seinena cu desenmulu aci imprimată si care 
jidrtă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă unu depositu pentru vendare (*n grofii hârtiei (le țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
IVI EV. 18. Bcz.. Vrurrh •«;»» KM1 Xr.

si se află aceste articole la tute firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri. ■■ _________________________________________________ §
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IndigoJhl-LackWichse
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Avertisment!
VERITABILULU, ca celu mai 

celentii producții dintre tote.
GHSE

lliicsu de lucia «lin olraii-iiiflligo) 
din cunoscuta v. r. pri\. fabrică a lui 
Johanii Pargerîn \ ierni 

l„ Schulerstrasse Nr. 7.
este provedutu pe cutidrelc de lemnudeso- 
iulti Nr. 3 pânii la Nr. (5. >i pe cutidrele de 
metalii. cu eticheta originală mai susu im
primată.
314. Nr.

erWU ;—
ra r \ CABHIk 
Vil Siniin........ .
VN 11 D l R L A C t 

x^;-, M idi, S< linlh-r -.iriix>e
X • , N 7 . .7/

de eomerțu și de iu-însicare este înregistrată la c. r. cameră
1562 ca marcă de jnotecțiiuie.
In timpulu mai nou !provine vac>u 
loculu cuvântului ton« care pe etichetele veritabile 

3 i uvenrulu undi, și lipscsce la a<( i.
ailecii in 1
firmei. îmi la lalsiiicat e 
mea adevărată :

cu falsificarea ii*

I., Scliulerstriisse Xr. 7
Aceste

sificatorii au de.
lieeine de a nu
la aceea că fiecare cutie de

falsificate conțină unu producții reu. cu totuIu 
scopu de a înșela onor, publicii. Pentru aceea 
cumpcra aceste imitațiunl fără valdrc și este

Indigo-Oellack-Wichse

l.dfără pretu -» 
se averi t* 

rugat îi de a se uita

% ei*il nbilii. trebue se fie provedută cu etielieta originală
se află adresa mea întregă. OrI-ce etichetă, care difereză de . uii .
falsificata.

Onoratuh'i publicii îsl pute imagina, că unu pruductu. a râmi fabricant ii 
nu cuteză a adauge firma sa proprie, trebue <e fie forte reu

AvistL d-lorti abonați!
Kiiirâin pe <l-nii abonați ea la reinoirea preininieraliunei se 

binevoiasca a scrii1 pe cuponulu mandatului poștalii si minierii <le 
pe l’iîșia sub care au jirimitii diarulii nostru pâini acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiasca a scrie adresa 
kimuritii si se arate și posta ultimii.

Totodată lacomii eunoseutu luturorii D-lorii abonați, că mai 
avemu din anii trecuți minieri pentru complectarea <-olectiimiloru 

bizetei." precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se polii 
adresa la subsemnata Administrațiime in ca<ii de Ircbuinlă.

AihiriuislruHiiiiea Trailfi.^

Tipografia -A. M UHEȘIAX'L', Drașovu.

impun.su

